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Over de veranderingen in Tussenwater zijn van mei tot juli inloopavonden geweest. De 

resultaten per onderwerp leest u hier. 

 

Mobiliteit en groen 

Op 9 en 16 mei 2019 zijn er informatieavonden geweest over mogelijke verbeteringen in de 

inrichting van de wijk. Er zijn mogelijke verbeteringen verzameld. Die waren in een tekening 

verwerkt waar bewoners op konden reageren. Ook waren deskundigen aanwezig om 

antwoord te geven op vragen. Niet alle vragen konden direct beantwoord worden. Deze 

werden op geschreven zodat later een antwoord gegeven kon worden. 

 
Figuur 1 Inloopavonden in De Aanbouw op 9 en 16 mei 2019 

Inmiddels zijn alle vragen beantwoord en bijna alle opmerkingen verwerkt. U kunt die vragen 

en antwoorden en het aangepaste ontwerp terugvinden op de site: 

www.www.rotterdam.nl/aanpaktussenwater onder het kopje ‘Verbetering mobiliteit, parkeren 

en vergroening’. 

 

Overeenkomsten werkgebied 2 

De informatieavonden over het tekenen van de overeenkomsten in werkgebied 2 zijn goed 

bezocht. In totaal bezochten zo’n 90 bewoners de avonden. 

Tijdens deze avonden leverden bijna alle bewoners een getekende overeenkomst in. In totaal 

is nu bijna 65% van de overeenkomsten van dit werkgebied getekend. Op de site 

www.www.rotterdam.nl/aanpaktussenwater staat een verslag met alle vragen en antwoorden 

die op de drie avonden voorbijkwamen. De presentaties kunt u via de mail opvragen. 

 

Vullen van kruipruimtes 
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Op 11 juni 2019 is de aannemer (Van Dijk Maasland) begonnen met het vullen van de 

kruipruimtes. In het kort leest u hieronder u wat de aannemer doet: 

 

1. De aannemer kijkt eerst hoe uw kruipruimte erbij ligt. Hij maakt daarvan een 

opnameformulier. Hierin staat wat hij aangetroffen heeft, ook rondom de toegang tot het 

kruipluik.  

Met deze opname wordt het verzakkingsniveau 

bepaald, de hoogte van de eventuele waterstand, 

de ligging en de conditie van de leidingen etc. Deze 

gegevens staan in grote lijnen ook in het 

schouwverslag dat 1,5 jaar geleden van elke 

woning is gemaakt, maar dat is dus niet meer 

actueel. 

 

Hierna kan een oplossing op maat gemaakt 

worden: wel/geen drainage, wel/geen kleikorrels, 

wel/niet afzuigen zand. Ook staat in het formulier 

welke aanpassingen of herstelwerkzaamheden 

nodig zijn, voordat met het vullen begonnen kan 

worden. 

 

2. Bij woonblokken met wateroverlast wordt 

een drainageleiding aangebracht. De nutsleidingen 

worden, voor zover nodig, op de juiste hoogte 

gelegd zodat ze niet onder de kruipruimtevulling 

verdwijnen.  

3. Vervolgens worden verzakte kruipruimtes 

uitgevuld tot 10 cm. onder de funderingsbalk met 

licht korrelig materiaal (grof, licht zand en/of 

gebakken kleikorrels).  

4. Tot slot wordt een laag Belbeton® (soort 

schuimbeton) als bodemafsluiting aangebracht met 

een dikte van ca. 20 cm.  

5. In enkele gevallen wordt bij woningen die 

zijn gevuld met te zwaar zand, een laag zand 

weggehaald, zodat het Belbeton® kan worden 

aangebracht. 

6. De bergingen en garages krijgen, waar 

nodig, een gat met een afsluitbare vulopening en tot 

onderzijde vloer gevuld.  

7. Als alle werkzaamheden zijn uitgevoerd 

krijgt de eigenaar een opleverdocument. Hier staan 

alle werkzaamheden op die in de kruipruimte zijn uitgevoerd.  

 

Onderhoud kruipruimte  

Hoe licht ook, de vulling van de kruipruimte (granulair materiaal en Belbeton®), zal altijd blijven 

zakken. De snelheid van verzakken is echter veel minder dan wanneer met zwaarder 

Figuur 3 drainageleiding in kruipruimte 

Figuur 2 opnameformulier 

Figuur 4 kruipruimte met Belbeton 



materiaal gevuld zou worden. Voor wie naderhand de kruipruimte weer wil navullen: over de 

Belbeton® kan eenvoudig een nieuwe laag aangebracht worden. 

Ook de drainageleiding moet onderhouden worden om te blijven functioneren. De aannemer 

beveelt aan deze elke 2 á 3 jaar een keer door te laten spuiten.  

De gemeente doet dit onderhoud niet. 

