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Waterbewust Rotterdam 
Een onderzoek naar de maatregelen tegen wateroverlast in Rotterdam 
 
Burgerpanel Rotterdam 
augustus 2016 – februari 2017 
 
Aanleiding 
De laatste jaren hebben we in ons land , met steeds extremere 
weeromstandigheden te maken. Rotterdam is een stad met veel water en kent 
een rijke historie van watermanagement. De vraag ‘hoe houden we droge voeten 
in Rotterdam?’ was en blijft actueel. Het Burgerpanel is benieuwd wat het 
gemeentelijk beleid is om overstroomde straten, tuinen en kelders tegen te gaan. 
Wat wordt er van de burger zelf verwacht en wat heeft de burger van de 
gemeente nodig om problemen met water te ondervangen? Hoe wordt de 
wateroverlast vanuit de gemeente aangepakt en is dit effectief? 
 
Afbakening 
Het Burgerpanel realiseert zich dat het watermanagement in Rotterdam niet 
alleen onder  verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Het beleid van de 
waterschappen en het Rijk hebben uiteraard de nodige invloed op de 
waterhuishouding van Rotterdam, maar omdat de focus van het Burgerpanel op 
de dienstverlening van de gemeente ligt, richten we ons in de dit onderzoek enkel 
op het gemeentelijk beleid en wateroverlast in de vorm van overstroomde 
woningen, kelders, tuinen en straten. 
 

Onderzoeksvragen 
Ons onderzoek is tweeledig. We onderzoeken de acties van de gemeente en de 
acties van de burger tegen wateroverlast. Daarbij kijken we hoe de partijen elkaar 
bereiken en op welke manier ze elkaar kunnen versterken.  We stellen ons daarbij 
de volgende vragen:  

a. Hoe draagt de gemeente bij aan de aanpak en preventie van 
wateroverlast  en wat verwacht zij daarbij van de burger? 

b. Wat kan en wil de burger preventief doen tegen wateroverlast? 
c. Wat hebben de burger en de gemeente van elkaar nodig om 

toekomstige wateroverlast in woningen, tuinen, straten en kelders tegen 
te gaan?  

 

Aanpak  
Om tot conclusies en aanbevelingen te komen hebben we volgende punten 
onderzocht:  
* desktopresearch over mogelijkheden tegen wateroverlast in tuinen, kelders en 
straten 
* desktopresearch naar het gemeentelijk beleid tegen wateroverlast 
* gesprek met verantwoordelijke ambtenaren van het Waterloket Rotterdam 
* gesprek met een woningbouwcorporatie  
* gesprek met het Hoogheemraadschap 
* bekijken en inventariseren van burgerinitiatieven mbt wateroverlast en het 
interviewen van de initiatiefnemers 
* interviewen van burgers over wateroverlast, dmv vragenlijsten en een mini-enquête 

Buiten stormde het en later op 
de dag zou het ook nog gaan 
regenen. ‘’Waar ga je heen?’’ 
riep zijn moeder nog in de 
deuropening. Maar haar stem 
verwaaide en Hans was al te ver 
weg om het nog te horen. Hij 
moest en zou vandaag naar de 
ijsbaan gaan. Het was de laatste 
wedstrijd om de zilveren schaats 
te kunnen winnen en hij had er 
stevig voor getraind. De weg liep 
onder langs de dijk en af en toe 
voelde hij spetters water over 
de dijk heen komen. Met wind 
mee fietste hij kranig door. Maar 
plots spoot er zomaar een dikke 
straal water in zijn gezicht. Hij 
viel van zijn fiets en was in een 
keer doornat.  Met schrik zag hij 
dat er midden in de dijk een gat 
zat waar met kracht water 
doorheen spoot. Hij klauwde 
door het natte gras tegen de dijk 
op. Gooide zijn wollen wanten 
uit en stak ferm een vinger in 
het gat van de dijk. Gelukkig, de 
waterstroom stopte. Maar wat 
nu?   
 

      
 
Hoe wordt de wateroverlast 
aangepakt en is dit ook 
effectief? Wat heeft de burger 
nodig om het waterprobleem te 
ondervangen en wat wordt er 
van de burger zelf verwacht?  
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Bevindingen 1: gesprekken met uitvoerende organisaties 
Hieronder geven we onze belangrijkste bevindingen weer uit de gesprekken met de gemeente Rotterdam, 
hoogheemraadschap Schieland en woningbouwcorporatie Havensteder.  
 
- De afdeling Water van Stadsbeheer Rotterdam werkt hard aan een waterbewust  Rotterdam. Het beheer en 
onderhoud van de riolering staat daar hoog op de agenda en er wordt gewerkt aan pilots waarbij in 
samenwerking met alle betrokken partijen gewerkt wordt aan watersensitieve straten. Doel is om de pilot-
aanpak in te bedden in de reguliere aanpak van gemeentelijk beleid. Watermanagement moet bij alle 
verschillende betrokken afdelingen van gemeente een vast  onderdeel worden. Daarnaast worden kleine 
praktische maatregelen genomen als aanleg van groene daken, infiltratiekratten, waterpleinen, geveltuinen en 
waterberging.  
 
- Rotterdam is toonaangevend in de wereld op het gebied van water. We zijn dichtbevolkt en de laagst gelegen 
Delta en de veiligste, maar we staan in Rotterdam wel voor een ingewikkelde wateropgave. Er zal echter een 
slag gemaakt moeten worden om het beleid te implementeren. 
 
- Het Hoogheemraadschap van Schieland werkt aan de waterbewustwording van de burger. Deze doelstelling 
bereikt nog niet voldoende burgers.  Soms moet er een ander doel (bijvoorbeeld vergroening van de wijk) 
tegenover staan om burgers zover te krijgen actie te ondernemen tegen wateroverlast. 
 
- Het integraal aanpakken van het waterprobleem is lastig door de verdeelde verantwoordelijkheid  binnen het 
gebied. Het onderhoud van de straat en de riolering  vallen onder de gemeente, het water dat er doorheen 
loopt van de waterschappen en tuinen en daken zijn van woningbouwcorporaties of particulieren. Niet 
iedereen werkt volgens dezelfde procedures en niet alle betrokken partijen en hebben dezelfde 
investeringsmogelijkheid. 
 
 

                      
 

‘Het was een stormachtig avond eind januari 1953. Ik was nog even op het dak geweest om bij de buurvrouw de 
dakbedekking vast te maken, die lag te klapperen. Die nacht werd ik wakker. Het was een gezellige avond geweest 
en ik had nogal wat ingenomen, dus ik moest naar de WC. Toen ik uit het raam keek, kon ik niet geloven wat ik daar 
zag, een paar politieagenten in een bootje. Zoveel had ik toch niet gedronken? Het water was zo vanuit de 
Rijnhaven de Afrikaanderwijk ingestroomd. De benedenbuurman, die sliep in het souterrain had de hele nacht niks 
gemerkt, tot hij die ochtend drijvend wakker werd in zijn bed en met zijn kop tegen het plafond stootte. Toen 
hebben ze daar jaren later de Brede Hilledijk neergelegd, midden in de straat waar vroeger het spoor liep.   
 

