gebruiker van hetaangrenzende perceel.Dit
kan natuurlijk ook degemeente zijn alseigenaar vanhetopenbaar terrein.
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Dc perceptie vangrondwateroverlast kan sterk verschillen tussen overheid enburger o(tussen burger
onderling.Detechnische en juridische ruimte voor het oplossen van(^rond 'wateroverlast isépurer
dan verwacht. Maarsamen werken aaneen oplossing zet de meeste zoden aan dcdijk, Dc wil om
samen te »'erken en het probleemgezamenlijk op te lossen, isdecrux!
Grondwateroverlast inwoningenen
tuinen isaldecennialang een wijdverbreid
probleem inNederland. ZoisinDelfthet
Bewonersplatform Binnenstad Noord alruim
20jaar actiefmet hettegengaan van
(grond)wateroverlast. Bewoners ervaren
optrekkend vocht inmuren, water inde
meterput en natte tuinen. Ook hebben bewoners last vande riolering diede hevige regenval met aankan envan hetoppervlaktewater
dat bij hevige buien hunhuizen binnenstroomt.
Eén van deeerste punten diede bewoners
met overlast ondervinden ishetagenderen van
het probleem bijdeoverheid. Deacceptatiegrens van schade enoverlast verschilt zowel
tussen overheid enburger alstussen burgers
onderling, zoblijkt uitdegehouden interviewseneen literatuurstudie. De onduidelijkheden rond de taakverdeling, gebrek aan
kennisendeperceptie staan een eindoplossing
voor degrondwaterproblematiek indeweg.
Ter erevan haar 75-jarigjubileum schreef
advies-eningenieursbureau Tauw enige tijd
geleden een prijsvraag uit. Het Bewonersplatform inDelft kreeg een eervolle vermelding
met zijn strijd tegen (grond)wateroverlast.
Naast onduidelijkheid waar de bewonersmet
hun klachten envragen terecht kunnen,
bestaan volgens debetrokkenen ook onduidelijkheden over de taakverdeling bij de aanpak
en over de technische maatregelen die hiertegen getroffen kunnen worden.
Omdat grondwateroverlast ookinvele
andere steden problemen enschade veroorH2O

zaakt, besloot Tauw om studie naar dir thema
breder intesteken enonder tebrengen inhet
ICES/KIS-programma'Leven met water'.
Omdat kennis over zowel detechnischeals
dejuridische aspecten alsprobleem wordt
ervaren, zijn dezeaspecten nader uitgewerkt.

Juridische aspecten
Grondwater houdr geen rekening met
perceelsgrenzen. Alsburger isher niet altijd
mogelijk ofzinvol om alsenige inde straat
maatregelen tenemen. Deburger heeft hierbij
demedewerking nodig van deeigenaarof

Drainmetmantel.

Burgerlijk Wetboek
Een eigenaar van een woning, diewil
bereiken datzijn buurman meewerkt bijhet
uitvoeren van technische maatregelen tegen
grondwateroverlast, heeft daartoe ookalinde
huidige wetgeving opgrond van hetBurgerlijk
Wetboek een aantal mogelijkheden. Dc belangrijkste zijn deonrechtmatige daad (art. 6:162
BW)endehinderartikelen (art.5:37t/m39
BW).Het eigendomsrecht wordt slechts
beperkt door rechten van anderen. Deze gaan
niet zover dat de eigenaar van een onroerende
zaakgedwongen kan worden omtebetalen
voor maarregelen waarvan hij geen nurondervindt.Aan deandere kant mag hij niet alleen
tegenwerken om dcander teschaden;hijmoet
wel belang hebben bijhetonthouden van zijn
medewerking. Indien ditniet het geval is,is
sprake van misbruik van bevoegdheid (art. 3:13
BW).Inde praktijk zal regelmatig sprake zijn
van het grijze gebied hier tussenin, met als
gevolgdat problemen vaak niet kunnen
worden opgelost.
Wet.gemeentelijke watertakeu
Daarom adviseerde deCommissie Integraal Waterbeheer in2004degemeente te laten
zorgen voor een doelmatige inzameling van
her overtollige grondwater vanafde particuliere perceelsgrens.Definanciering van deze
maarregelen isdoor gemeenten alseen probleem aangegeven. Om gemeenten tegemoet
tekomen is deWetgemeentelijke watertaken
in voorbereiding dieeen verbreding vanhet
rioolrecht beoogd waarmeeinhetbenodigde
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particuliere aanpak. Belangrijk bij de voorlichting isvooraldat voorkómen dienr te worden
dat burgers van afdeling naar afdeling worden
doorgestuurd, zonder een geschikt antwoord
tekrijgen op hun vraag.
•

