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1. Inleiding. 

Sinds 1992 houdt D66 zich al bezig met de grondwaterstanden in de gemeente     

Den Helder. Dit naar aanleiding van veel klachten over grondwateroverlast en de 

gevolgen daarvan zoals optrekkend vocht in de muren gepaard gaande met 

schimmel, verrotting van houten vloerbalken en aantasting van leidingen die door 

een te hoge grondwaterstand in het water zijn komen te liggen. 

2. Doel van de grondwatermonitor. 

In die tijd dat wij begonnen met de grondwatermonitoring was er niet echt veel 

bekend betreffende deze materie. Toch werd er door de gemeente, zij het op 

bescheiden schaal wel aandacht besteed aan de grondwaterstand in onze stad.       

Door ook landelijk toenemende aandacht voor het probleem van natte voeten werden  

ook in Den Helder verdere activiteiten ontwikkeld om de grondwaterstand in kaart te 

brengen en daaraan gekoppeld maatregelen te treffen.                                   

Vanwege de complexe materie en ook de onlangs ontwikkelde wetten en regelgeving 

op dit gebied, is de strijd tegen het grondwater toch redelijk op gang gekomen. 

Daarom heeft D66 als raadsfractie in haar controlerende taak op zich genomen om, 

zolang daar behoefte aan is, aandacht te blijven vragen voor dit vraagstuk en 

daaraan gekoppeld de beleving van de burger mee te nemen in het totale proces van 

de oplossing van de grondwaterproblematiek.   

In 2004 hebben wij het monitoren van het grondwater structuur gegeven in de vorm 

van een tweejaarlijkse actie, die wij houden in de natste maanden van het jaar, 

november en december.  

Aan het eind van deze perioden hebben wij eindrapportages uitgebracht  teneinde 

inzicht te geven in de ervaringen van de inwoners met  de grondwaterstanden en de 

gevolgen daarvan.  

Door de reacties op de Grondwatermonitor krijgen wij enig inzicht in de omvang van 

de grondwaterproblematiek zoals die door de inwoners wordt ervaren. Dit als 

aanvulling op de al zeer intensieve monitoring die plaats vindt via de, in de gemeente 

geplaatste peil punten. Daar waar nodig kunnen de uitkomsten gebruikt worden voor 

het bijsturen van het gemeentelijk rioolplan en de prioriteiten voor de diverse 

maatregelen die moeten worden getroffen. 

Wij zijn daarom blij met alle meldingen die wij in de maanden november en december 

2016 hebben ontvangen. Verder in deze rapportage zullen wij ingaan op de 

verschillende bevindingen tijdens de monitoring periode. 

Het ligt in de bedoeling om eind 2018 wederom een grondwatermonitor te activeren 

en daardoor inzicht te krijgen in de voortgang van de oplossing van de grondwater 

problematiek.  



4 
 

3. Bevindingen 

3.1 
Gedurende de maanden november en december 2016 zijn er in totaal  2. droog-
meldingen en  53 meldingen ontvangen van te hoge grond waterstanden en/of 
schimmelvorming. Dit waren er veel minder dan in vorige peilingen. Hiervoor kunnen 
een aantal redenen zijn, tw. Sterke verbeteringen in de grondwaterstand tgv. het 
gevoerde beleid, onvoldoende communicatie in de pers, of mensen zijn het melden 
beu omdat er in hun omgeving nog geen verbetering te zien is.                              
Veel mensen verbinden aan de Grondwatermonitor de verwachting dat er op zeer 
korte termijn een oplossing voor hun grondwater- probleem komt. Signalen van dien 
aard zijn in de anonieme rapportage opgenomen. 
Tijdens deze monitoring  periode is er ook in sommige plaatsen gekeken naar 

gevolgen en zichtbare verschijnselen van de grondwateroverlast. Een aantal mensen 

bleken te beschikken over pompen waarmee zij het grondwater onder hun vloeren 

weg pompten. Echter in alle gevallen bleek dit pompen alleen bij continubedrijf te 

werken omdat, zo gauw het pompen werd gestopt, het grondwater vanuit de 

openbare ruimte gewoon weer toestroomde en er daarom weer gewoon een grond-

waterpeil ontstond. 