Na het ervaren van wateroverlast is het waterbewustzijn groter.  
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- Het hoogheemraadschap geeft aan dat de burger wateroverlast ziet als een probleem van de gemeente en de 
waterschappen. Het waterbewustzijn van burgers en woningbouwcorporaties is laag.  
 
- Havensteder zoekt verbinding van gezamenlijke belangen met gemeente en waterschappen. Het liefst zouden 
ze willen dat iedere woning zijn eigen wateropvang heeft, maar het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is 
voor het plaatsen en onderhouden hiervan: de eigenaar of de bewoner.   
 
- Het blijkt in de praktijk lastig om bewoners mee te laten werken aan preventie. 
 
- Innovatie is nodig, maar staat bij de woningbouwcorporatie niet hoog op het lijstje en botst vaak met afdeling 
onderhoud. De nieuwe woningwet biedt weinig speelruimte voor woningcorporaties om buiten hun kerntaak 
te opereren 

 
 
Bevindingen 2: open vragen aan de burger 
Vragenlijst ‘Waterbewustzijn’ Rotterdamse burgers  
 
December 2016 legden we aan een aantal mensen in onze omgeving 8 vragen voor om te peilen hoe het staat 
met hun waterbewustzijn. Het was geen groot aantal en de mensen die we vroegen komen uit onze 
kennissenkring, dus dat staat niet representatief voor alle Rotterdammers. Mogelijk zijn het mensen die weten 
van ons onderzoek en die de kranten wat meer dan gemiddeld bijhouden. 
 
Samenvatting van de antwoorden:  

1. Heb je wel eens te maken gehad met wateroverlast? In welke zin? 
Van de 11 respondenten hadden 7 mensen in Rotterdam wateroverlast. Het betrof wateroverlast op 
straat na een hoosbui, in kelder, kruipruimte en souterrain. Bij een persoon in de woonkamer. Een 
oudere bewoner herinnert zich nog de watersnoodramp van 1953, waarbij ook een deel van 
Rotterdam onder water stond. 
 

2. Tref je voorzorgsmaatregelen? Welke zijn dat? 
8 mensen troffen geen voorzorgmaatregelen, anderen hebben een nieuwe betonvloer in de kelder 
gestort, een dompelpomp of peilbuizen in de buurt geplaatst en overleg met buurtbewoners. 
 

3. Lees je weleens informatie van de gemeente of waterschappen over waterbeheer? Welke 
informatie is je bijgebleven?  
De meeste burgers lezen er weinig of niet over of het blijft ze nauwelijks bij, behalve als het hen zelf 
betreft of dat ze vinden dat de overheid haar verantwoordelijkheid niet neemt. Slechts een bewoner 
heeft zelf informatie gezocht en de rapporten daarvan laten opsturen. 
 

4. Is de informatie over wateroverlast goed te vinden?  Waar vind je die?  
Bewoners vinden informatie moeilijk te vinden, soms eenzijdig, soms een website die ze zijn vergeten, 
of de heldere website www.overstroomik.nl of: we lezen het wel in de krant. Een buurtgroep met 
naam ‘waterbeheer’ verzamelt zelf informatie.   
 

5. Als de dijken zouden breken, weet je dan hoe hoog het water komt te staan bij jouw huis? 
De meeste mensen hebben geen idee hoe hoog het water zou komen te staan. Twee noemden een 
aantal meters, dat ze hadden opgezocht. Twee bewoners van een flat waren zich wel de problemen 
bewust, ondanks dat zij droge voeten hielden. 
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6. Is de informatie goed te begrijpen? Zo nee, waarom niet? 
Een enkeling leest wel eens een website of een krant. Maar de meesten zoeken niet actief naar 
informatie. Een respondent schrok van zijn naïviteit na het zien van de dramaserie Als de dijken 
breken. 
 

7. Weet je na het lezen van de informatie wat je zou kunnen doen om wateroverlast te voorkomen, en 
wat je kunt doen als je te maken hebt met wateroverlast?' 
De antwoorden variëren van bewoners die er niets van weten of er nooit mee te maken hebben 
gehad. Ze voelen zich machteloos. Anderen vinden het heel belangrijk, noemen feilloos alle 
maatregelen op van zandzakken tot en met preventie door meer groen in de wijk en je tuin niet 
betegelen. Vooral mensen die op zwakke plekken wonen moeten meer informatie krijgen. 
 

8. Hoe belangrijk vind je het om meer te weten over waterbeheer in Rotterdam? 
Enkelen zijn onverschillig zolang het goed gaat, en sinds 1953 is er niks meer gebeurd. Anderen vinden 
het heel belangrijk en zouden graag meer informatie willen en zien het als een taak van de overheid 
om maatregelen te nemen. Een persoon wilde graag weten wat hij moest doen om het 
overstromingsgevaar voor te zijn ivm klimaatverandering. 
 

 

               
 
 

Bevindingen 3: resultaten uit de mini-enquête  
Uit de mini-enquête over wateroverlast onder 113 Rotterdammers kwam het volgende: 
 
- 80,5% van de ondervraagden geeft aan nog nooit informatie van de gemeente of hoogheemraadschappen te 
hebben ontvangen over de maatregelen tegen wateroverlast. 
 
- bijna 50% van de ondervraagden heeft een woning met een tuin. 48,7 procent heeft een bovenwoning of 
appartement. 
 
- 60% van de ondervraagden is zich bewust van het feit dat hun woning bij extreme weersomstandigheden 
onder water kan komen te staan. 
 
- 16% van de ondervraagden heeft hiertegen voorzorgsmaatregelen genomen.  
 
- De meest voorkomende voorzorgsmaatregelen onder die 16 % zijn; meer groen in de tuin, minder stenen; 
aanleggen van een geveltuin, het ontkoppelen van de regenpijp en het plaatsen van een regenton.  
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Bevindingen 4: praktijkvoorbeelden waterbewuste Rotterdammers 
Er zijn al een aantal Rotterdammers waterbewust. Wij spraken twee bewoners die actief aan de slag gingen 
tegen wateroverlast. In onderstaande verhalen leest u waar zij tegenaan liepen.  
 
