
Haarlem, 10-2-2014 

Aan: gemeente Haarlem 

Betreft: noodkreet m.b.t. renovatie wegdek Bakenessergracht 40-50 
In afschrift aan: 

• Dhr L. Mulder, wethouder, 
• Dhr S. de Kogel, omgevingsmanager, 
• Dhr. S. Vriend, gebiedsverbinder Centrum 
• Commissie beheer, gemeenteraad Haarlem. 

Bijlage: 1 

Geachte heer, mevrouw. 

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende: 
Binnenkort wordt het tweede deel van de even zijde van de Bakenessergracht, vanaf nr. 
2 tot en met 54, gerenoveerd. Ondergetekenden, bewoners van de panden nr. 40 tot en 
met 50 zijn zeer verontrust over de wateroverlast die is te voorzien nu er in het bestek 
geen rekening meer is gehouden met de aanleg van straatkolken. Op het gedeelte tussen 
de voornoemde panden zijn er thans drie en deze vormen geen overbodig luxe. Deze 
schrappen achten wij onaanvaardbaar. 
De afgelopen jaren hebben de bewoners / gebruikers veel overlast gehad van het 
overvloedige regenwater. Bijna alle huizen lozen het hemelwater direct op de straat. Uit 
milieuoogpunt is dit uiteraard beter dan direct op het riool. Maar ondanks de drie 
bestaande kolken ontstaan geregeld grote kuilen in het wegdek. Deze ontstaan mede 
door het intensieve busverkeer ten behoeve van de vestiging van De Hartekamp op nr. 
50. Het autoverkeer draagt ertoe bij dat bij regen grote plassen tegen de huizen slaan. 
Spoorvorming is de regel. Enkele bewoners maken geregeld mee dat er water onder hun 
voordeur stroomt met schade aan huis en post tot gevolg. Het 'stoppen van gaten' lost 
het probleem meestal maar voor een paar weken op. 
Het is ons bekend dat het streven erop is gericht de straat aflopend aan te leggen, maar 
de vereiste afschot van 40 cm is op deze locatie niet haalbaar.1 Volgens onze 
berekeningen is dat maximaal 16 cm. Dit heeft er mee te maken dat van enkele panden 
de stoep nu al tot een de drempel van de deur is aangelegd, zoals bij de panden 42,44 
zwart, 46 A, 48 en 50 het geval is. Op ons gedeelte is er verder nu al geen hoogteverschil 
tussen stoep en wegdek. Slechts als de kademuur zou worden verlaagd is er ruimte om 
de vereiste afloop te kunnen bereiken. Hier komt bij dat pand 44 zwart naar buiten 
openslaande deuren heeft waardoor de huidige stoep onmogelijk kan worden verhoogd. 
Bij een eerdere renovatie van de stoep moest de bestrating worden verlaagd om de 
deuren nog te kunnen sluiten. 

1 N.B.: een afschot van 40 cm is ons medegedeeld in een gesprek van bewoner J. van der 
Meer met S. de Kogel (omgevingsmanager bij gemeente Haarlem). Volgens onze 
berekeningen is op deze locatie nier veel meer dan 16 cm haalbaar, rekening houdend 
met de drempels van de huizen of naar buiten openslaande deuren. 
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Wij verzoeken de gemeente dringend om met ons in gesprek te gaan om - en detail en 
ter plekke - de situatie te bekijken, te bespreken en te zoeken naar oplossingen. Het 
schrappen van de huidige waterkolken, in een situatie dat het water onvoldoende kan 
wegstromen, betekent een enorme toename van het water dat op de straat verzeild 
raakt (en mogelijk zelfs richting de huizen stroomt).2 Het is bovendien te voorzien dat 
de komende jaren de volume aan hemelwater zal toenemen. Het enige alternatief dat wij 
kunnen bedenken is dat alle regenpijpen op het riool worden aangesloten (of onder het 
wegdek een verbinding hebben met de gracht, zoals vroeger niet ongebruikelijk was. 