3.2 
Het is daarom té eenvoudig om te stellen dat men verantwoordelijk is voor de 
grondwaterstand op het eigen perceel. De grondwaterstand is dus ook een 
verantwoordelijkheid van de gemeente.  Ook dit keer werd in een aantal gevallen  
geconstateerd dat er leidingen in het grondwater hingen die daardoor aan corrosie 
onderhevig zijn. In eerdere rapportages hebben wij hier aandacht voor gevraagd. 
Zeker daar waar het gaat om de nog oude stalen gasleidingen is dat een punt van 
grote zorg, omdat een gaslekkage onder de vloer niet altijd gelijk wordt opgemerkt 
maar wel kan leiden tot desastreuze gevolgen. 
Om het huis toch droog te krijgen wordt vaak en zeker in de winter gekozen voor een 

intensiever stookgedrag dat minder milieuvriendelijk is maar wel de illusie geeft dat 

het droger wordt. Helaas varen daar bacteriën wel bij en ontstaan er schimmels en 

soms zelfs paddenstoelen op hout . Het intensiveren van het stookgedrag staat 

tevens haaks op de duurzaamheid doelstelling van het terugdringen van de CO2 

uitstoot en geldt dus als een negatieve factor in het halen van die doelstelling. Zie 

ook de nota Duurzaam Den Helder. Ook werd in een aantal gevallen aangegeven dat 

er problemen waren met de gezondheid, sinds men was blootgesteld aan de invloed 

van de schimmels op de muren. 

3.3 
Veel mensen hebben al eerder bij de gemeente aangegeven dat zij echt last hebben 
van grondwater overlast, maar voelen nog steeds zich met een kluitje in het riet 
gestuurd en hebben de indruk dat de gemeente de boot afhoudt als het gaat om 
serieus te kijken naar oplossingen van de grondwaterproblematiek.  
 
3.4 
Het moge duidelijk zijn dat er zeker de laatste jaren veel meer aandacht is gekomen 
voor problemen met water en met name het grondwater. Voor een uitgebreid 
overzicht verwijs ik daarom naar het “Gemeentelijk Riool Plan” waarin duidelijk wordt 
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aangegeven hoe het er op dit moment voor staat en wat de maatregelen in de plan 
periode 2013 tot 2018 zullen zijn alsmede de “.Notitie zorgplichten hemelwater en 
grondwater” Beide documenten zijn ook te lezen op de site www.d66denhelder.nl   
 
3.5 
Er zijn ook een aantal mensen die zo langzaamaan moedeloos geworden zijn omdat 
ondanks de meldingen aan de grondwatermonitor en aan de gemeente nog steeds 
geen verbetering in hun grondwatersituatie zien waarbij zij zich afvragen of hun 
klachten wel serieus worden genomen. Dit kan ook één van de redenen zijn dat men 
maar niet meer meldt. 
 

4. Conclusies. 
 
4.1. 
Duidelijk is dat het gemeentelijk grondwaterprobleem nog steeds niet opgelost is 
maar dat er wel voortvarend aan wordt gewerkt. Het is niet mogelijk om alle overlast 
direct op te lossen omdat er nu eenmaal straten opengelegd moeten worden om de 
IT riolen te leggen. Het moge duidelijk zijn dat dit gefaseerd moet gebeuren vanwege 
de toegankelijkheid van de stad. 
 
4.2. 
In de communicatie met de burger zal er echt nog een slag gemaakt moeten worden 
omdat het beleidsterrein “water” op termijn ook gedecentraliseerd zal worden, zoals 
in het bestuursakkoord is aangegeven. Dit maakt het nodig dat er een helder  en 
eenduidig lokaal beleid zal moeten komen waarin zowel verantwoordelijkheden, 
rechten en plichten voor burger en gemeentelijke organisatie goed worden 
aangegeven en waarop gebaseerd, de grondwaterproblematiek kan worden 
aangepakt. (Zie hiervoor ook de bijgevoegde reacties) Nog steeds voelen mensen 
zich “met een kluitje in het riet” gestuurd als zij aankloppen bij de gemeente voor 
uitleg of hulp. 
 