subsidies
Subsidies verlagen dedrempel om maatregelen tenemen. Indepraktijk versrrekken
enkelegemeenten subsidies voor het uitvoeren
van bouwkundige maatregelen uit hun algemene middelen. Het Investeringsbudget
Stedelijke Vernieuwing(ISV)biedt gemeenten
demogelijkheid om bijRijk ofprovincie een
financiële bijdrage tevragen voor stedelijke
vernieuwing.Dezegelden kunnen gebruikt
worden om burgers te stimuleren tot particulierewoningverbetering, dus mede voor het
oplossen van overlastsituaties.
•

Nattemeterkast

budget kan worden voorzien.Het wetsvoorstel
isinmiddels door deRaad vanStatevan advies
voorzien en zal naar verwachting in 2006in de
Tweede Kamerworden behandeld.
Gemeenten hebben opdit moment alverschillende instrumenten tot hun beschikking
om burgers in hun gedragaangaande grond-

Tabel1.

Vochttransportremmendewerkingvan
maatregelenmde kruipruimte1'.

maatregel

vochtremmende
werking

bodemafdekkendesystemen
kunststof- en noppenfolies zeer goed
isolatiekussens
zeer goed
schuimbeton
onvoldoende
schuimbeton op folie
goed
schelpen
onduidelijk*
geëxpandeerde kleikorrels
onvoldoende
systementegenonderzijdebeganegrondvloer
in situ gespoten purschuim goed
thermische isolatie
(reflecterende folies, isolatiedekens ofplaten)
onvoldoende
thermische isolatie in
combinatie met bodemfolie zeergoed
*Overdelevensduur vande schelpen
bestaat onduidelijkheid. Vermoed wordt
dat onder bepaalde condities, na verloop
vanjaren, deschelpen kunnen vergruizen,
waardoor dedampremmende werking
verloren kan gaan.

wateroverlast testuren. Degemeente kunnen
burgers stimuleren met voorlichting en subsidieofzedoor aanschrijving tedwingen rot het
treffen van (gezamenlijke) maatregelen tegen
grondwatcroverlast.Opdegenoemde instrumenten wordt nu kort ingegaan.
•

voorlichting
Bijgrondwateroverlast wordt een gebrek
aan kennis en teweiniginzicht in wat mogelijk is,door velen alseen probleem ervaren.
Voorde nodige afstemming wordt bijvoorbeeld inDelft periodiek 'wateroverleg' gevoerd
tussen bewonersverenigingen en de gemeente.
In Hengelo heeft het Warerpact van Twente
een beslisboom voor deafhandelingen van
klachten opgesteld om bewoners sneller bij het
juiste loket tekrijgen. InDordrecht vervullen
onder anderezogeheten begeleidingsbureaus
een voorlichtingsrol.Bovendien begeleiden
deze bureaus bewoners bij een gezamenlijke

Tabel2.