Bewoner over geveltuintjes in de Afrikaanderwijk 
‘Een paar jaar geleden werd de Parallelweg opnieuw ingericht, omdat de nieuwe woningen aan de overkant 
werden opgeleverd. Er was inspraak met de zittende bewoners over het profiel van de straat, groenstroken, 
bomen, parkeerplaatsen, etc.. Het voorstel vanuit de bewoners was om de stoep te verbreden, parkeerplaatsen 
naar de overkant te verhuizen en geveltuinen aan te brengen aan één kant van de straat en om ze dubbel zo 
breed te maken vanwege de overhangende eerste etage. Aan de overkant kwam een openbare groenstrook die 
goed werd aangelegd en onderhouden. De opbouwwerker heeft, om dit plan te bespreken met bewoners, bij 
mensen aangebeld die toevallig thuis waren, maar dat leverde weinig respons op. Ik heb toen zelf het stokje 
overgenomen en overal aangebeld tot ik iedereen gesproken had. Het resultaat was dat 16 van de 20 woningen 
een geveltuintje wilden. De mensen die dat niet wilden, hadden geen affiniteit met groen. De deelgemeente gaf 
vervolgens opdracht voor de aanleg van de geveltuinen: allemaal eenzelfde rand. Een paar maanden later kreeg 
Creatief Beheer de opdracht om de tuinen in te richten met passend groen, dat het goed doet op de donkere 
noordkant, op speciaal verzoek van mij. Het resultaat was prachtig. 
  
Toen de huizen aan de overkant werden opgeleverd, met stenen voortuintje en groene achtertuin, werd die 
achtertuin er meteen massaal uitgehaald en vervangen door tegels. Die achtertuin ligt op het Noorden en krijgt 
heel weinig licht, vanwege de bebouwing er tegenover. Je moet wel veel tuintalent hebben om daar iets van te 
maken. Op de verkoopfolder stond  een wervend plaatje van een zonovergoten tuin met een mooi gazon. 
Daarbij komt dat veel mensen voor deze koopwoning beiden moeten werken om de hypotheek bij elkaar te 
krijgen. Overdag is er nauwelijks iemand thuis. Zouden bewoners niet beseffen dat een woning met een tuin een 
hoger verkoopbedrag oplevert, tegen de tijd dat je verhuizen wilt en het huis wilt verkopen? Voor de daktuinen 
van datzelfde complex is wel een vaste afspraak met een groenbedrijf dat het onderhoud verzorgt. Dat ziet er 
prima uit.’ 
  

 
 
Natuurlijk Spangen: dweilen met de kraan open 
‘ Zelf waren we niet bewust bezig met water maar door een gesprek met Hoogheemraadschap Delfland zijn we 
aangespoord om mee te denken over waterberging. Onbewust werk je wel aan wateroverlast als je zorgt voor 
vergroening in de wijk. Zo hebben we watertonnen geplaatst in het Wallisblok. Dat water gebruiken we weer 
voor de bewatering van de geveltuinen die zijn aangelegd. Ook hebben we tegels gebruikt die water door laten 
en meer speelelementen in de straten aangebracht die bijdragen aan minder bestrating en meer groen. Mooie 
resultaten, maar we zijn sceptisch over de aanpak van de gemeente. De organisatie is star, ze denken eerder in 
problemen dan in oplossingen. Ook zijn financiën vaak de drijfveer om beslissingen te nemen. Waar wij 
proberen de wijk te vergroenen, haalt de gemeente net zo goed heel veel groen weg (goedkoper, makkelijker in 
onderhoud). Het voelt als dweilen met de kraan open. Daarbij zijn er voor bewoners geen subsidies meer voor 
groene daken of regentonnen. Overkoepelende bewonersorganisaties die iets willen bewerkstellingen op het 
gebied van waterberging lopen aan tegen ingewikkelde procedures voor subsidieaanvragen. Het kost tijd en 
energie en dat allemaal op vrijwillige basis. Ook zijn bewoners vaak te laat met hun plannen volgens de 
gemeente. De gemeente stelt zich te weinig flexibel op. ‘  
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Conclusies  
Alle bevindingen samengenomen, komen we tot de volgende conclusies:  
 
1. Het grootste deel van de respondenten (of Rotterdamse burgers) is zich 
wel bewust van mogelijke wateroverlast, maar is niet bewust bezig met het 
nemen van voorzorgsmaatregelen daartegen. 
 
2. De instanties die we raadpleegden, zoals het gemeentelijk Waterloket, 
Het Hoogheemraadschap en TU Wageningen hebben ruimschoots 
voldoende stimulerend beeldmateriaal via websites en huis-aan-huis-media 
om de burger actie te laten ondernemen tegen wateroverlast. Maar 
blijkbaar bereikt de beschikbare informatie het grootste deel van de burgers 
niet of zet de informatie niet toe tot handelen.  
 
3. De woningbouwcorporatie die we hebben gesproken, herkent het matige 
waterbewust zijn van de burger en zijn eigen organisatie. 
Watermanagement wordt (nog) niet breed gedragen. Wel heeft de 
corporatie aandacht voor het aspect wateroverlast en de maatregelen 
daartegen voor de eigen woningvoorraad. 
 
4. Burgers die met wateroverlast te maken hebben gehad, tonen interesse 
en weten waar ze informatie kunnen vinden. Sommigen noemen de ramp van 1953 als mogelijkheid dat het 
nog eens kan gebeuren, terwijl anderen het feit dat het al zo lang droog is een bewijs dat het nu in orde is, 
terwijl een enkeling de klimaatverandering noemt en dat we de gevolgen voor moeten blijven.  
 
5. Een groot deel van de burgers die er nooit mee te maken had, maar ook een deel die er wel mee te maken 
hebben gehad, lijkt onverschillig, voelt zich machteloos of vindt het een taak van de overheid of van de 
woningcorporatie om het te coördineren en maatregelen te nemen.  
 
6. Uit ons onderzoek blijk dat als er particuliere maatregelen worden getroffen dit voornamelijk 
symptoombestrijding betreft (het aanpassen van de kelder) en niet het voorkomen van wateroverlast, zoals het 
vergroenen van de tuin. De relatie tussen wateroverlast en ons eigen gedrag wordt niet of nauwelijks gelegd.  
 
7. De waterbewuste Rotterdamse burger staat nog er wat alleen voor. Het ambtelijk apparaat, de uitvoerenden 
diensten en de betrokken burgers (of bewonersorganisaties) weten elkaar niet (voldoende) te vinden. 
 
8. Het nemen van preventieve maatregelen tegen wateroverlast is collectiviteitsbeginsel. Een geveltuin of 
kratje gaat niet helpen tegen wateroverlast als de omgeving niet aangepast wordt. Wanneer de omgeving, dus 
ook de plekken waar geen direct wateroverlast is, wordt aangepakt, pas dan wordt de overlast op de laagste 
plekken opgelost. 
 
 

Aanbevelingen 
 
1. Een waterbewuste gemeente 
- moet laten zien dat waterbeheer hoog op de agenda staat door meer straten te vergroenen, samen(te) 
werken met woningbouwcorporaties en Hoogheemraadschappen.  
- moet het goede voorbeeld geven en initiatief tonen richting burgers bij de (her)inrichting van straten. 
- zou meer met bewoners in gesprek moeten gaan  over de aanpak en preventie van wateroverlast en meer 
samenwerken  met bewoners en bewonersorganisaties.  
- zet de aanpak met waterpleinen, groene daken  en overige waterberging door. 
 