In het geval de gemeente niet bereid is op ons verzoek in te gaan stellen wij de gemeente 
juridisch aansprakelijk in het geval er in de toekomst schade aan de panden en inboedel 
ontstaat als gevolg van wateroverlast. 

In de bijlage vindt u overwegingen en ervaringen van enkele bewoners. 

J. van der Meer 

Correspondentie: Dhr. J. van der Meer, Bakenessergracht 48. Telefoon: 06-40593834 

Bewoners en gebruikers Bakenessergracht 42 tot en met 50: 

nr. 50 

nr. 48b 

nr. 48a 

nr. 46B 

nr. 46A 

nr. 44zw 

nr.42 

Mw. M. Zijlstra en Dhr. S. de Boer (huurders met instemming van eigenaar 
W. Spoor) 

Mw. A.J.A. van Woerkens 

Dhr. J.J. van der Meer -

0 

Dhr. R. Hertel 

Dhr. J.C. van der Stel 

Mw. M. Wiggers / y ^ \ - u^v 

Dhr. K. van de Beek. 

2 Het is overigens niet onbelangrijk er op te wijzen dat het niet meer terugplaatsen van 
de waterkolken impliceert dat er extra kosten moeten worden gemaakt. De reeds 
aangebrachte aansluitpunten in het recent gerenoveerde riool moeten immers weer 
adequaat worden afgedicht. 



Bijlage 

dhr Kees van de Beek, nr. 42 
Ik deel de ongerustheid over het vervallen van de straatkolken; dit is volgens mij ook in 
tegenstrijd met het raadsbesluit over het DO van 2011. 
Onderstaand de beantwoording vragen van bewoners, vooral de antwoorden op de 
vragen 3,11 en 22 lijken mij duidelijk. 
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Inspraaknotitie Bakenessergracht 
1 l a a r l e m 

dat o m e rtgenpüjp op h « riool «iorat aanseslote^ 
Degene die de wtgangspumer h««ft opgcsMd. 
woont vast niet aan de gracht Ais het reg* 
vee- plassen n groter «ordende kuien. waardoor 
ccs :3 ! ; * r3 •*,»»«• 

Graag aandacht voor de afwatering v>a de 

Waarom wordt er m het kader van duurzaamheid niet 
gekozen voor een gescheiden riootatetset? 

Een gescheiden M i n i is nre? per dcfinibe en in ake gevaken duurzamer dan een  
gemengd stelsel Het nemekuter dat op straat vak wordt in het nauwe ontwerp  
afgekoppeM en direcs afgevoerd naar de gracht Daarnaast motft er ook fysiek r j r r t e  
-.cc - »gn ^e£:b^ een s:ylsyi n n £n oat aatste n nief piel j e . . ^ 

Hoe zit het met de aanstwkng van het oude. vierkante 
nool Ier hoog» van nr. 18-20 (steeg)? 

Graag behoud van beade koken voor mijn pand 
(Bakenessergracht 48 rdA) i vm waterovertast 
•ounnak i. (dossier bekend bq G Raman. werknemer 
b(| dagekjks beheer) 

Deze steeg ;s niet in l igandom b | de gemeente Haanem. maar is privé frger dom ird en 
notering op privé grond nooozakekjk geacht wordt door de eigenaar, dan moet die ook 
door die eigenaar aangelegd en beheerd worden 
Sinds 1 januari 2010 is het beleid b m e n ge imei iH Haartem zodang dal bij 
werkzaamheden de huisaansiwkngen vanaf de erfgrens tot en met gemeenntiiool door 
d» H M i m i m. werden vervangen en in beheer worden genomen 
Als j i de sleeg riolenng kgl J e u aangestoten zou w * e n hebben op het g tme tnU I j k 
nool. dient u voor eigen kosten hel noot op eigen grond aan te leggen De aanskating van 
deze voorz ienig tot het geiweemhool neemt de gemeente dan mee Adwes is h m b * om 
tzt n e d e r geval b f aannemer di« voor de gemeeme de werkzaamheden gaat uitvoeren 
o f e r e aar te vragen. d« kan een pr^s voordeel betekenen omdat de werkzaamheden ir 
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D l : i van cM pand z y i lager dan de dorpets van panden r de 22 
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aanwezige kolken p<aats kunnen vinden en zulen dan behouden moeien Wijven, Dü 
wordt meegenomen in de technische uitwerking van het plan 

