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Graven- en Bloemenbuurt
Een overzicht in de tijd

2014                 Koningsdag 27 april 2014 ontruiming Margrietstraat 
2014 - 2016     Goed gefundeerd! 
2016 - 2017     Rioolvervanging Bloemenbuurt
Sept. 2016       Bewoners Bloemenbuurt vragen pomp, persleiding
2017 Start samenwerking in Hillegersberg
2017 Discussie met Wethouder en Gemeenteraad, 
2017                  Start projectgroep Graven- en Bloemenbuurt
April 2018        Aanleg pomp en persleiding
Nov. 2018         Start experiment Bloemenbuurt
2019 Start aanpak Kleiweg – Uitweg
2019 - 2021      Evaluatie pomp Bloemenbuurt
2020 - 2022      Overleg met probleemlocaties in wijk
2022 - 2023      Rioolvervanging Gravenbuurt en 

aanleg DI-leidingen



Uitgangspositie gemeente Rotterdam 2015

• 2007: “grondwater- en funderingsonderzoek”

• Van de ca. 310.000 woningen in Rotterdam 

hebben er ca. 120.000 houten palen

• 20.000 panden  kwetsbare fundering

• Funderingsloket

• Per bouwblok subsidie op onderzoek

• Herstel ca. € 90.000/won, is samen 1,8 miljard!

• Ontwikkeling van landelijke financiering

• Start: pilot Kleiwegkwartier Risicokaart 2007



Integrale wijkaanpak: Goed gefundeerd!

• In kaart: goed, er tussen in, herstellen

• Meten grondwater en zakkingen

• Maatregelen grondwater

• Afspraken over innovatie

• De bloksgewijze aanpak en financiering

• De begeleiding en de communicatie

• Rollen: eigenaar, gemeente, waterschap

• Samenwerking bewoners

• Handleiding voor gemeenten
Ontruiming Margrietstraat: nooit meer!



Integrale wijkaanpak goed gefundeerd!

Opdrachtgevers:

Bewoners Initiatiefgroep Kleiwegkwartier

Gemeente Rotterdam

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek



Draagvlakonderzoek juni 2015

Bent u bekent 
met de 
kwaliteit van 
uw fundering?

nee – 76% nee – 68%
monitoren – 11%

Herstel moet – 11%
monitoren – 12%

Herstel moet – 12%

Ondersteunt u 
de doelstelling 
van de pilot? Ja – 94% Ja – 89%

Eigenaar bewoners Eigenaar-verhuurders
38% respons

(200 van de 523)

29% respons
(76 van de 264)



Droogstand



Resultaten funderingsonderzoek  



aantal 
woningen 

onderzocht in 
Bloemenbuurt

waarvan 
0-5 jaar

waarvan 
5-10 jaar

waarvan 
10-15 
jaar

meer 
dan 

15 jaar

391 141 110 110 30

100% 36,06% 28,13% 28,13% 7,67%

Handhavingstermijn funderingshout



Digitale monitoring:

• Goed, fout, en code oranje
• Grondwaterstanden
• Zakking en deformatie
• Scheurgedrag
• Paalkwaliteit 

Monitoring: Code oranje

traditionele meting zakking

Code Oranje, want uit de praktijk bleek namelijk dat het tempo van schadeontwikkeling aan houten 
paalfunderingen slecht voorspelbaar is. Het doel van deze pilot was goed te kunnen voorspellen hoe lang 
het duurt voordat een fundering met Code Oranje hersteld moet worden. Drie jaar lang zijn vijf 
woonblokken gemonitord. Momenteel bestuderen wetenschappers en een afstudeerder de resultaten 
daarvan om tot een breed inzetbaar instrument te komen. De resultaten worden in september 2020 
verwacht.



