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Start vullen kruipruimtes, verbeteringen 

buitenruimte, 

afhandeling kostenclaimsIn februari 2019 vond 

een informatieavond plaats voor de bewoners van 

werkgebied 1 over het vullen van de kruipruimtes 

en het tekenen van de overeenkomsten die 

daarvoor nodig zijn. Op dat moment was een 

aantal vragen nog niet te beantwoorden. 

Inmiddels wel. Deze nieuwsbrief informeert u daar 

over.  

Ook vindt u hierin informatie over de afhandeling 

van de kostenclaims en over verbeteringen die 

tijdens het werk aan het riool en de straat 

gerealiseerd worden. 

 

Planning vullen kruipruimtes 
Op 11 juni start de aannemer (Van Dijk Maasland) 

met het vullen van de kruipruimtes in werkgebied 1. 

De start is later dan eerder aangekondigd omdat 

optimalisaties door de aannemer zijn voorgesteld die 

eerst grondig doorgesproken en goedgekeurd 

moesten worden.  

Werkgebied 1 is volgens planning in september klaar. 

Aansluitend zal werkgebied 2 uitgevoerd worden. De 

eigenaren uit dit gebied (zie achterzijde) worden 

hierover, en over de getekende overeenkomst die 

hiervoor nodig is, eind juni / begin juli geïnformeerd.  

Later in het jaar volgen de bewoners in werkgebied 3.  

Overigens zijn vrijwel alle overeenkomsten in 

werkgebied 1 inmiddels getekend. 

Huurwoningen  
Zowel met Woonbron als met Huurwel is voor de 

huurwoningen overeenstemming over de uitvoering 

van de werkzaamheden in de kruipruimtes en op 

eigen terrein bereikt. Met hen is afgesproken via deze 

brief de huurders te informeren. 

 

 

 

Rioolhuisaansluiting tot de gevel 
Eind februari was nog niet duidelijk of ook de 

huisaansluiting op eigen terrein vervangen kon 

worden op kosten van het project. Dat is inmiddels 

wél duidelijk: ook op eigen terrein kan de 

rioolhuisaansluiting vervangen worden tot aan de 

gevel, maar dit kan alleen als de overeenkomst 

getekend is, en men met die werkzaamheden 

akkoord is. 

 

Verbeteringen in de wijk  
Zodra het werk aan het riool, de weg en de ophoging 

van het openbare gebied start in oktober, wil de 

Aanpak Tussenwater, stand van zaken 

Mei 2019 

 

Start vullen kruipruimtes, 

verbeteringen 

buitenruimte, 

afhandeling kostenclaims 
 

https://www.huurwel.nl/


 

Kenmerk: [AS19/06678 - 19/0009834  www.rotterdam.nl/aanpaktussenwater 

gemeente zoveel mogelijk verbeteringen voor het 

openbaar gebied meenemen. Deze verbeteringen 

gaan over verkeersveiligheid, parkeren en 

verkeersafwikkeling. Daarnaast zijn er plannen 

uitgewerkt om de wijk op een aantal plaatsen een 

nóg groenere uitstraling te geven. 

De gemeente overlegt daarover in de klankbordgroep 

en het gemeentelijke planteam, waarin ook bewoners 

plaats hebben. Op 9 en 16 mei zijn hierover 

inloopavonden georganiseerd.  

Vullen kruipruimte/garage 

De principe oplossing voor het vullen van de 

kruipruimte is als volgt: eerst wordt daar waar nodig 

het water uit de kruipruimte gepompt, de kruipruimte 

deels gevuld met een granulair materiaal en drainage 

aangebracht. De drainage, die wordt aangesloten op 

de riolering, wordt alleen aangebracht in de woningen 

waar permanent sprake is van een hoge waterstand. 

De kabels en leidingen worden omhooggehaald tot 

boven de hoogte van de vulling van de kruipruimte.  

 

Tot slot wordt bij elke woning een laag Belbeton 

(soort schuimbeton) als bodemafsluiting aangebracht 

tot een dikte van ca. 20 cm. Deze zeer lichte 

betonsoort heeft een isolerende werking en is 

vochtwerend waardoor naast het zakkingprobleem 

ook water/vocht, stank en ongedierte in de 

kruipruimte bestreden wordt. In de woningen met een 

extreme verzakking (meer dan 1,30 m onder 

onderkant vloer) wordt de kruipruimte eerst uitgevuld 

met kleikorrels en in de minder verzakte kruipruimten 

wordt uitgevuld met grofzand.  