4.3. 
De vele eigen maatregelen die door de bewoners worden genomen helpen niet als 
de gemeente daarbij haar verantwoordelijkheid niet neemt voor de grondwaterstand 
in het openbaar domein. Pompen onder eigen huis is alleen een momentoplossing 
zolang er nog geen maatregelen zijn genomen in de aangrenzende openbare ruimte. 
Het blijft dus “pompen of verzuipen”. 
 
4.4. 
Er is sprake van een gezondheidsrisico vanwege schimmelvorming waarbij al 
ontstane allergieën zijn geconstateerd. Er is onvoldoende onderzoek gedaan om 
hierover een goede discussie te kunnen voeren. 
 
4.5. 
Doordat mensen meer gaan stoken om het droog te houden is er spraken van een 
verhoogd gebruik van energie en uitstoot van CO2. Het laatste kan in de toekomst 
wel eens een belangrijke milieufactor worden. 
 
 
 

http://www.d66denhelder.nl/
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4.6. 
Door de hoge grondwaterstanden onder de vloeren van gemelde huizen kan het zijn 
dat leidingen, waaronder gasleidingen, in het water liggen. Daar waar sprake is van 
de oudere huizen, zijn dit vaak nog ijzeren leidingen die onderhevig zijn aan corrosie 
en op termijn gaslekkage kunnen opleveren.  
 

5. Aanbevelingen. 
 
5.1. 
Zorg voor een goede communicatie naar de burger toe d.m.v. voorlichting op de 
gemeentepagina en bewonersbrieven met goede uitleg betreffende de verantwoor- 
delijkheden van de gemeente, verhuurders en de individuele burger zodat duidelijk 
wordt welke rol een ieder heeft. 
 
5.2. 
Open het waterloket zoals is aangegeven tijdens de gecombineerde commissiever-
gadering van 30 oktober 2012 bij de behandeling van het Gemeentelijk Riool Plan. 
 
5.3. 
Beman het waterloket met ter zake deskundigen die, zoveel mogelijk, direct antwoord 
en adequaat advies kunnen geven.  
 
5.4. 
Stel een onderzoek in naar het risico van gaslekken onder de vloeren van oudere 
woningen en waarschuw de bewoners daarvoor via de media. 
 
5.5. 
Onderzoek naar het gezondheidsrisico tgv. schimmelvorming in woningen is 
gewenst. 
 
5.6. 
Wellicht zou het goed zijn om n.a.v. de meldingen en daar waar de nood het hoogst 
is,  de prioriteiten voor het leggen van de IT riolen nog eens nader in beschouwing te 
nemen.  
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6. Straatoverzicht meldingen Grondwatermonitor 2016 
 
Meldingen per wijk en straat 

Binnen de linie 
Basstraat         2, 20 
Brakkeveldweg       34 
Californiestraat       11 
Dahliastraat      68 
Dollardlaan      12 
Fabrieksgracht       89   
Hugo de Grootstraat     4, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19 en 30 
Huygensstraat       51 
Janzenstraat       25  
Javastraat       22, 31, 36, 38, 39, 40, 46, 84 
Middenweg     122 
Molengracht         3  
Nieuwstraat      15, 70, 78  
Piet Heinstraat      62 
PWA Singel      95 
Tjempaka vGalenstraat/Herzogstraat  
Van Leeuwenhoekstraat     5 
Violenstraat      76        
Weststraat      66       37 
 
 
De Schooten 
A.J.Cristalstraat      21 
C.G. Geusstraat    278 
G.P. Blankmanstraat     58 
Rijksweg       14a       4 
 