Voor de afvoer van het heme v a een nieuw 
la JC s jiancassirg n&d g van ae over sec 
tussen de Bakenessergracht 98 en I DO (het neigte.  
eigendom van nr . 08). Het tpooor moet verlaagd  
worden maar ook t h v de eerste regenpijp een kok  
of andere aansluiting op de riolering warden  
aangebracht Nu verzamelt zich veel water in de  
stee-s Daarree vrord: n j net volcijan aar eer V3r 

Hoogteverschil wordt met opgelost door aemeente troOoir te verlagen. O* heeft nejabeire 
oonseouenties voor Se afwatering nchtng graant Voorstel is aae huiseigenaar vc 
kosten op eigen erf een kok of zogenaamde i|ngeol(tajvaoodrain| plaatst De 
aansluiting van deze vooraening tot het gemeenteriool neemt de gennetnl» dan mee. 
Advies <s h w « ï om t a in ieder geval b* aannemer die voor de gemeente de 
werkzaamheden gaat uitvoeren oiflene aan ie vrager, dü kan een pr js voordeel 
betekenen omdat de werkzaamheden n een moeite door gaan. 

DU 3 C « k 8.'10 

In het DO ontwerp zijn er doorsneden getekend over het profiel maar niet over het 
kritische stuk beginnend vanaf nr. 42 tot en met 50. 
Al het regenwater vanaf de hoger liggende bestrating, brug en vanuit de steeg "Groene 
Buurt" verzameld zich hier waar de meeste panden gezien hun leeftijd met bijbehorende 
zakking een vloerpeil hebben welke zich onder straatniveau bevind, (het vloerpeil van 
nr 42 bevind zich circa 250-300 mm lager dan nr, 40, en de doorsnede zoals getekend is 
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dus niet realiseerbaar in onze situatie gezien de bestaande vrije hoogte van de 
deuropeningen/toegangen van de woningen). 
De doorsnede zoals hieronder is getekend is niet conform de huidige situatie; naar 
schatting zal de huidige stoep fors met verhoogd moeten worden om een afschot van 
tenminste 4% richting gracht te verkrijgen. 

huisnr. 
40 

2 cm stoephoogte 

Het alternatief in de brief voor aansluiting van de regenwaterafvoeren van de woningen 
is wel een verbetering maar onvoldoende om de toestroom vanaf de hoger gelegen brug, 
steeg en straatniveaus te keren en te verwerken zonder de kademuur te verlagen dan 
wel de bestaande straatkolken te handhaven. (Deze zijn bij de recente riolering 
vernieuwing meegenomen dus zijn hier geen meerkosten te verwachten maar eerder 
minderkosten immers de vernieuwde aansluitingen hoeven niet gedemonteerd en 
gedicht te worden, enzovoorts.) 

Dhr R. Hertel, nr. 46 B 
Mij is niet bekend of de 40 cm waarvan sprake is een vereiste is of een gemiddelde 
waarde uit het ontwerp. In principe geldt voor afwatering een afschot van 2%. Maar dat 
is het uitgangspunt bij een ontwerp met kolken! Het is een stuk veiliger uit te gaan van 



4% (zie de bovengenoemde bijdrage). Op de ca. 6,5 meter vanaf de gevel tot de gracht 
heb je dus 13,5 cm nodig of bij 4%, 27 cm. 
Als de gemeente de 2% norm hanteert, zou het verhaal in theorie kloppen. Echter de 
praktijk (uitvoering) leert anders. Je zult bij de gevel onder de dorpel moeten aanvangen 
met het straatwerk en bij de kademuur boven het gemetselde deel moeten eindigen. 
Daar verlies je dus een aantal cm's. Buiten alle verzakkingen die we de afgelopen jaren 
hebben meegemaakt! 
We kunnen voor de zekerheid nog op meerdere plekken tussen nr. 40 en 50 een globale 
waterpassing doen. 

