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Nu het werk in de kruipruimtes in werkgebied 1 

voor het grootste gedeelte klaar is, kan de 

aannemer voor het rioolwerk en het straatwerk 

aan de slag. Dit werk start op 4 november 2019 en 

duurt tot oktober/november 2020. Ondertussen 

werken we in werkgebied 2 verder aan de 

kruipruimtes, zal binnenkort de tuincoach 

informatie geven en werken we samen met de 

omgeving en de scholen aan plannen voor het 

verbeteren van de speelmogelijkheden in de wijk. 

In deze brief vindt u over deze werkzaamheden 

meer informatie. 

 

Start riool- en straatwerk 

Op 4 november start de aannemer (A.C. de Groot) 

met het werk aan de riolen en de bestrating in 

werkgebied 1. De werkzaamheden zijn gefaseerd, 

zodat het verkeer zo min mogelijk gehinderd wordt en 

de parkeerplaatsen niet allemaal tegelijk opgebroken 

zijn.  

Dit houdt in dat gestart wordt op het deel van de 

Platte Drogedijk dat ligt tussen de Nieuwe Wetering 

(thv nr 119) en Platte Drogedijk 17, A op de 

bijgaande tekening. Het doorgaande verkeer van oost 

naar west en omgekeerd over de Nieuwe Wetering 

en de Platte Drogedijk kan daardoor dit jaar nog 

doorgaan. De straat is voor de kerstvakantie weer 

open voor verkeer, onvoorziene omstandigheden 

daargelaten. In het nieuwe jaar gaat de aannemer 

verder met fase B, C enz.  

De aannemer werkt de planning nu verder uit, de 

einddatum is eind oktober/begin november 2020. 

Zodra over de planning, met name ook over de 

planning van de achterpaden, meer bekend is, komt 

dat op de website van dit project. 

 

 
faseringen werkgebied 1 

Informatie over de resultaten van de inloop-

informatieavond over verkeer, parkeren en 

groen, kliko’s in het achterpad, het nieuwe 

informatiepunt en de eerste zichtbare 

werkzaamheden in de wijk 

 

Juli 2019 

Start werkzaamheden buitenruimte 

Informatie over de start van de 

werkzaamheden aan het riool en de straat, de 

stand van zaken rond het tekenen van de 

overeenkomsten, informatie over de tuincoach 

en nuttige contacten 

 

Oktober 2019 
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Aanpassing huisaansluiting riool  

De huisaansluiting van het riool wordt voor zover 

nodig door de aannemer hersteld tot aan de gevel. 

Dit gebeurt nádat het hoofdriool in de straat gelegd is. 

Wat de aannemer níet doet, is het weghalen van de 

bestrating of beplanting die boven de 

rioolhuisaansluiting ligt of staat op uw eigen terrein. 

Ook legt of plant hij niet terug wat er weggehaald is. 

Deze werkzaamheden dient u zelf uit te (laten) 

voeren. Als dat niet geregeld is, zal de aannemer de 

rioolhuisaansluiting niet herstellen. De plaats waar de 

rioolhuisaansluiting ligt is bij de gemeente niet 

bekend. Deze staat (als het goed is) op de 

tekeningen van uw woning. Als u moeite hebt om die 

tekening te lezen of deze gegevens te vinden kunt u 

op het inloopuur langskomen.  

Kort voordat de aannemer toe is aan uw 

rioolhuisaansluiting informeert hij u daarover. U hoeft 

voor die werkzaamheden niet thuis te blijven.  

 

Ophogen eigen terrein 

Nadat een fase gereed is, wordt (voor die betreffende 

fase) zand en grond aangeboden om het eigen 

terrein rondom de woningen op te hogen. De plaats 

waar dit aangeboden wordt is in de directe omgeving 

van de gereedgekomen fase. Daarvandaan kunt u 

het zelf ophalen. Zodra het werk zover is, informeren 

wij u hierover. 

 

Ophoging achterpaden 

Het ophogen van de achterpaden volgt kort na het 

ophogen van de openbare gebieden. Zoals eerder 

aangegeven, heeft in werkgebied 1 iedereen de 

overeenkomst met de gemeente getekend, dus 

kunnen daar alle achterpaden opgehoogd worden. 