Nieuw Den Helder en Huisduinen 
Hulkstraat         129 
Kanostraat       17, 38 
Korvethof        3  
Tjalkstraat       40 
Treilerstraat        1  
Waalstraat              16 
Wingerdstraat       12, 14 en 16      10 
 
Julianadorp 
Mr.J.Henderikxstraat         47 
Malzwin   2407 
Middelzand       24, 2329 
Vogelzand   2146, 3602 
J. de Vriesstraat       8       7 
 
Totaal                    58  
 
 
Droogmeldingen 
01 Jacob Houtinghstraat      
02 Marinapark 
03 Speeloase Balistraat 
04 Steeg Brouwerstraat/Vijzelstraat      4 
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7 Overzichtskaarten 
 
Wijk binnen de linie. 
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Nieuw Den Helder 
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De Schooten 
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Julianadorp 
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Inhoudelijke reacties. 
 
01 Middenweg 122 
Al een paar jaar heb ik last van schimmel op mijn houtwerk. Telkens als het vochtig weer wordt begint 
dit. Veel schoon gemaakt en elke natte periode kwam het terug. Vorig jaar begon een deel van het 
meubilair mee te beschimmelen. Ondanks dat ik een nieuwe riolering kreeg, werd dat niet minder. Als 
het vroor dan kraakte m'n convector die verzonken in de vloer zit. 
Dit jaar zaten alle meubelen onder de schimmel. Al een paar maal hadden er al mensen naar 
gekeken, maar die hadden ook geen idee. 
Afgelopen woensdag sloten we de buitenkraan af, waarvoor we onder de keukenvloer moesten zijn. 
En die ruimte daar stond zeker 15 cm water. Zelfs bij een aantal mensen hier op de Middenweg zijn 
de tuinmuurtjes beschimmeld. Toen werd het wel duidelijk waardoor de schimmel kwam. 
Vriendelijke groet 
 
02 Huygensstraat 51 
Nadat een buurman melding maakte van stijgend grondwater in de kruipruimtes en onder de luiken 
van de voordeuren van de Huygensstraat, het water absurd hoog staat, tot de ellebogen nog net niet 
tot de lippen. De watermeter klopt nu ook voor geen meter en door het grondwater waarschijnlijk de 
loden pijpen onder de huizen lek zijn geraakt. 
Kortom een aanslag met de loden pijp in de kruipruimte gepleegd door ... 
PWN wilt niet schikken, dus per huishouding +/- € 400,- water kwijt. 
Niet alleen de muren van Jericho brokkelen af, ook in onze straat, optrekkend vocht in de muren. Zo 
wordt de onderhoudspost aardig hoog. We roeien met de riemen die we hebben maar zo houden we 
het niet droog. 
Ik sta welwillend tegenover een vergoeding van de gemeente Den Helder.  
Met vriendelijke groet, 
 

 
Huygensstraat 51 
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Huygensstraat 51 

 

 
Huygensstraat 51 
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03 Californiestr nr 11 , 
Bij deze wil ik laten weten dat ik geregeld veel water overlast heb. Het betreft in de californiestr nr 11 , 
na een heftige regenbui staat de steeg geheel blank. Had dit al reeds aangemeld , maar geen reactie 
meer op gekregen. De buiten muur is dusdanig vochtig dat de stucadoor de muur niet kan stucen. 
In het verlengde van de steeg loopt in het midden een afvoer naar de straat toe. Mijn vraag is , kan er 
in het midden een afvoer put komen met aansluiting hierop. Bij gesloten twee foto's van de steeg. 
In afwachting verblijf ik, 