De aanpak van de kruipruimten is hierdoor maatwerk 

geworden en kan per woning verschillen. De aanpak 

is afhankelijk van het verzakkingniveau en de 

eventuele waterstand.  

 

Opnameverslag en afleverdocument 
Voordat de vulling aangebracht wordt, krijgt de 

bewoner en de eigenaar een opnameverslag van de 

kruipruimte waarin staat of er eventueel 

aanpassingen nodig zijn voordat de ruimte gevuld 

kan worden. Nadat deze zijn uitgevoerd wordt de 

kruipruimte gevuld. Na afloop van de 

werkzaamheden krijgt de eigenaar een 

afleverdocument waarin staat wat er in de kruipruimte 

is aangebracht. 

 

Start werkzaamheden werkgebied 1 
De aannemer is in april begonnen met 

voorbereidende werkzaamheden voor werkgebied 1.  

Direct na Pinksteren, op dinsdag 11 juni, start de 

aannemer met de eerste werkzaamheden die op 

straat zichtbaar zijn.  

Waar bij woningen structureel water in de kruipruimte 

staat, wordt per blok woningen dit water verwijderd. 

Dit gebeurt door aan weerszijden van het blok een 

drainageput aan te leggen met een verbinding naar 

het riool en naar de naastgelegen kruipruimte. Het 

water kan dan voor een deel op natuurlijke wijze 

weglopen. De rest wordt weggepompt. 

Afspraken rechtreeks tussen aannemer 

Principe oplossing vulling kruipruimte 

Te laat voor een kostenclaim? 

Niet altijd 

 

Tijdens de vergadering van de  raadscommissie 

Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) op 3 

april 2019 heeft wethouder Wijbenga een 

toezegging gedaan:  

bewoners die aantoonbaar niet in staat waren 

vóór het verstrijken van de deadline (28 februari 

2018) te reageren op de oproep om een 

kostenclaim in te dienen bij het schadeloket 

kunnen dat alsnog doen bij de wijkregisseur. 

Stuur daarvoor een mail voor 1 juli 2019:   

M: heroverwegingtussenwater@rotterdam.nl   

 

mailto:heroverwegingtussenwater@rotterdam.nl
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en bewoners 
De aannemer maakt per woning afspraken over de 

tijden waarop hij langs komt voor de diverse 

werkzaamheden. Per woning wordt een lijst achter 

gelaten waarop te zien is welke werkzaamheden 

verricht gaan worden en wanneer. 

 

Nutsleidingen 
De telefoon-, data- en elektriciteitskabels en gas- en 

waterleidingen die van de hoofdleidingen in de straat 

tot aan de meterkast in uw woning lopen worden niet 

vervangen.  

Echter, wanneer bij de werkzaamheden aan de 

rioolaansluitingen of het vullen van de kruipruimte 

door de aannemer wordt geconstateerd dat aan deze 

leidingen of kabels iets niet in orde is, dan wordt met 

u contact opgenomen. 

 
Geen Internet? Dan informatie via de post  
Heeft u geen Internet en wilt u bijvoorbeeld wél een 

kopie hebben van de veel gestelde vragen en 

antwoorden die op de internet-site staan? Dan sturen 

wij u die informatie op. U belt ons op en wij sturen u 

de informatie toe. 

 

Tuincoach  
Tijdens het werk aan de buitenruimte, wanneer ook 

zand en grond ter beschikking is om tuinen en 

opritten mee op te hogen, is ook een tuincoach 

beschikbaar. Informatie daarover komt in de loop van 

het jaar beschikbaar. 

 

Raadscommissie vergadering 

Op 27 maart 2019 en op 3 april 2019 is de aanpak 

van Tussenwater aan de orde gekomen in de 

vergadering van de Raadscommissie Bouwen, 

Wonen en Buitenruimte.  

Als u de vergadering terug wil kijken, kunt u deze op 

internet vinden: Zoek op de site van de gemeente 

Rotterdam (www.rotterdam.nl) naar 

‘raadsinformatiesysteem’. Daar is op de betreffende 

datum de vergadering van de commissie terug te 

vinden. 