Chemischemiddelenterbestrijdingvan
optrekkendvocht2.

soort middel
ponevullendemiddelen
silicaten
acryl-amidegels
gelerendesilaan
watera/stotendemiddelen
siliconenharsen
siliconaten en combinaties
vansiliconaten en silicaten
stearaten
siliconenmicro-emulsie

oordeel

negatief
negatief
negatief
negatief
negatief
positief
positief

aanschrijving
Aanschrijving van deeigenaar iseen instrument van degemeente om de woningvoorraad kwalitatiefoppeil te houden. Het
houdt eengebod in om op basis van het Bouwbesluit en deplaatselijke bouwverordeningen
verbeteringen aan de woning ofterrein uit te
voeren.Voorgrondwateroverlast zijn als
gevolgvan te hogegrondwaterstanden geen
voorbeelden bekend waarin een aanschrijving
gebruikt isom bewoners tedwingen tot technischemaatregelen. InDordrechr wordt het
instrument welgebruikt bij deaanpak van
funderingsschade alsgevolg van te lage grondwaterstanden.
Woningwet
DeWoningwet biedt (in theorie) aanknopingspunten voor aanschrijving bij vochtige
woningen (art. 14)en drassige tuinen (art.20).
Artikel 14van deWoningwet biedt gemeenten
de mogelijkheid om deeisen,die het Bouwbesluit aan woningen stelt, afte kunnen
dwingen. In het Bouwbesluit zijn in het
hoofdstuk overgezondheid onder afdeling 3.6
'Wering van vocht van buiten' bepalingen
opgenomen met betrekking tot het waterdicht
zijn van scheidingsconstructies. In de praktijk
komt dit ervolgens de toelichting*meestal op
neer dat de laagstgelegen vloeren gevelmuur
waterdicht moeten zijn. Voorhouten vloeren
wordr in bestaande woningen een uitzonderinggemaakt met betrekking tot de luchtdichtheid, maar opvallend genoeg niet voor de
vochtdichtheid.Artikel 20van de Woningwet
én de plaatselijke bouwverordening biedt
mogelijkheden eigenaren aan teschrijven voor
het nemen van maatregelen op het openerfen
terrein.
Technische aspecten
Tweemechanismen zijn te onderscheiden
diedeoverlast kunnen veroorzaken: optrekH2O
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kend vocht in muren en vochttransport van de
natte kruipruimte naar de woning. Voordat
wordt overgegaan tot een keuze voor een
bepaalde maatregel moet eerst het mechanisme achter het probleem worden vastgesteld.
Dezediagnose kan het best worden uitgevoerd
door een expert. Erzijn echter weleen paar
kenmerken die een indicatie kunnen geven
van desoort overlast.
Natte kruipruimten zijn te herkennen aan
schimmels op meubilair, in meterkast ofaanrechtkastjes, condensvorming op bijvoorbeeld
ruiten en schimmels ofvochtplekken op constructie ofbehang.
Optrekkend vocht iste herkennen aan een
duidelijk vochtfront in het metselwerk vanaf
de begane grondvloer, zoutkristallen bij het
vochtfront, een afgedrukte ofverpoederde
pleisterlaag, rotte plinten en rotte balkkoppen.
Drainage
Voorbeide mechanismen zijn verschillende maatregelen beschikbaar.Alleen maatregelen diedegrondwaterstand verlagen, zijn
effectief bij beide mechanismen. Opgemerkt
moet worden dat bij deaanlegvan bijvoorbeeld drainagegekeken moet worden naar de
minimaal benodigde ontwateringsdiepte.De
minimale ontwateringsdiepte is afhankelijk
van debodemopbouw, dediepte van de funderingen dediepte van de kruipruimte.Aangenomen wotdt dat de maximale grondwaterstand twintig centimeter onder de (zandige)
bodem van de kruipruimte moet blijven.
Bouwtechnische maatregelen
Bouwtechnische maatregelen die men kan
nemen,zijn specifiek gericht opde bestrijding
van vochttransport. Debouwtechnische staat
van de woning en deaard van deoverlast hebbengrote invloed op deeffectiviteit van een
maatregel. Het toepassen van een dompelpomp onder woningen om de grondwaterstand teverlagen, wordt afgeraden. Dit vanwege tweeredenen.Ten eerste bestaat het gevaar
dat door het onttrekken vangrondwater de
bodem mkhnkt en/ofhouten palen vande
eigen ofeen nabij gelegen woning droog vallen. Hierdoor kunnen woningen ernstig
beschadigen.Ten tweede ishet lozen van het
grondwater opde rioleringen derwzi verboden.Ook houdt een dompelpomp de kruipruimte visueeldroog, maar kan het grondwater vaak nogwel verdampen, waardoor de
vochtigheid van de kruipruimte met positief
wordt beïnvloed. Het vochttransport naar de
woning vermindert, maar lang niet altijd voldoende.
Burgers moeten opletten dat bedrijven
niet hun eigen maatregel aanraden, terwijl
dezemaatregel helemaal niet effectief zal zijn.
Bijcorrecte uitvoering vandejuiste maatregel
60