 

Na de heldendaad van Hans 
Brinker is er eigenlijk nooit meer 
een bevlogen burger opgestaan 
om het verder opdringende water 
te temmen. Met Hans is het 
overigens beter afgelopen dan de 
wat overtrokken veramerikaanste 
versie van deze geschiedenis. 
Daarin zou hij de hele nacht met 
een van kou verkrampte vinger op 
de dijk hebben gezeten. Maar 
gelukkig werd hij al dezelfde avond 
nog gevonden. Het Waterschap 
liet tien vrachtwagens zand 
aanrijden en met drie kranen werd 
het gat gedicht. Nederland was 
weer veilig.  
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2. Activeren van burgers: watercampagne 
Om het waterbewustzijn van de burger te vergroten is het nodig een watercampagne te lanceren. Wij doen de 
volgende suggesties: 
 
- Een nieuwe praktische folder of site uitbrengen. De huidige folder over wateroverlast van de gemeente  is te 
beleidsmatig en zet de burger niet aan tot handelen. Beter zou zijn informatie te verspreiden in de vorm van 
“wat te doen bij wateroverlast?’ en daar kort en puntsgewijs de belangrijkste tips bij geven, zoals: 
;�zorg voor een zo groen mogelijke tuin en zo min mogelijk bestrating 
;� plaats infiltratiekratten in de tuin die helpen het water af te voeren 
;�Tips: wat te doen bij acute wateroverlast om het riool te ontlasten, 
 
- Een waterambassadeur in het leven roepen (mogelijk een bekende Rotterdammer, ) die aandacht vestigt op 
waterprobleem. 
 
- De OpzoomerMee-campagne gebruiken om burgers te stimuleren bewuster met water om te gaan. Verander 
de campagne van ‘Schoon, heel en veilig’ naar ‘Schoon, heel, droog en veilig’.  
Stel budget beschikbaar voor het vergroenen van straten en geveltuinen door bewoners.   
 
- Een educatief product voor scholen laten ontwikkelen, zodat zij aan de slag kunnen met een waterproject. 
Leer kinderen en indirect de ouders de oorzaken van wateroverlast en welke simpele acties je er tegen kan 
nemen.  
 
- Directe noodoplossingen beter communiceren zoals het niet gebruiken van douche, wasmachine, vaatwasser, 
doorspoelen van toiletten. Hierdoor worden riolen ontlast tijden hevig regenval. Gebruik daarvoor de social 
mediakanalen van de gemeente.  
 
3. Waterbewust Rotterdam: een aandachtspunt voor iedereen 
Een waterbewust Rotterdam, is een omslag in denken voor Gemeente, woningbouwcorporaties, 
Hoogheemraadschappen, burgers  en waarschijnlijk vraagt het ook een landelijk draagvlak.  
Daarom moet waterbeheer een vast aandachtspunt worden bij plannen voor stedelijke ontwikkeling. 
Ontwikkel duidelijke richtlijnen voor (nieuw)bouwplannen.  
 
4. Aandacht voor de juiste en bereikbare middelen 
Betrek de burger nog meer bij preventie tegen wateroverlast. Zorg dat actieve burger gestimuleerd worden. 
Schaf geen subsidies af zoals er zijn voor het aanleggen van groene daken en geveltuinen en het plaatsen van 
regentonnen, maar zorg dat ze gemakkelijk beschikbaar zijn voor de burger. ‘Beloon’ de actieve burger met 
subsidie of andere middelen. Aandachtspunt: het moet niet gebeuren dat een burger zijn tuintje vergroent en 
de gemeente vervolgens om de hoek een plantsoen versteent of bebouwt.  
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BIJLAGE  1_BRONNEN  
 
In deze bijlagen geven we weer welke bronnen de werkgroep Wateroverlast van het Burgerpanel 
geraadpleegd heeft.  
 
Overzicht van( links naar) informatie over de waterproblematiek  
- Rotterdammer pioniert met infiltratie-krat tegen hoosbuien 
- http//www.rotterdam.nl/gemeenterotterdamvraagt alertheid in aan loop zware regenbuien 
- Het Waterloket van Rotterdam. Werken aan het water voor een aantrekkelijke stad. 
www.rotterdam.nl/waterloket.   
- Hoosbui? Loos het water in je eigen tuin, zeggen gemeenten: http://nos.nl/1/214119. 
   31 gemeenten hebben een hemelwaterverordening voor het bergen van water in eigen tuin. 
- Informatie van de Wageningen Universiteit: 
http://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Wateroverlast.htm    
https://www.rainproof.nl/sites/default/files/downloads/rainproof-hoveniers-folder.pdf 
www.wur.nl/wetenschaps winkel.www.disclaimer-uk.nl 
www.disclaimer-nl.wur.nl 
- Grasdaken 
http://www.duurzaamholten.nlindex.php/werkgroep-energie/grasdaken 
Knelpunt is een gemengd rioolstelsel. Een grasdak heeft een 5 keer zoveel bergend vermogen. 
- Trouwartikel over wateroverlast 20-09-2016.  
- Operatie Steenbreek. 
Motie Operatie Steenbreek van de Christen Unie 29 september 2016. 
 www.operatiesteenbreek.nl 
- Informatie van de VNG over het belang van preventie op het gebied van waterbeheer. 
   https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/water-en-riolering/brieven/monitor-gemeentelijk-
watertakin-2016 
 
Overzicht van gesprekken  
- Gesprek op 12 oktober 2016 met vertegenwoordigers van Waterhuishouding Stadsbeheer de heren John 
Jacobs en André Rodenburg.  
- Gesprek op 7 november 2016 met het Waterschap Schieland met de heer Jurgen Bals. 
- Gesprek op 14 november 2016 met Havensteder, de heer John v/d Knaap. 
- Gesprek met een bewoner van het Wallis-blok over het Regentonnen-project en een gesprek met een 
bewoner uit de Afrikaanderwijk over de geveltuintjes.  
 
Overzicht vragenlijsten 
- Vragenlijst open vragen burgers 
- Mini-enquête gesloten vragen 
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BIJLAGE  2_GESPREKSVERSLAGEN 
 
Verslag gesprek gemeente Rotterdam, Waterhuishouding  
Op 12 oktober heeft de werkgroep Wateroverlast een bezoek gebracht aan Stadsbeheer Rotterdam afdeling 
Waterhuishouding. De taak  van deze afdeling is de waterproblematiek als vast onderdeel in het ontwikkel- en 
ontwerpproces in te voegen. Verder geven zij de waterproblematiek maatschappelijk en bestuurlijk een plek in 
de ontwikkeling en beheer van de stad.  
 
 Uit de presentatie kwamen de volgende zaken boven water:  
  
Het gemeentelijk rioleringsplan is een van de elementen hoe we in de stad omgaan met water en 
wateroverlast, maar ook belangrijk element is de betrokkenheid van de burger. ‘Wij willen’, aldus het 
Waterloket, ‘graag in gesprek met het Burgerpanel’.  
 