 
Californiestr nr 11 

 
Californiestr nr 11 
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04 C.G. Geusstraat 278 
De foto is genomen op zaterdag 29 oktober. 
Duidelijk is te zien dat de onderkant van de watermeter weer in het grondwater rust. 
Ik heb schelpen onder het huis laten storten om vochtoverlast tegen te gaan. Helaas helpt dat deels. 
Het vloerluik is nog van asbest en daardoor onverwoestbaar. Er bovenop ligt een houten luik. 
Inmiddels (in 10 jaar) de derde versie vanwege aantasting door vocht. Ook de deursponning 
(voordeur) en plinten rondom de hal worden stapje voor stapje aangetast door het vocht. 
Als maatregel heeft onze gemeente o.a. het park met waterpartij voor onze deur aangelegd. Maar als 
ik kijk naar de laaggelegen achtertuin dan is er nog steeds overlast van hoog grondwater. Dit laat zich 
herkennen in verzakt straatwerk, verzakkende bloembakken in de grond en vochtoverlast in de 
schuur. 
 
 

 
C.G. Geusstraat 278 

 
05 Kanostraat 38. 

Wij wonen al meer dan 40jaar op kanostraat 38. 
Al meer dan 40jaar staat er ongeveer01meter grondwater onder ons pand. 
Ook by diverse buren geldt het zelfde verhaal. 
Mvrgr. 
 
06 Dahliastraat 68 
Telefonische melding Heeft geen internet  
Water onder de vloer. Vermoedelijk afkomstig van het bunkercomplex Dirkx Admiraal. 
Muren vertonen duidelijke sporen van vocht en schimmel. 
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 Dahliastraat 68 

 
 

Dahliastraat 68 
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07 Malzwin 2407 
hierbij de waterstand  van 90 cm van vloer gemeten ,staat hier ongeveer in de kruipruimte altijd blank 
in de natte periode ,mijn adres is:  J de Jong Malzwin 2407     1788XL Julianadorp ,heb dit al 
telefonisch doorgegeven  
 

08 Brakkeveldweg 34 

Hierbij wil ik doorgeven dat onder onze woning Brakkeveldweg 34 (d.d. 5-11) plassen grondwater 
aanwezig zijn en dat het heel vochtig is in de kruipruimte. 
Eerlijk gezegd moet ik wel opmerken dat het in voorgaande jaren erger is geweest waarbij sprake was 
van een laag grondwater van enkele centimeters. Dit kan natuurlijk alles te maken hebben dat we tot 
op heden een relatief droog najaar hebben gehad. 
 
09 Kanostraat 17 
Goedemorgen, 
Hierbij wil ik de grondwaterstand doorgeven van: 
Kanostraat 17. 
Grond in kruipruimte is vochtig, maar er staat geen water. 
 
10 Janzenstraat 25 
20 cm water onder de grond. Huis stinkt naar schimmel. 
Hebben schimmel in de kasten en ramen zijn s morgens beslagen. 
In de steeg drijven op bepaalde stukken de tegels (je hebt de prut tegen je broek en schoenen )als het 
regent. 
Dit is allemaal begonnen sinds met grondwaterpeil omhoog moest I.v.m.de duinen. 
 
11 Javastraat 22 
Nav het bericht in het huis aan huis blad om grond- en/of regenwater overlast te melden stuur ik u dit 
mailtje. 
Ik ben woonachtig aan de Javastraat 22 en heb gemiddeld zo’n 10-15 cm grondwater onder het huis 
staan.Gistermiddag (6 nov) heb ik gekeken en schat ik in dat er op sommige plaatsen zo’n 20 cm staat 
(dit was dan wel op een regenachtige dag) 
Nu is de luchtstroom tussen het water en de onderzijde van mijn vloer goed, waardoor gelukkig mijn 
vloer en de balken ook droog zijn. 
Mijn huis is direct naast een ‘nieuwbouw’ huis gelegen en mijn tuin/oprit ligt ook een stuk lager 
waardoor ik ook in mijn tuin na een regenbui flinke plassen heb. 
Vertrouwende u met deze info van dienst te zijn geweest en hopende op extra zorg/aanpak van het 
grondwaterpeil in de javastraat. 
Met vriendelijke groet, 
Thomas mol 
Javastraat 22 
06-13669775 
 