Zodra de aannemer daaraantoe is, worden de 

betreffende bewoners daarover geïnformeerd zodat 

men ook, indien nodig, het aanpassen van de 

schutting, schuren of de achteruitgang kan oppakken.  

 

Tuincoach 

Zoals eerder al aangekondigd, is voor Tussenwater 

een tuincoach aangesteld. Het werk van de tuincoach 

houdt in dat hij workshops geeft waarin hij advies en 

informatie verstrekt over het inrichten van tuinen. De 

inrichting kan op zo’n manier uitgevoerd worden dat 

de tuin zo groen mogelijk is, zonder dat het veel extra 

onderhoud vergt. Minder dichte verharding en meer 

groen zorgt niet alleen voor een mooie uitstraling, 

maar ook voor een beter klimaat in de tuin en de wijk. 

  

Voordat de straat bij u aan de beurt is, krijgt u een 

uitnodiging voor een workshop met de tuincoach. Op 

die bijeenkomsten levert hij ideeën voor de inrichting 

en de samenwerking en vaak heeft hij tips voor 

goede oplossingen die u in uw eigen tuin kunt 

toepassen. 

De eerste workshop, voor bewoners van de Platte 

Drogedijk (fase A en B), is half november. Deze 

bewoners worden daarvoor apart uitgenodigd.  

Na deze eerste avond volgen (in de loop van 2020) 

nog drie of vier avonden voor werkgebied 1. Ook in 

werkgebied 2 en 3 voeren we deze sessies uit. 

 

  
een groenere tuin 

Vullen kruipruimtes, de praktijk 

De voortgang van het vullen van de kruipruimtes 

verloopt volgens planning. Doordat de afspraken per 

adres en niet per blok woningen gemaakt worden, 

ziet de verplaatsing van de werkzaamheden er soms 

onlogisch uit. Alle woningen komen echter aan de 

beurt. Als u daarover vragen heeft, bent u hartelijk 

welkom op het inloopuur in de woning op Platte 

Drogedijk 17.  

Niet alle kruipruimtes worden op dezelfde manier 

gevuld. In werkgebied 2 en 3 zijn er kruipruimtes die 

niet verzakt zijn. Daar wordt dan ook niets aan 

gedaan, omdat die kruipruimtes geen risico op 

sinkholes in de tuin of buitenruimte opleveren. 

Andere kruipruimtes zijn weinig verzakt en hier kan 

volstaan worden met een laag Belbeton van 10 cm. 

of een klein laagje zand. 

Na het aanbrengen van het Belbeton is een paar 

dagen nodig om het te laten uitharden. Gedurende 

die tijd komt er warmte en waterdamp vrij vanwege 

het verhardingsproces. Hierdoor krimpt het beton 

enigszins, waardoor er kleine scheurtjes (vooral langs 

de funderingsbalken) ontstaan. Dit is normaal en kan 

geen kwaad. 
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Belbeton op de Heersdijk 

Kruipruimtes onder de bergingen 

De kruipruimtes onder de bergingen komen ook aan 

de beurt. Ook hiervoor geldt dat ze alleen gevuld 

worden wanneer het gevaar voor sinkholes bestaat. 

De planning van het vullen staat nog niet vast 

vanwege de afstemming met het werk aan de 

achterpaden. Ook daarover krijgen de betreffende 

bewoners apart bericht. 

 

Parkeren 

Gedurende het werk aan de straat en het riool is het 

niet mogelijk in de opgebroken straat te parkeren. Er 

komen stalen rijplaten te liggen in het opgebroken 

weggedeelte, deze zijn voor het werkverkeer en voor 

de hulpdiensten.  

Tijdens de werkzaamheden zal, voor zover nodig en 

mogelijk, tijdelijke parkeerruimte gemaakt worden. De 

mogelijkheden zijn echter beperkt, dus blijft de 

parkeerdruk hoger dan gebruikelijk gedurende dit 

werk. Overigens: Als de straat is opgebroken, is het 

niet altijd mogelijk om via het trottoir op eigen terrein 

te parkeren.  