  

Nieuw: 

Probleem met riool of sinkhole op 

particulier terrein 

 

Bij een probleem met het riool of een 

sinkhole als gevolg van extreme 

verzakking (dus geen kleine verzakking) 

op particulier terrein kan de gemeente u 

helpen. 

Wanneer een van deze problemen zich 

voordoet kunt u een mail sturen naar: 

calamiteittussenwater@rotterdam.nl 

Let op: stuur bij een melding altijd 

een foto mee. Dit is van groot belang 

voor de aannemer. 

 

Herstel van een rioolbreuk betekent 

overigens niet dat het riool volledig 

vervangen wordt. Er komt een tijdelijke 

oplossing. Het definitieve herstel gebeurt 

wanneer het werk aan het hoofdriool in 

de openbare buitenruimte plaats vindt. 

Wanneer een van deze problemen bij u 

ontstaat betekent dit dat u wel zelf de 

bestrating of beplanting moet 

verwijderen. Daarna gaat de aannemer 

over tot het oplossen van het probleem 

en vervolgens moet u na afloop weer 

zelf de tegels of beplanting 

terugbrengen. 

 

De calamiteiten postbus is bezet van 

maandag t/m vrijdag tussen 07.00 – 

16.00 uur. 

Acute rioolproblemen tijdens het 

weekend kunnen gemeld worden via het 

telefoonnummer 14010 waarbij specifiek 

vermeld dient te worden dat het om een 

adres in Tussenwater gaat. 
 

mailto:calamiteittussenwater@rotterdam.nl
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Overzicht werkgebieden vullen kruipruimtes 

  

Website bijgewerkt 
De website is weer bijgewerkt en voorzien van 

nieuwe informatie. De notulen van de 

informatieavond op 28 februari, de lijst met veel 

gestelde vragen en de laatste klankbordgroep 

verslagen zijn bijgewerkt en te vinden op de website. 
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Informatie 
Meer informatie vindt u op de website: 

www.rotterdam.nl/aanpaktussenwater.  

U kunt ook mailen of bellen met Sjoerd Ennenga, 

tussenwater@rotterdam.nl of 06 5380 2828. 

 

 
 

Spreekuur 

 Verder is er elke dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur een 

spreekuur in de dependance van ’t Prisma, Heersdijk 

15 (behalve tijdens schoolvakanties).  

Daarnaast houdt een aantal bewoners een 

Facebookpagina bij, onder de naam: Tussenwater 

Ophoogproject. 

Wat doet de gemeente wel: 

• Zorgt voor een goede 

rioolhuisaansluiting tot aan de gevel  

• Hoogt de achterpaden op, inclusief het 

riool. De paden zijn gezamenlijk 

eigendom van de aangrenzende 

huiseigenaren  

• Vult de kruipruimtes van de woningen 

op met granulair materiaal (Argex) en 

Belbeton  

• Zorgt ervoor dat bewoners zand en 

grond kunnen halen waarmee zij zelf 

hun tuinen en toegangen kunnen 

verhogen. Dit gebeurt nadat de 

gemeente de kruipruimtes heeft 

gevuld en nadat het werk in de 

buitenruimte uitgevoerd is. 

• Hoogt de wegen en de openbare 

ruimte op waar nodig en vernieuwt de 

bestrating 

• Herstelt het hoofdriool waar nodig 

 

Wat doet de gemeente niet: 

• Herinrichten tuin na herstel 

rioolhuisaansluitingel  

• In elk huis de kruipruimte vullen en de 

rioolhuisaansluiting herstellen (bij een 

aantal huizen is dit niet nodig) 

• Vervangen bebouwing 

• Vervangen van de beschoeiing 

• Vervangen erfafscheiding 

• Vervangen kolken achtertuin 

• Herstellen gescheurde fundering  

• (herstel)Werk aan de overige kabels 

en leidingen (de huisinstallatie is de 

verantwoordelijkheid van de eigenaar) 

• Aanleggen extra verlichting in de 

groenstroken of buiten het plangebied 

• Grote aanpassingen in de 

buitenruimte 

• Het kruispunt bij het metrostation.  