DE FUNDERINGSLENING WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Getest in Bloemenbuurt

- Rente is te hoog

- Voorwaarden zijn streng

Mensen krijgen geen lening

(gedwongen verkoop) of

kiezen voor een gewone

hypotheek



De resultaten van goed gefundeerd

• Een buurtgerichte, bloksgewijze aanpak die werkt

• Kwaliteit funderingsonderzoek beter

• Handleiding gemeenten

• 1/3 van woningen herstel binnen 5 jaar (rood)

• 1/3 binnen 5 tot 10 jaar (oranje)

• Meten grondwater en zakkingen / kennis opbouw

• Fonds duurzaam funderingsherstel vraagt om 

verdere evaluatie / verbetering



Samenwerkende Bewonersgroepen Hillegersberg



Hillegersberg samenwerking voor  duurzaam grondwaterbeheer



wateronderlast (   ) en overlast (    )  
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Afvoer van 
(Riool)water



De impasse in 2017

• Kosten niks doen 600 woningen herstel in 10 jr. € 54 mln. 
• Waarvan € 3 á 4 mln. gemeente,  ca € 50 mln. eigenaren

• Wel drainage- infiltratie leidingen maar geen wateraanvoer

• Nieuwe rioleringen en waterpasserende verharding

• Kritiek: wateraanvoer te laat en te kleine peilopzet

• Kritiek: in de Gravenbuurt zelfde problemen maar geen voortgang

• Oprichting 

• Samenwerking bewoners Hillegersberg (SBH) kreeg vorm

• Masterplan duurzaam grondwaterbeheer van SBH

• Discussie met wethouder en de raad; pomp en persleiding



Grondwater op peil:  

experiment grondwateraanvulling in de Bloemenbuurt
grondwateraanvulling Gravenbuurt



Uitgangssituatie

• Natte tuinen en achterpaden door lage ligging en bodemdaling

• Heftige buien versterken effect (wordt steeds meer door Klimaatverandering)

• Ophoging met zand (zwaar) versterkt de bodemdaling (Negatieve kleef!)

• Grondwaterpeil moet snel omhoog om palen nat te houden

• Hogere grondwaterstand vermindert bodemdaling 

• Maar ook de bergingscapaciteit van de bodem moet omhoog

• Bloemenbuurt nieuwe riolen, DI-leidingen, waterpasserende verharding

• Gravenbuurt nog oude riolen en deels oude drains

• Gravenbuurt weglekkend grondwater (ook vanuit Bloemenbuurt)

• Veel verhard oppervlak, weinig groen, geen oppervlaktewater in buurten

• Ruim meer dan 60% van de wijk is privaat terrein



Bloemenbuurt grondwaterstand 1980 -2010

NAP, m

peilbuis 1 

peilbuis 3 

peilbuis 17 

peilbuis 18 

hoogste funderingshout in 
Bloemen- en Gravenbuurt

1980                                           1990                                                      2000                2010                                                                                       

- 2,6

- 2,8

- 3,0

- 3,2



Peilopzet grondwater Bloemenbuurt

Het DI-leidingstelsel was al 
standaard voorzien door de 
gemeente samen met de 
rioolvervanging

Extra is toegevoegd één pomp 
met een debiet van 15 m3/h en 
een vlotter (voor behoud van ca. 
600 woningen!)

Er is gekozen voor een 
enkelvoudige regeling vanuit de 
ontvangput en dat blijkt 
kwetsbaar



Peilopzet grondwater Bloemenbuurt

Singelpeil -2,80 tot -2,90m NAP
In droge periodes staat dit laag

Grondwater staat ca. 10 cm 
lager dan stand in DI-leidingen
door uittrede weerstand

Pomp voert op tot -2,70m NAP
Ook in lange droge periodes

Grondwater varieert daarmee
Tussen -2,70 en -2,85m NAP en 
beschermd daarmee de houten 
palen het gehele jaar rond



NAP peilen:
Openbare ruimte -1.25 m tot -1,85 m
Hoogste funderingshout -2,84 m
Oppervlaktewater -2,85 m (var. tussen -2,80 en -2,90)
Peilopzet grondwater experiment  -2,85 m  a -2,70 m