H20

19-2005

zijn naast de aanlegvandrainage, bouwtechnische maatregelen ergeffectief voor de bestrijding van grondwatetoverlast. Inde tabellen
zijn diverse bouwtechnische maatregelen
beoordeeld voor de twee mechanismen die
grondwatcroverlast veroorzaken.
Gemeentelijke zorgplicht
Eenbelangrijk uitgangspunt van deopgesteldeoplossingssystematiek isde toekomstige
gemeentelijke zotgphcht en deeigen verantwoordelijkheid van debürget.Degemeente zal
bij te hogegrondwaterstanden overgaan tot de
aanlegvan drainage. Hiermee lost de gemeente
deeigengrondwaterproblematiek onder
wegen en openbaat groen op en tevens worden
deburgers de mogelijkheid geboden om overtolliggrondwater afte voeren op dat drainagesysteem. Hiermee voldoetdegemeente dus aan
haar toekomstige zorgplicht wat betreft de
afvoer van overtollig grondwater.
Afbeelding i toont een strategie om te
komen tot een oplossingvan de grondwaterproblematiek. Hierbij worden diverse fasen
onderscheiden. Hier wordt alleen ingegaan op
deontwetpfase, omdat dezehet meest interessant isvoot deaanpak van deproblematiek. In
deze fase wordt aangenomen dat de gemeente
alseerstemaatregelen gaat uitvoeren.

Aansluiting overheid en burger
Omdat degemeente in de toekomst aan de
afvoerplicht moet voldoen, isdeaanlegvan een
drainagestelscl in openbaar terrein een logischeeerste stap. Eengroot voordeel hiervan is
dat deze maatregel ookeen positieve invloed
kan hebben opdegrondwaterstand onder de
woningen van burgers.Hierdoor wordt een
deelvandeovetlast van de burgers opgelost.
Debutger kan op dedrainage zijn eigen ontwateringsstelsel aansluiten. In de ontwerpfase
wordt algekeken waar het gemeentelijke drainagesysteem deoverlast niet verhelpt. Hiervoor moet welde minimale ontwateringsdiepte van elkewoning in het probleemgebied
bekend zijn. Indien de bewoner dan naar verwachting last blijft houden vaneen natte
kruipruimte en/ofeen tenatte tuin, wotdt de
bewoner aangeraden drainage op het eigen
perceelaan te laten leggen.Met deze sttategie
hoeft de woning niet helemaal overhoop te
worden gehaald door het toepassen van bouwtechnische maatregelen. Indien in deontwerpfase alduidelijk isdat dtainage niet voldoende
zal functioneren, wordt de bewoner aangeraden om bouwtechnische maatregelen te
nemen in plaats van dtainage.
Zoisin veengebieden de aanleg van bouwblokdrainage lastig.Dooiaanleg van drainage
kanveen gaan oxideren. Doordezeoxidatie zal

AJl. I.

