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Aan hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpenerwaard 

Zienswijze waterbeheersplan 

In het waterbeheersplan wordt stevig ingezet op wateroverlast wat volgens HHSK het grootste 

probleem is.  Droge voeten is uiteraard van groot belang. Maar naar ons oordeel is de problematiek 

van de te lage grondwaterstand, wateronderlast, in de stad, met name Rotterdam noordvleugel 

(tussen Maas en Hillegersberg) eveneens een groot probleem. Dit probleem ontbreekt bij de Koers. 

De gemeente Rotterdam geeft aan dat vanwege te lage grondwaterstanden hier aanzienlijke 

funderingsproblemen kunnen optreden (de zogenaamde Rode gebieden); risico voor 6000 panden. 

De kosten van herstel zijn voor de burgers! 

Op pagina 42 komen de watersystemen aan de orde. Hier stelt HHSK niet verantwoordelijk te zijn 

voor te hoge of te lage grondwaterstanden. Het is de grondeigenaar die verantwoordelijk is. 

Naar ons oordeel mag dit dan wel wettelijk zo zijn, maar toch heeft het beleid in het verleden(jaren 

40 en 50) van het Hoogheemraadschap geleid tot een grondwaterstandsdaling van 2 dm door 

tweemaal een polderpeilverlaging in het stedelijke gebeid te realiseren met gevolgen voor de zo juist 

gebouwde woningen en hun funderingen. Al met al reden om toch wat meer empathie te mogen 

verwachten voor burgers die schade ondervinden. Wij vragen geen vergoeding voor de burgers, maar 

wel inzet van HHSK samen met gemeente en burgers om de grondwaterstand te verhogen zodat 

paalfunderingen in de toekomst onder water staan en dat paalrot wordt terug gedrongen. Niet alleen 

beperken wateroverlast  (natte perioden), maar ook terugdringen grondwateronderlast (droge 

perioden) is belangrijk voor een klimaatbestendige stad. 

Wij vragen u daarom in deze zienswijze om: 

1. Grondwateronderlast in Rotterdam als ernstig probleem te agenderen. 

2. Actief samen te werken met partijen (gemeente , bewoners) om de grondwaterstand te 

verhogen. 

Op pagina 45 zet het plan in op “investeren in lokaal infiltreren en afkoppelen”. Wij ondersteunen dit 

van harte en hopen dat juist in die samenwerking met 3 partijen hier vele goede initiatieven zullen 

volgen. 

Hoogachtend, 

Commissie grondwater Oud Hillegersberg 

Tineke van Oosten en Sieb de Jong 