 

Huisvuil 

Huisvuilwagens kunnen niet in een opgebroken straat 

komen. U wordt verzocht om uw huisvuil op de 

gebruikelijke ophaaldag buiten de werkgrens van de 

aannemer aan te bieden. 

Het ophalen van grofvuil in de opgebroken straten is 

ook niet mogelijk. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met de gemeente via 

www.rotterdam.nl of telefoonnummer 14 010. 

 

Hinder 

Het werk kan (geluids-)overlast veroorzaken. De 

gemeente beperkt de hinder zoveel mogelijk.  

Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 

07.00 uur tot 17.00 uur. 

Bijzondere gebeurtenissen 

Bij een bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld een 

verhuizing, kunnen wij - in de meeste gevallen - de 

straat tijdelijk toegankelijk maken. Neem hiervoor 

tijdig contact met ons op. 

 

Overeenkomsten in werkgebied 2 

In werkgebied 2 zijn nog niet alle overeenkomsten 

getekend. Dat betekent dat niet alle woningen 

nagelopen worden op de staat van de kruipruimte en 

de rioolhuisaansluiting, maar ook dat bij sommige 

blokken het achterpad niet opgehoogd wordt omdat 

de achterpaden gezamenlijk eigendom zijn van de 

aangrenzende eigenaren. Op dit moment 

onderzoeken we nog waarom deze overeenkomsten 

nog niet getekend zijn. Op de site komt binnenkort 

een overzicht van de achterpaden die aangepakt 

kunnen worden.  

 

Overeenkomsten in werkgebied 3  

Vanwege een fout in de verzending hebben ook al 

verschillende eigenaren in werkgebied 3 de 

overeenkomst gekregen en deze vervolgens 

getekend teruggestuurd. Deze overeenkomsten 

worden door de gemeente gearchiveerd, zodat de 

aannemers weten waar ze wel en niet terecht 

kunnen. De actie om de bewoners van dit werkgebied 

te informeren over de inhoud en de redenen van 

deze overeenkomst staat pas voor begin 2020 

gepland. De overige bewoners krijgen dan alsnog de 

overeenkomst opgestuurd. Vanaf april 2020 gaat de 

aannemer pas in dit gebied aan de gang met het 

nalopen van de kruipruimtes.  

 

Speelvoorzieningen 

Sommige ouders met kleine kinderen zullen wellicht 

gehoord hebben dat op school gevraagd is waar ze in 

de wijk willen spelen en welke speelvoorzieningen ze 

leuk vinden. Dit is een actie die door de gemeente is 

gestart, in samenwerking met de school. Door deze 

vragen aan ‘de gebruikers’ op een speelse manier 

voor te leggen, krijgt de gemeente goede informatie 

over de wensen die er leven. Het realiseren van de 



 

Kenmerk: [AS19/0621596 AS19/14913]    https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/aanpak-tussenwater/ 

speelvoorzieningen zal overigens nog wel even duren 

want eerst moet de buitenruimte op orde zijn. 

 
Nuttige contacten 

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!  

Eventueel kunt u ook bellen: 06 53802828, of met 

14010, onder vermelding van de wijk Tussenwater. 

 

      
Een sinkhole, net ontdekt en een paar dagen later: 

hersteld. 

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 
 
L2Fiber 

Algemene vragen: via de site www.l2fiber.nl  
 

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 (TOP). 

 

Elke woensdagmiddag tussen 15 en 16 uur is er een 

inloopuur in de woning op de Platte Drogedijk 17 

 

 

 
Platte Drogedijk fase A. Links de woning voor het inloopuur 

 
Platte Drogedijk 17, 
demonstratiewoning kruipruimte 
 

In de woning kunt u ook zien hoe de 
bodemafsluiting van de kruipruimte er 
uitziet. 
Vaak zal hier iemand aanwezig zijn, 
maar niet altijd. Als u daar ter plaatse 
een afspraak wil maken kunt u het best 
van tevoren bellen of mailen. 
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