Rotterdam is de waterstad van de Nederlandse Deltametropool. We zijn toonaangevend in de wereld. We zijn 
de laagst gelegen Delta en de veiligste. We staan in Rotterdam voor een wateropgave. Overstroming van het 
Noordereiland gebeurt regelmatig en er wonen ca. 40.000 mensen buitendijks in Rotterdam. Er worden 
maatregelen genomen om water tijdelijk op te vangen zoals in de garage van het Museumpark, de singels in de 
stad en met het creëren van waterpleinen. De neerslagintensiteit neemt toe, de rivierafvoer neemt toe en de  
stijging van de zeespiegel en het grondwater zijn ook een feit. Er is 14 % meer neerslag dan verwacht en 
daardoor leven we nu al in de omstandigheden die verwacht werden voor 2030. Het is dus geen overbodige 
luxe om anders om te gaan met ons water.  
 
Inzet is een robuust systeem versterken en behouden en verdere adaptatie. Er worden kleinschalige en 
praktische maatregelen genomen: een waterplein, groene daken, infiltratie in de straten, waterberging etc. 
 
Het doel van de gemeente is een ‘watersensitive Rotterdam’. Er wordt daarbij gekeken naar landelijke 
oplossingen maar er is ook nauwe samenwerking met bijvoorbeeld Australië. Uitgangspunten zijn:  
- We moeten in de stad van het geven van voorbeelden naar een reguliere aanpak. Waterhuishouding moet 
een vast element zijn in alle plannen en acties voor en in de stad. 
- Leren van interne voorbeelden en externe en interne plannen. 
- Koppeling van fysiek en sociaal. Denk aan geveltuinen, veiligheid, schoon, heel en veilig. 
- Koppeling en daarmee kansen voor publiek en privaat  ( 30 % gemeente, 70 % privaat ). 
- Blijven innoveren en doorontwikkelen, we zijn nooit klaar! 
- Rotterdam is niet klaar voor de toekomst, net als veel andere steden. Ter illustratie: 2 uur regen in 
Kopenhagen veroorzaakt stroomuitval, problemen in het ziekenhuis, volgelopen metrostations en 2.1 miljard 
schade. Zo’n situatie moet worden voorkomen. Rotterdam kan leren van situaties als in Kopenhagen.  
- Het beheer en onderhoud van het riool is essentieel en staat hoog op de agenda omdat er de komende jaren 
een onderhoudspiek is voor de verouderde rioleringen uit de jaren 70. De vervanging of verbetering aan de 
riolen is een mooi startmoment voor het aanpakken van het waterprobleem in een straat.  
 
Er wordt gewerkt aan een groot aantal pilots en projecten zoals de Klimaatstraat, pilot ZOHO  
Zomerhofkwartier/ Agniesebuurt (geen hemelwaterafvoer meer koppelen boven en ondergrond), de 
Vijverhofstraat (parkeren omzetten in groen met Europese subsidie), de Voedseltuin Merwe- /Vierhavens 
(crowdfunding), knelpunt gietwater (zout), platte daken in het Centrum, ruimtedruk. Groene daken, blauwe 
daken en gele daken voor energie en sport en het plan om een ‘Waterlabel’ in te voeren voor de eigenaar van 
de woning. Tot slot geeft John Jacobs aan dat in het bestemmingsplan er nu geen specifieke voorwaarden 
gesteld kunne  worden ten aanzien van b.v. waterberging. De omgevingswet biedt daar t.z.t. wel ruimte voor. 
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Verslag gesprek Woningcorporatie Havensteder  
Op 14 november schoof het Burgerpanel aan bij woningbouwcorporatie Havensteder, afdeling strategie en 
innovatie, om te praten over wateroverlast en de rol die woningcorporaties daarbij kunnen spelen.  

Het beheer van een wijk, leefbaarheid en droge voeten, dat vraagt net even iets meer, als je vooruit wilt kijken. 
En dat probeert Havensteder aan zijn huurders te bieden. Innovatie is eigenlijk geen taak van een 
woningcorporatie, maar Havensteder zoekt verbinding van gezamenlijke belangen, met gemeente en 
waterschappen. Het liefst zou ze willen dat iedere woning zijn eigen wateropvang heeft, maar het is niet 
duidelijk wie verantwoordelijk is voor het plaatsen en onderhouden hiervan. De eigenaar of bij de bewoner?  Er 
bestaat een wet die daarover gaat en in 33 andere gemeenten in Nederland wordt daar al aan gewerkt. 
Havensteder werkt ook samen met verschillende Europese steden, want bepaalde problemen komen door 
klimaatverandering overal voor.  

Havensteder probeert water vast te houden en niet onnodig in de Maas te lozen. Dan is er ook geen 
verdubbeling van rioolcapaciteit nodig. Dit is dus ook financieel gunstig.  We moeten ook niet teveel water 
vasthouden, want dan hebben we geen opvangcapaciteit over voor de hoosbuien. Verzilting is ook een 
probleem dat steeds verder oprukt. Waterpleinen om water op te vangen, en er zijn ook onzichtbare 
oplossingen onder de bestrating. Opslaan op een dak wordt te weinig gedaan. Een voorstel voor in de 
Agniesebuurt, waar Havensteder op dit moment actief is. Gescheiden watercircuits zou ook een mooie 
oplossing zijn, voor nieuwbouw.  

De wet geeft nog geen helderheid over verantwoordelijkheid voor het oplossen van waterproblematiek. 
Wateroverlast is enerzijds een technisch probleem, dat je kunt oplossen, maar hoe motiveer je de klant om 
mee te doen aan preventie.  Havensteder: ‘we moeten ook meer in de haarvaten van de stad opereren, 
voorlichting geven, de wijk in, afspraken maken op de betreffende locaties, netwerken. Innovatie is nodig, maar 
staat ook intern niet hoog op het lijstje en botst vaak met afdeling onderhoud. De nieuwe woningwet biedt 
weinig speelruimte voor woningcorporaties om buiten hun kerntaak te opereren.’ 

‘Gedragsverandering bij de burger genereren is niet eenvoudig, mbt tot water- en energie huishouding. Bij 
renovaties proberen we duurzaamheid in te voeren, hoewel dat niet altijd het gewenste effect heeft. In Capelle 
werken we met een huurdersraad en we hebben energieambassadeurs die voorlichting geven. Er zijn maar een 
paar mensen nodig om te beginnen met gedragsverandering. Een lokkertje kan zijn een grotere 
kostenbesparing. Eigenlijk is het water te goedkoop! Burgers meer laten betalen voor het water dat ze 
gebruiken kan een stimulans zijn. Soms zoeken we de rand op van wat nog mag, zoals het (tijdelijk) benutten 
van braakliggend land voor een moestuin en of een leegstaand gebouw (voorbeeld Hutspot Hotspot).’ 

De waterproblematiek staat in Nederland hoog op de agenda en is minsterieoversstijgend. Andere ministeries 
kunnen geen maatregelen nemen die in strijd zijn met waterbeheer. Maar dat moet nog verder worden 
uitgewerkt. 