Verharding Graven- en Bloemenbuurt



Bewonersavond Graven- en Bloemenbuurt
Oranjekerk 4 april 2018

Symbolische start aanleg pomp en persleiding
14 februari 2018



Officiële in werkingstelling pomp en persleiding
op 7 november 2018

Opening door:

Bert Wijbenga – Gemeente Rotterdam

Dorenda Gerts – HHSK

Jelle Feenstra - GOP
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bovenste 
funderingsout

overstort 

droogstand funderingshout, 2,5 

5 september 
stortbui  41 

droog extreem droog

Droogstand funderingshout zomer 2018
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Grondwaterstand Bloemenbuurt 2012 - 2022

Droge zomer

Heftige regen

Effect van pomp

Een vlakke

Grondwaterstand

Het hele jaar 

rond
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Evaluatie pilot 25 februari 2021:
Peilopzet d.m.v. pomp Bloemenbuurt

• Met het gemaal kan het grondwater naar wens worden 
opgezet

• In de droge zomer van 2019 was er nauwelijks of geen 
droogval van funderingshout

• Bij een aanslagpeil van -2,75 NAP neemt de wateroverlast (in 
lage achtertuinen en kruipruimten) nauwelijks toe

Na deze evaluatie heeft de gemeente besloten 
dat het gemaal definitief mag blijven!



Grondwater op Peil 

en

klimaatadaptatie  

synergie, conflicterende belangen en draagvlak



63% van de respondenten is eengezinswoning of 
benedenwoning met tuin/kruipruimte.
40% ondervindt wel eens wateroverlast in de 
tuin. Bij 21% is dat behoorlijk.
De meerderheid die overlast ondervindt is bereid 
maatregelen te nemen. Maar veel weten niet 
hoe.

Bewonersonderzoek 2017
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Funderingsschade door droogte,
ophogen met zand en bodemdaling



Pompen in tuinen 
en achterpaden
van bewoners



Afkoppelen hemelwaterafvoer



Een DI-riool werkt ook als waterberging

Een DI-riool helpt bij de langere drogere periodes

Een DI-riool voorkomt bodemdaling

Tezamen met aanpak van achtertuinen en achterpaden door 
bewoners. 

Ophogen met lichte materialen om negatieve kleef te voorkomen

Met begeleiding en advies door de gemeente
35

Klimaatadaptatie
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Landelijke belangstelling

• (PAO cursus heeft een module over Bloemenbuurt
• Fontys Hogeschool bezoekt Bloemenbuurt met haar studenten 

Geologie
• Artikel in vakblad Riolering, mei 2021
• Carolina Nettenbreijers onderzoekt de samenwerking tussen 

bewoners en gemeente
• Werksessie actief grondwaterbeheer, maart 2022
• Artikel Tijdschrift Milieu, juni 2022
• TU-Delft bezoekt Bloemenbuurt, Kennisprogramma bodemdaling



Ten slotte: Hoofddoel Natte palen en Droge voeten is gerealiseerd 
door de pomp!

Woning eigenaren krijgen nu funderingsonderzoeken met een handhavingstermijn van 
25 jaar!  - Funderingsherstel is voor 90% van de buurt van de baan!

Bodemdaling, water over- en onderlast, klimaatverandering. De problemen zijn niet 
nieuw, nemen toe en komen voor in heel NL. GOP is hierin een goede gesprekspartner.

Bewoners, gemeente en hoogheemraadschap werken samen in Hillegersberg. Maar dit 
proces loopt slecht en vraagt een betere structuur en regie door gemeente. 

Nu de pomp goed werkt meer aandacht voor klimaatadaptatie in brede aanpak. 
Voorlichting over aanpak ontkoppelen HWA en ophogen tuinen/paden. Plus inzetten 
op realisatie van meer waterberging in de wijk.
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