Inventarisatie en analyse
grondwateroverlast woningen
en openbaar terrein

Zal de drainage, aangelegd op
openbaar terrein door de
gemeente, naar verwachting
effectief zijn voor de bestrijding
van:

Inventarisatiefase

Ontwerpfase
Zal de drainage, aangelegd door
de bewoners naar verwachting
effectief zijn voor de bestrijding
van:

een natte
kruipruimte

een natte
kruipruimte

nee

Folies, schuimbeton

Optrekkend
vocht

Optrekkend
vocht

nee

Chemische,
mechanische
maatregel

Natte tuinen

l^-p

nee

verticale of extra
* horizontale drainage

Dimensionering maatregelen
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Uitvoeren maatregelen op
openbaar terrein door de
gemeente

Uitvoeringsfase gemeente

m

Monitoring effect maatregelen
Monitoringsfase

Doelstelling openbaar terrein
en onder de woningen bereikt

Evaluatiefase

Uitvoeren maatregelen
bewoners

Uitvoeringsfase bewoners
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hetveeninklinkenenkunnen bijvoorbeeld
huisaansluitingenbeschadigen.Debewoners
wordtinditgevalaangeraden bouwtechnische
maatregelen uittevoereninplaatsvandrainageaanteleggen.InDelft wordtdeburgersom
dieredenafgeraden omdrainageaanteleggen.
Selectiemethodiek
Deontwikkeldeselectiemethodiekombij
grondwateroverlast inbestaandewijkende
besteoplossingtekiezen,isgetoetst tijdenseen
workshopmet'probleemhouders'.Tweeprangendepuntenkwamendaarbij naarvoren:
• Grondwateroverlast iseengedeeldprobleemmeteengedeeldeoplossing. Partijen
moetenookinredelijkheid meebetalen
aaneenoplossingvoorhetprobleem;
• Voldoendedeskundigheid enkennisvan
zakenvormeneenprobleem. Partijen
wetennietwaardekenniszichbevindten
hocdezehetbestontsloten kanworden:
Kennisenervaringmoetdaarbij beter
wordengedeeld.Bovendienisdewilom

samentewerkennodigomhetprobleem
effectief samenaantepakken.
VNG.C Bouwbesluit CVI1 Toelichting Bouwbesluit 2003.

Conclusie
Technischenjuridisch isdeoplossingsruimtegroterdanverwacht,zekermetde
nieuwejuridischespelregelsdienuindemaak
zijn.Welleidendieregelstoteenvoorkeur
voorgrondwatertechnische maatregelen,zeker
opopenbaar terrein maarookopprivé-terrein.
Maaronderbepaaldeomstandigheden zalmen
deproblemenmoetenaanpakken metbouwtechnischemaatregelen.Burgersmoetenechteroplettenmethetkiezenvaneenbouwtechnischemaatregeltegen grondwateroverlast,
omdatlangnietallemethodendieindehandelzijn,ookeffectief blijkentezijn. f

VNG-uit$evertj Supplement 62.
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advertentie

"Stedenbouwersdoenmaarwat"
"Zevragen wat ze met water kunnen,en trekken zich er dan niets van
aan. Achteraf moet je de problemen die ze veroorzaken maar zien op
te lossen."
Signalen als deze ontvangen wij regelmatig van waterbeheerders bij onze
opdrachtgevers.
Hetinpassenvanwaterineenruimtelijkplanwordtsteedsmeervanzelfsprekend.
Toch blijft het een intensief proces om de belangen van water met andere
vormen van grondgebruik af te stemmen en een duurzame ruimtelijke
inrichtingterealiseren.
DeadviseursvanRoyalHaskoningzijnervareninhetintegrerenvanverschillende
disciplines. Zo helpen we u als waterbeheerder bij het ontwikkelen van een
goedte realiseren enbeherenwatersysteem dat aanactuele normenvoldoet.
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