Havensteder:  ‘zeg nooit dat het niet kan! Het is hoogstens technisch wat lastig’. 

 
Verslag gesprek Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
Op 7 november schoof de werkgroep aan bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. 
Kort samengevat komen de volgende zaken aan de orde. 
 
In Rotterdam zijn drie Waterschappen verantwoordelijk voor het watermanagement van de stad en zij beheren 
een zeer divers gebied. Het Hoogheemraadschap Schieland is verantwoordelijk voor het centrum van 
Rotterdam tot aan de Maas en de Schie. Samen met de gemeente is er een waterplatform waarbij de 
waterschappen en de gemeente regelmatig met elkaar overleggen.  
 
Het Hoogheemraadschap Schieland voert actief beleid bij het betrekken van burgers bij de mogelijke 
oplossingen voor wateroverlast. Als voorbeeld de Robert Fruinstraat waarbij bewoners meedenken en 
meewerken aan het project. Niet alle burgers staan even hard te springen om hun vrije tijd en energie te 
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steken in het oplossen van een waterprobleem. Soms kan het voor burgers werken een ander doel voor ogen 
te hebben, bijvoorbeeld het groener maken van de straat, het (her)inrichten van parkeerplekken en de straat 
veiliger en schoner maken. Dit soort neveneffecten van het aanpakken van de waterproblematiek werkt soms 
om burgers over de streep te trekken en actief mee te doen en te denken.  
 
Verder wordt aangegeven dat de samenwerking met woningbouwcorporaties soms lastig is. Niet iedere 
woningbouwcorporatie heeft dezelfde prioriteiten en waterhuishouding staat nog niet overal op dezelfde plek 
op de agenda. Oorzaken hiervoor zijn vaak gebrek aan tijd, geld en kennis. Het lastige van het integraal 
aanpakken van het waterprobleem is de verdeelde verantwoordelijkheid  binnen het gebied. De straat en de 
riolering  zijn van de gemeente, het water dat er doorheen loopt van de waterschappen en tuinen en daken zijn 
van woningbouwcorporaties of particulieren. Niet iedereen werkt volgens dezelfde procedures en niet alle 
betrokken partijen en hebben dezelfde investeringsmogelijkheid. Daarbij ervaart de burger dat wateroverlast 
een probleem is dat onder de verantwoordelijkheid valt van de gemeente en de waterschappen. Het 
waterbewust zijn bij burgers en woningbouwcorporaties is laag.  
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BIJLAGE  3_UITKOMSTEN VRAGENLIJSTEN 
Uitkomsten vragenlijsten bewoners 

1. Heb je wel eens te maken gehad met wateroverlast? In welke zin? 

B1. Als bewoner van de gemeente Rotterdam heb ik op straat te maken gehad met wateroverlast. Na een 
hevige regenbui blijft het water lang liggen. Op zich dus geen hevige overlast. 
 
B2. Ruim 1,5 jaar na het vervangen van de straatriolering hebben bewoners van de Rozenburglaan continue 
wateroverlast gehad in de kelders. Zelf heb ik bijna 1 jaar ruim 13 cm. water in de grote kelder gehad. 
Grondwater was te hoog. Slechts 80cm. onder straatniveau. De kelders liggen enkele meters onder 
straatniveau. De gemeente is geraadpleegd maar wilde niet bekennen dat de wateroverlast een indirect 
resultaat was van de nieuwe riolering. 
 
B3. Neen. Ik woon in een bovenhuis. De riolering is 15 jaar geleden vervangen. 

B4 Het probleem is samengevat: een deel van de straat/buurt/wijk heeft wateroverlast en een deel heeft 
wateronderlast. Mijn woning heeft bijv. onderlast en de overkant van de Kleiweg wateroverlast. Wij hebben dit 
gedetailleerd in kaart gebracht, inclusief de gegevens van de metingen in de peilbuizen. Dit al door bewoners.  
 
B5. Op een leeftijd van een half jaar moesten mijn ouders met mij vertrekken uit ons huis in Zwijndrecht. Er 
stond toen 1 m. water in huis. ( dit heb ik uit overlevering). 

V1. In de kelder. Die was ondergelopen. Een keer zo’n tien centimeter water gestroomd vanuit de kruipruimte, 
omdat het hard regende. We hebben het opgezogen en gedroogd.  

V2. Ja, afgelopen lente stond er 10 centimeter water in mijn woonkamer 

V3 Ja, een ondergelopen kelder. En een tuin die regelmatig heel modderig is.  

M1. Na vervanging riool in de straat onverwachte verhoging van het grondwaterpeil, met als gevolg water in de 
kruipruimte van het huis. 
 
M2 Wanneer je bedoelt met wateroverlast wat van buiten kan gebeuren dan heeft alleen Ben daar 
kinderervaring mee ( 1953 ) en bedje van zusje in water stond. Regenwateroverlast alleen 1x kort meegemaakt 
in Spanje. En wasmachinelekkage natuurlijk 1 x ;- ) 
 
M3.Ja, water in het soutterain.  
 

2. Tref je voorzorgsmaatregelen en welke zijn dat? 
 
B1. Ik woon zelf op de tweede verdieping en neem geen maatregel tegen wateroverlast. Volgens mij ook niet 
nodig. Onze kelder staat gelukkig niet blank bij regen of hoog water. 
 
B2.nieuwe keldervloer van 17 cm. beton is gegoten in de grote kelder. Vele buren hebben eveneens een 
nieuwe betonvloer moeten storten. 
 
B3. Nee. 

B4. Wij hebben in onze buurt een actief waterbeheerclubje van bewoners. Zetten peilbuizen en hebben 
uitvoerbare aanbevelingen voor individuele bewoners. Daarnaast is een er overleg met gemeente afd. 
Waterbeheer en het hoogheemraadschap. Sinds de alarmerende situatie eindelijk gehoor heeft gekregen is er 
sprake van een meer serieus overleg met de overheden. We hebben ook aangetoond dat het grondwaterpeil 
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wel degelijk de verantwoordelijkheid van de overheden is. Onze buurt eist in het geval van het Kleiwegkwartier 
een grondwaterpeil verhoging van 18 cm; het peil van circa 25 jaar geleden. 
 
B5. Nee eigenlijk niet. 

V1.Nee.  

V2. Weinig voorzorgsmaatregelen, dit lijkt een integraal probleem te zijn van Rotterdam west. Als er te veel 
regen valt in te korte tijd lijkt de riolering dit niet aan te kunnen, op dat soort momenten komt het grond water 
dusdanig hoog te staan dat het water van onder uit de woning omhoog wordt geduwd, ik vrees dat het 
impregneren van mijn hele woning geen optie is.  

V3 Ik heb de muren van mijn kelder geïmpregneerd. 