 

Glasvezel 

Naast de werkzaamheden die de gemeente uitvoert, wil de provider van glasvezel L2Fiber ook 

aan de gang in de wijk. Deze werkzaamheden worden afgestemd met de planning voor de 

werkzaamheden in de buitenruimte, zodat de hinder tot een minimum beperkt kan blijven.   

 

Parkeren van de werkvoertuigen 

Bij de eerste werkzaamheden bleek dat de 

werkvoertuigen die voor het werk in de 

kruipruimtes nodig zijn, vaak de doorgang 

van het autoverkeer blokkeerden. Dit werd 

mede veroorzaakt doordat ze niet altijd in 

de parkeervakken konden staan.  In 

sommige situaties is het ook niet mogelijk 

om de voertuigen zo te parkeren. Dan is 

verkeershinder onvermijdelijk. Toch willen 

we vragen om, wanneer er bij uw woning 

gewerkt wordt, zoveel als mogelijk de 

parkeerruimte vrij te houden.  

 

Inloopuur: plaats en tijd verandert  

We hebben de tijd en dag aangepast van het inloopuur, omdat dan sommige mensen beter 

ervan gebruik kunnen maken. Het inloopuur wordt nu: 

Elke woensdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur.  

Het adres is vanaf 22 juli: Platte Drogedijk 17, in de demonstratiewoning van de 

kruipruimte. 

 

Demonstratiewoning kruipruimte 

In de demonstratiewoning aan de Platte Drogedijk 17 kunt u ook zien hoe de bodemafsluiting 

van de kruipruimte er uitziet.  

Vaak zal hier iemand aanwezig zijn, maar niet altijd. Als u een afspraak wil maken, kunt u het 

beste van te voren bellen met Sjoerd Ennenga op 06 5380 2828, of mail naar 

tussenwater@rotterdam.nl. 

 

Planning en bouwvakantie 

De aannemer is nog tot 27 juli 2019 bezig in werkgebied 1 en dan start de bouwvakantie. De 

bouwvakantie duurt tot 19 augustus 2019.  

In werkgebied 1 loopt het werk keurig op schema, ze verwachten dan ook eind september 

ongeveer hier klaar te zijn. Werkgebied 2 start in oktober 2019 en werkgebied 3 start in april 

2020. 

 

Nuttige contacten  

Figuur 5 parkeren zoveel mogelijk in de vakken 



Omdat veel partijen in de wijk actief zijn, hebben we een overzicht gemaakt van de contacten: 

 

Rioolprobleem of sinkhole op particulier terrein: 

Mail naar calamiteittussenwater@rotterdam.nl 

Let op: stuur bij een melding altijd een foto mee!  

 

Evides 

Voor storing aan de watervoorziening 0900-0787.  

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer R. van Beek 06 13 58 14 10, of 

mailen naar rene.van.beek@evides.nl. 

 

Stedin 

Storing in gas of elektriciteitsvoorziening 0800-9009, of whatsappen met 06 46 96 39 63, of via 

de website https://www.stedin.net/klantenservice/contact chatten met een van de 

medewerkers. 

 

Newomij (Huurwel) 

Algemene vragen: 088 639 66 66, of kunt u mailen naar tb@newomij.nl t.a.v. Technisch 

Beheer 

 

Woonbron 

Algemene vragen: klantcontactcenter van Woonbron 088 966 00 00, whatsappen naar 06 83 

90 98 55 of mailen naar info@woonbron.nl. 

 

Ziggo 

Algemene vragen: klantcontactcenter 0800-0402 

 

KPN 

Algemene vragen: klantcontactcenter 0900-1884 

 

Afvalcontainers in de brandgang  

Wij hebben van meerdere bewoners te 

horen gekregen dat er op hinderlijke 

plaatsen afvalcontainers in de 

achterpaden worden geplaatst. 

Sommige mensen weten niet dat het 

plaatsen van privé-afvalbakken op deze 

plaatsen niet is toegestaan: het levert 

vervuiling op en mogelijke hinder 

tijdens noodsituaties. Handhaving zal 

hier overigens niet snel optreden, mede 

omdat dit geen openbaar gebied is. We 

gaan er van uit dat bewoners hiervoor zelf hun verantwoordelijkheid nemen.  

De regel is dat de afvalcontainer daags voor de ophaaldag om 20 uur s ’avonds al op straat 

mag worden geplaatst. Op de ophaaldag zelf moet hij voor middernacht weer zijn verwijderd. 

Buiten deze tijden riskeert u een boete. 

 

Figuur 7 zo niet Figuur 6 zo wel 
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Inloop-informatieavond werkzaamheden buitenruimte  

In oktober begint het werk aan de buitenruimte (bestrating, riool e.d.) voor werkgebied 1. Eind 

september zullen daarvoor inloop-informatieavonden georganiseerd worden. Verdere 

informatie volgt nog.  

 

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. 

 

Daarnaast houdt een aantal bewoners een Facebookpagina bij, onder de naam: Tussenwater 

Ophoogproject 
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