
Steekproeven 
schimmel 
Schiebroek-Zuid

Schiebroek- Woningcorporatie 
Vestia heeft al haar huurders in 
Schiebroek-Zuid per brief ver-
zocht mee te werken aan een 
steekproef die aard en omvang 
van de schimmelproblematiek in 
de woningen in kaart moet bren-
gen. De steekproef is de follow-up 
van een onderzoek dat ingeni-
eursbureau Arcadis onlangs deed 
onder de zeventien woningen 
waarvan bewoners hebben ge-
klaagd over de schimmel. Arcadis 
zal ook dit vervolgonderzoek uit-
voeren.

Gebiedscommissielid Piet Koole 
(SP) is verheugd dat de problemen 
na jarenlange klachten van bewo-
ners eindelijk worden onderkend: 
“Door op deze schaal mensen aan 
te schrijven laat Vestia zien de 
klachten eindelijk serieus te ne-
men. Wij blijven de ontwikkelin-
gen nauwlettend volgen, het moet 
niet bij deze ene brief blijven. Wij 
houden scherp in de gaten of Ves-
tia het nodige onderhoud daad-
werkelijk uit gaat voeren.”

Inloopavond A16

Hillegersberg - Rijkswaterstaat 
houdt vandaag, woensdag 7 sep-
tember van 16.00 tot 21.00 uur 
een inloopbijeenkomst over het 
Tracébesluit A16 Rotterdam in 
Lommerrijk aan de Straatweg 99.

Het Tracébesluit ligt tot en met 
donderdag 6 oktober ter inzage 
op verschillende locaties, waaron-
der Rijkswaterstaat, Boompjes 
200, de Stadswinkel aan de Cool-
singel 40. Belanghebbenden kun-
nen tot en met 6 oktober beroep 
instellen. Meer informatie: www.
a16rotterdam.nl. Lees meer op 
pagina 3.

Paraderen op de Crazy Catwalk

Zorgen om grondwaterstand

Hillegersberg- Een klein meisje in een 
roze jurkje zet heel voorzichtig een 
stapje op de rode loper. “Niet op lo-
pen hoor!’’ roept haar moeder en het 
meisje trekt snel haar voetje terug. 
Zaterdagmiddag 3 september was de 
Freericksplaats het toneel van de 
Crazy Catwalk. Op de strakke beats 
van een dj showden de plaatselijke 
winkeliers hun assortiment. Van de 
laatste herfstmode en de chicste 
schoenen tot vers gebakken spek-
koek en kleverige eclairs. Voor het 
Hillegersbergse publiek was het let-
terlijk en figuurlijk smullen geblazen. 
‘’Kijk eens naar die pumps’’, verzucht 
een vrouw met een trendy zonnebril. 
Ze stoot snel haar buurvrouw aan en 
wijst op de hippe hoge hakken die 
voorbij paraderen.’’Tot hoe laat is die 
winkel open?’’ En het meisje in haar 
roze jurkje? Zij pakt op de valreep 
toch nog haar minute of fame. Uit 
het zicht van haar moeder huppelt 
ze vrolijk over de rode loper en speelt 
ze eventjes voor model.

Hillegersberg- Bewonersorganisaties in Hillegersberg maken zich zorgen over de 
gevolgen die werkzaamheden aan het riool hebben op de grondwaterstand in 
hun wijk. De komende jaren wil Rotterdam een flinke slag maken met het vervan-
gen van oude rioleringen. De werkzaamheden zijn van invloed op de grondwa-
terstand. Wordt die te laag, dan komen de palen van woningen droog te staan, 
wat bij houten palen paalrot en dus funderingsproblemen tot gevolg heeft.

Er staan verschillende insprekers op de 
rol voor de vergadering van de raads-
commissie Bouwen, Wonen en Buiten-
ruimte op woensdag 7 september. 
Namens de gezamenlijke bewonersor-
ganisaties in Hillegersberg en de Ver-
eniging Funderingsgedupeerden Ne-
derland (BFN) spreekt Tineke van 
Oosten van de commissie Grondwater 
oud Hillegersberg (cgOH) in.
In december nam de raad unaniem een 
motie van SP en VVD aan die het col-
lege opdraagt om te komen met een 
concreet plan van aanpak voor riool-

verbetering en vervanging waarbij de 
risico’s op grondwateronderlast en 
funderingschade expliciet wordt mee-
genomen.
De organisaties zijn niet tevreden met 
de wijze waarop het college de motie 
wil afhandelen. Zij verwijten het stads-
bestuur gebrek aan visie ten aanzien 
van de problematiek in Hillegersberg, 
dat te boek staat als funderingsrisico-
gebied, en vrezen dat er onvoldoende 
maatregelen worden getroffen om de 
houten funderingen onder water te 
brengen en te houden. En dat is hard 
nodig. Uit het pilotproject Goed gefun-
deerd! is gebleken dat de eigenaren 
van achthonderd van de twaalfhon-

derd woningen in het Kleiwegkwartier 
binnen tien jaar funderingsherstel 
moeten plegen, tenzij het peil van het 
grondwater weer omhoog gebracht 
wordt. Directe kosten: 40.000 euro per 
woning.

Bij rioolvervanging legt de gemeente 
drains aan om overlast van grondwa-
ter te voorkomen. “Gebleken is dat bij 
de drains meestal geen sprake is van 
overlast maar juist van grondwateron-
derlast”, zegt Van Oosten. “Er moet dus 
geen grondwater worden afgevoerd 
maar juist aangevoerd.”
De vrees van bewoners wordt gestaafd 
door een jurist die in opdracht van de 
cgOH, onderzocht hoe de gemeente 
omgaat met de zorgplicht ten aanzien 
van de grondwaterstand. De jurist con-
stateerde op basis van het gemeente-
lijke rioleringsplan (GRP) dat de ge-
meente geen doelmatige maatregelen 
treft om grondwateronderlast tegen te 

gaan. De gezamenlijke organisaties 
doen de commissie een aantal voor-
stellen voor een gedragen aanpak ten 
behoeve van de funderingen: Ten eer-
ste pleiten ze voor een deugdelijke 
grondwatervisie vóórdat rioolvervan-
ging van start gaat.

‘De gemeente

schiet tekort

in haar zorgplicht’

Ten tweede willen ze met de gemeen-
te en het funderingsloket het begrip 
‘structurele grondwateronderlast’ uit-
werken. Het derde voorstel behelst het 
gezamenlijk uitwerken van de ‘doel-
matigheid’ van maatregelen om pro-
blemen tegen te gaan. Voor de bewo-
ners betekent dit dat het gewenste 
grondwaterpeil voor de houten funde-
ringen leidend moet zijn. “De gemeen-
te hanteert echter het peil van het 
oppervlaktewater als richtinggevend. 
In Hillegersberg is dat voor veel panden 
met houten funderingen te laag”, aldus 
Van Oosten.
Het agendapunt Grondwater Hillegers-
berg komt om ongeveer 11.30 aan de 
orde. Via www.rotterdam.nl is de ver-
gadering live en na afloop te bekijken.

Deze vroege vogels hebben alvast de beste plaatsen te pakken. (Foto: Arthur van der Elst)

‘Nieuwe snelweg is
voldongen feit’
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Frans eiken regentonnen
Aanhanger GRATIS te leen

Superdroog

Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek

Een goed idee? 
Doe d’r wat mee!
zie advertentie elders in de krant
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