M1.  Heb nog geen inzicht hoe dit is op te vangen, en of zichtbaar water schadelijk is voor de woning. 
M2. Geen idee wat wij op 15 hoog voor voorzorg zouden kunnen treffen ?!  
M3. Dompelpomp geïnstalleerd, met 2de dompelpomp voor wanneer pomp 1 weigert.  
 

3. Lees je weleens informatie van de gemeente of waterschappen over waterbeheer. Welke informatie is je 
bijgebleven? 
 
B1. Als bewoner krijg ik weinig mee over waterschappen, hun rol of waterbeheer. 
 
B2. Dat de gemeente geen verantwoordelijkheid wenst te nemen, noch voor de wateroverlast binnen de 
huizen noch voor de wateroverlast in het openbaar groen/ het Rozenpark naast ons. 
 
B3. Ja en er is ons geen informatie bijgebleven. 

B4. Indien gewenst kan ik je ook de rapporten mailen die deze eis/wens onderbouwen. 
Alle informatie is door de waterbeheerclub aan bewoners verstrekt in krantjes en info-avonden (druk bezocht!) 
 
 
B5. Ik lees er (onterecht) weinig over. Ik vertrouw er op dat de 'overheid' het allemaal goed heeft geregeld. 

V1. Van het Waterschap. Dat is een oud bestuursorgaan en beheert in ons gebied de dijken, de waterwegen en 
de afvoer van water. Misschien doen ze ook iets voor het milieu.  

V2. Weinig, ik heb wel opgezocht wat er gebeurt met het Gemaal wat wordt gebouwd bij de moskee, verder 
lees ik niets over de waterschappen.  

V3 Ik lees weinig informatie van de gemeente of waterschappen over waterbeheer, soms toevallig, 
bijvoorbeeld via een krant, maar ik ga er niet naar op zoek.  

M1. Pagina's in de wijkkranten. Informatie over binnendijks en buitendijks wonen 
 
M2 Lees wel eens in Havenloods iets ,maar niet zo goed, dat ons daar iets van is bijgebleven. 
 
M3.nee, behalve dan misschien het bericht dat er achter ons huis een nieuw gemaal werd geïnstalleerd aan 
de Schiekade. Hier merkte ik ook het effect van, de pomp slaat minder vaak aan.  
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4. Is de informatie over wateroverlast goed te vinden?  Waar vind je die? 
 
B1. Als bewoner vind ik het lastig informatie te vinden over wateroverlast. Als professional weet ik dat het er is. 

B2. Volstrekt eenzijdig. 
 
B3. Geen idee. 
V1. Van het Waterschap. Dat is een oud bestuursorgaan en beheert in ons gebied de dijken, de waterwegen en 
de afvoer van water. Misschien doen ze ook iets voor het milieu.  

B4. De buurt waterbeheerclub werkt samen met de andere soortgelijke clubjes in het voormalig 
deelgemeentegebied. Al deze clubjes tesamen hebben van de gebiedscie. Een budgetje gekregen voor het 
maken van de rapporten met alle metingen en info-kranten. 

 
B5. Onlangs heb ik de zeer duidelijke website www.overstroomik.nl van Rijkswaterstaat ontdekt. Ik weet niet 
meer hoe of door wie ik daarop ben gewezen. 

V1. Van het Waterschap. Dat is een oud bestuursorgaan en beheert in ons gebied de dijken, de waterwegen en 
de afvoer van water. Misschien doen ze ook iets voor het milieu.  

V2. De informatie is niet te vinden, ook het telefonisch melden is nogal een obstakel. Daarnaast lijken 
buurtbewoners ook het nut niet in te zien van het melden van wateroverlast.  

V3 Ik weet het niet, ik zoek er nooit naar.  

M1. Info t.a.v. vraag antwoord vraag 3 heb ik gevonden op aangegeven website. Inmiddels ben ik de exacte 
info weer vergeten. 
 
M2. Zoek niet naar zulke info en denk dat die dan in plaatselijke krantjes te zien is bij vooruitzicht op een 
komende calamiteit ?! 
 
M3.Geen idee, hebben we zelf opgelost.  
 

5. Als de dijken zouden breken, weet je dan hoe hoog het water komt te staan bij jouw huis? 
 
B1. Nee. 
 
B2. 3 meter? 
 
B3. Ja 6 meter, t/m de eerste verdieping. Wij zitten op de derde en vierde etage. De benedenburen zijn van 
harte welkom. We hebben een dakterras en een luchtbed om te vluchten. 

B5. Ja 2,5 meter; dat weet ik van de bovengenoemde website. 

V1. Niet van toepassing 

V2. n.v.t. aangezien ik de info niet heb kunnen vinden. 

V3. n.v.t. aangezien ik de info niet heb kunnen vinden. 

M1. Weer vergeten, moet ik opzoeken. 
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M2.Op 15 hoog zal er alleen een probleem zijn om beneden/boven te komen neem ik aan ( geen lift 
/elektriciteit o.a ) en zal men op 1e etage natte voeten krijgen ? 
 
M3.Geen idee! 
 

6.Is de informatie goed te begrijpen? Zo nee, waarom niet?  
 
B1. Niet van toepassing. 
 
B 2. Het behandelt ons gemeenschappelijke straatprobleem onvoldoende. Te vlak. 
 
B3. Wij kunnen ons geen informatie herinneren. B4 maakt zelf rapporten. 
 
B5. Ja de website is zeer inzichtelijk. 

V1. Van het Waterschap. Dat is een oud bestuursorgaan en beheert in ons gebied de dijken, de waterwegen en 
de afvoer van water. Misschien doen ze ook iets voor het milieu.  

V2. n.v.t. 

V3 n.v.t. 

M1.Welke info, die van vraag 4 of 5? 
 
M2 Een artikel in de krant of op Internet is meestal prima te begrijpen, hoor. 
 
M3 Ik blijk naïef dat dacht ik ook toen ik dit weekend naar de serie als de dijken breken keek.  
 

7.Weet je na het lezen van de informatie wat je zou kunnen doen om wateroverlast te voorkomen, en wat je 
kunt doen als je te maken hebt met wateroverlast?' 
 
B1. Voor bewoners is informatie hierover niet goed te vinden en ben je er eigenlijk niet mee bezig. Tot dat het 
fout gaat natuurlijk, maar dat is bij mij nooit het geval geweest. 
 
B2. Er is nergens schulderkenning c.q. financiële vergoeding van de gemeente te verwachten. De burger is 
machteloos. info op een bewaarfolder (op liefst maximaal briefkaartformaat te verspreiden. Zoiets zou ik zelf 
met magneten op mijn ijskast plakken, net zoals ik dat nu doe met de afvalkalender, wat mag er in de GFT bak?, 
nummer alarmcentrale, contactgegevens loodgieter, etc etc. ( zijnde alle info die je altijd voor het grijpen moet 
hebben.) 
 
B4. De gemeente heeft ook een aantal peilbuizen geplaatst. Bij de gemeente is nu ook bereidheid om te 
onderzoeken of de grote wateronttrekkingsperioden voor de aanleg van A13/16, Randstadrail, Spoortunnel en 
Metro schade hebben veroorzaakt. 
  