Dhr J. van der Meer & Mevr. S. van Woerkens. nr 48 rd a / 48 rd b 
Feitenrelaas wateroverlast. 
Wij zijn zowel in 2005 als 2006 geconfronteerd met ernstige wateroverlast na hevige 
regenval, waarbij aanzienlijke schade is geleden aan pand en meubilair-. 
Deze overlast heeft er ook voor gezorgd dat de bewoning van het souterrain in die 
periode onmogelijk is geworden en de toenmalige huurder elders onderdak heeft 
moeten zoeken. Al geruime tijd is het dan bij de gemeente bekend dat de capaciteit van 
het rioleringssysteem, inclusief de kolken, onvoldoende is en op de nominatie staat te 
worden gerenoveerd. 
Tijdens de heftige buien in augustus 2006, is de kolk door de bewoners zelf lee gepompt. 
In hoge nood is de fa. Beek besteld, die een verstopping in het hoofdriool constateerde. 
Dezelfde dag heeft de fa. van der Wielen, waarschijnlijk in opdracht van de gemeente, 
het hoofdriool t.h.v nr. 52, leeggezogen. 
Het toenmalige hoofd rioolbeheer dhr. Rahman, heeft na grondige inspectie ter plekke, 
geconstateerd dat (a) een verstopping in het hoofdriool, (b) te weinig en te kleine kolken 
en (c) het onvoldoende afschot (!!) de hoofdoorzaken zijn van de overlast. 
De technisch beheerder heeft niet lijdzaam willen toezien hoe de woning onder dreigde 
onder te lopen en heeft de volgende noodmaatregelen genomen: (a) de overstorthoogte 
naar de gracht werd tijdelijk verlaagd, waardoor het riool vaker overstortte op de gracht 
en (b) op termijn is een extra kolk voor de woning geplaatst. 
In een brief van 10 oktober 2006 stelt de juridische afd. van de gemeente, in persoon 
mw. mr. drs. Schade: citaat: 

Gemeente beroept zich op overmacht waar het de weersgesteldheid betreft en op 
het feit dat de vloerhoogte van het souterrain beneden het straatniveau ligt. Het 
pand bevindt zich namelijk op het laagste punt op de gracht en dat betekent dat de 
woning zich praktisch beneden de overstorthoogte bevindt. De stoep en de drempel 
van de woning liggen bijna gelijk met de stoep en nauwelijks 10 cm. boven de straat. 
De drempel van de woning kan niet verhoogd worden, omdat de hoogte van de 
voordeur te klein wordt. 

Exact dezelfde situatie doet zich voor bij nr. 46a en 44zwart! 
Na plaatsing van de extra kolk, heeft ondergetekende geen wateroverlast mee 
ondervonden, hoewel bij zeer heftige regenval, de kolken de hoeveelheid water soms 
nauwelijks kunnen verwerken! 
Het is dan ook bizar dat, gelet op bovenstaande problematiek, de kolken uit het DO zijn 
verwijderd. Bewoners maken zich grote zorgen over de beperkte mogelijkheid, 
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voldoende afschot te creëren. Daarnaast verontrust hen de spoorvorming in het wegdek 
die mede ontstaat door intensief busverkeer t.b.v. de Hartekampvestiging op nr. 50, 
waardoor in de toekomst grote plassen zullen ontstaan door de afwezigheid van kolken. 