V1.Niet. Ik hoef er niets over te weten.  

V2. Ik vind dit best belangrijk, ik denk dat dit meer gericht moet zijn op overlast gebieden. het systeem heeft 
klaarblijkelijk een paar zwakke plekken, mensen die overlast hebben gemeld zouden sowieso meer informatie 
moeten kunnen krijgen.  
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V3  Ik zou wel meer willen weten over wat je zelf kunt doen als bewoner om het waterbeheer te verbeteren, 
wat voor praktische maatregelen je zou kunnen nemen. Informatie over wat de gemeente ‘op een hoger 
niveau’ doet op het gebied van water zou ik ook interessant vinden, maar ik weet niet of ik daar actief naar op 
zoek zou gaan. Ik kan me voorstellen dat een simpele folder in de brievenbus met een paar punten (‘dit kunt u 
zelf doen om het waterbeheer in de stad te verbeteren’ oid) ook zou kunnen werken.  
 
M1. Ik heb iets gehoord van 'zandzakken voor de deur', maar eerlijk gezegd heb ik bij ernstige wateroverlast 
weinig illusies en denk ik een bepaalde schade te zullen moeten accepteren (interieur begane grond; en bij 
ernstiger overlast schade aan de gehele woning. 
 
M2. Zandzakken ( of handdoeken voor deur, pomp regelen als het binnen is gelopen , bij gevaar 112 
bellen,Vestia bellen voor beneden beveiligen. Tuinen niet meer betegelen, groen realiseren, spullen in kelder 
hoog wegzetten, je kelder robuuster maken, een regenton nemen, groene daken , drempels verhogen, pas je 
gedrag op straat aan als je door plassen rijdt  ( allemaal op Internet te vinden ) Als extra aanvulling van Ben : 
“Kun je altijd nog je vinger IN de dijk stoppen “ ;- )) 
 
M3. ? 
 
8. Hoe belangrijk vind je het om meer te weten over waterbeheer in Rotterdam? 
 
B1. Zolang het goed gaat vind ik het als bewoner niet belangrijk. 
 
B2. Uiterst belangrijk. 
 
B5. Interessant is het zeker wel . Toch vermoed ik dat de meerderheid er- net als ik - van uit gaat dat 'sinds 
1953' de veiligheid rond overstromingen goed is geregeld. 
 
V1.Twee meter? Dat zou ik wel interessant vinden om te weten.  
 

V2. hmm, ik schat dat we rond of net iets boven NAP zitten in Rotterdam. afhankelijk van de toestand kan het 
dus zijn dat of mijn huis voor 3 meter onder water staat of 2 meter of niet (maar ja dan zouden die dijken ook 
niet breken). Ik vrees dat wij ansich de klos zullen zijn omdat we in een souterrain wonen.  
 
V3 Ik denk zo’n twee meter.  
M1.Heel belangrijk, m.o.o. woonplek en eigen woning. Ik meen dat ernstige wateroverlast in wijk en stad  toch 
collectief en vanuit de gemeente georganiseerd moet worden aangepakt. 
 
M2. Mmmmmm...... Lees  wanneer er iets erover wordt geschreven, maar meestal is zo’n info niet voor ons 
persoonlijk van toepassing . 
 
M3 Ik zou wel willen weten wat we precies moeten, doen om overstromingsgevaar voor te zijn met het 
veranderende klimaat.  
 

----------------------------- 
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Extra geleverde informatie van een bewoner van een hoog flatgebouw  nav de 
vragenlijst:          

Wat kun je zelf doen om thuis wateroverlast te voorkomen? 

 
 
Wateroverlast door overstromende rioolputten of sloten kan af en toe voorkomen. Als je ziet dat de straat 
blank komt te staan, kun je dit doen: 

x Richt je huis en tuin 'rainproof' in. Zo nemen gras en groen meer water op dan tegels. Meer tips voor 
een watervriendelijke inrichting van je huis en tuin, bekijk deze info.graphic, of dit YouTube-filmpje.  

x Plaats zandzakken voor de deur(en) om water buiten te houden (informeer bij jouw gemeente of ze 
zandzakken beschikbaar hebben).  

x Plak ducktape op spouwopeningen en naden van deuren om water buiten te houden.  
x Leg waardevolle spullen hoog en droog.  
x Om te voorkomen dat rioolwater via je wc je huis binnenkomt, leg een handdoek over je toilet, doe de 

toiletbril met deksel dicht en zet daarna een zandzak emmer water of iets anders zwaars op de deksel. 
En leg een handdoek met een verzwaring op het doucheputje.  

x Loopt het water toch via het toilet je huis in? Dan betekent dat het afvalwater niet naar het hoofdriool 
kan. Koppel in dat geval de regenpijp af. Zo loopt regenwater niet via de wc je huis in.  

x Laat de auto staan als dat mogelijk is, rijden veroorzaakt golven en waterstromen.  
x Zorg dat water goed kan weglopen, dus check straatkolken en dakgoten en maak ze vrij van takjes en 

vuil. 

Bewoner:  
Wij hebben in onze buurt een actief waterbeheerclubje van bewoners. Zetten peilbuizen en hebben 
uitvoerbare aanbevelingen voor individuele bewoners. Daarnaast is een er overleg met gemeente afd. 
Waterbeheer en het hoogheemraadschap. Het probleem is samengevat: een deel van de straat/buurt/wijk 
heeft wateroverlast en een deel heeft wateronderlast. Mijn woning heeft bijv. onderlast en de overkant van de 
Kleiweg wateroverlast. Wij hebben dit gedetailleerd in kaart gebracht, inclusief de gegevens van de metingen in 
de peilbuizen. Dit al door bewoners.  
Sinds de alarmerende situatie eindelijk gehoor heeft gekregen is er sprake van een meer serieus overleg met de 
overheden. We hebben ook aangetoond dat het grondwaterpeil wel degelijk de verantwoordelijkheid van de 
overheden is. Onze buurt eist in het geval van het Kleiwegkwartier een grondwaterpeil verhoging van 18 cm; 
het peil van circa 25 jaar geleden. 
Indien gewenst kan ik je ook de rapporten mailen die deze eis/wens onderbouwen. 
Alle informatie is door de waterbeheerclub aan bewoners verstrekt in krantjes en info-avonden (druk bezocht!) 
De buurt waterbeheerclub werkt samen met de andere soortgelijke clubjes in het voormalig 
deelgemeentegebied. Al deze clubjes tesamen hebben van de gebiedscie. Een budgetje gekregen voor het 
maken van de rapporten met alle metingen en info-kranten. De gemeente heeft ook een aantal peilbuizen 
geplaatst. Bij de gemeente is nu ook bereidheid om te onderzoeken of de grote wateronttrekkingsperioden 
voor de aanleg van A13/16, Randstadrail, Spoortunnel en Metro schade hebben veroorzaakt. 
  