12 Fabrieksgracht 89 
Heeft schimmel in de kaste en op de stoelpoten. Geen waterpeil te zien maar wel veel vocht. 
 
13 Rijksweg 14a 
Kelder vol water. Verder de muren wel droog. 
 
14 Waalstraat 16 
Na aanleiding van het artikel in het Helders weekblad over het Grond/regenwaterpeil ben ik achter de 
pc gekropen. 
Enige jaren geleden is de Gemeente Den Helder begonnen met het aanleggen van het afvoersysteem 
 voor het grondwater in de Rijnstraat, de gehele Rijnstraat is toen voorzien van dit systeem de straten 
aan de andere zijde zoals de lekstraat ,IJsselstraat en Waalstraat hier heeft men toen en begin 
gemaakt om later deze straten ook te voorzien van het grondwater afvoersysteem. 
Na heb ik een huis gekocht in de Waalstraat en heb last van het hoge grondwaterpeil, ik ben toen 
wezen vragen aan mensen die in de Rijnstraat wonen zij hadden vroeger ook last van het hoge 
grondwaterpeil maar sinds het grondwater afvoersysteem geplaats is is alles kurk droog.Ze waren alle 
te spreken dat het grondwater weg was. Als het geregend heeft komt het grond/regenwater door mijn 
keldermuur heen,ik heb diverse bedrijven geïnformeerd hierover en kreeg als advies leg een drainage 
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aan en laat u buitenmuur behandelen het bewerken van de muur kost inclusief de graafwerkzaam- 
heden bijna 6 duizend euro,dan heb ik nog niet de drainage aan laten leggen. 
Nu mijn vraag aan u kunt u mij vertellen wanneer de Gemeente Den Helder de werkzaamheden weer 
oppakt en de waalstraat,ijsselstraat en lekstraat en eventueel de Berkel en Merwedestraat gaan 
voorzien van en grondwater afvoer systeem. 
ps: ik heb en tijd lang en brede rioolpijp met kleine gaatjes verticaal in de grond gehad en pompte daar 
het grondwater weg met en klokpomp maar hier was niet tegen aan te pompen want het water komt 
van alle kanten op en diepte van 40-50 cm zit je al in het grondwater 
Met de altijd vriendelijke groet 
 
Tweede melding Waalstraat 
Foto's van de regenbui van 16 november  2016 om 18.35 die duurde maar 5 tot 10 minuten hier voor 
was alles droog. 
Nu komt het water door de muur heen en op 1 foto zie je de druppels echt zitten Grond word ook 
nat.kelder is vochtig.met schimmel wat ik steeds weg haal. Andere foto zie je dat de stukken beton al 
van de muur afkomt. Daarom mijn vraag wanneer denkt u dat ze de waalstraat gaan aan pakken. 
 
Derde melding Waalstraat 
Ik heb u al diverse foto's en een beschrijving gestuurd. Ik kreeg van u positieve berichten en u hadden 
alles doorgestuurd naar het gemeente S.B tot op heden heb ik nog niks mogen vernemen. 
De kelder is nu voor de helft drijf nat(buitenmuren en vloer)  dan spreek ik ook over de vloer dit heb ik 
nog niet eerder meegemaakt heb ook diverse vochtvreters in de kelder. Ik ben bang dat het vocht 
doortrekt in de spouwmuur en alle gevolgen die dan volgen. Hoe staan de zaken er voor? 
Ik doe er ook foto's bij van de kelder hoe het er nu bij staat. 
 
 

 
Waalstraat 16 
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Waalstraat 16 

 
Waalstraat 16 

 
Waalstraat 16 
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Waalstraat 16 

 

 
Waalstraat 16 

 
Waalstraat 16 
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Waalstraat 16 
 
15 Vogelzand 3602 
Melding Grondwaterstand 
Vogelzand 3602 1788MH Julianadorp grondwaterniveau 90cm onder kruipluik. 30cm water in 
kruipruimte. 
Met vriendelijke groet, 
 
16 Javastraat 39 1782 DB 
Water onder het huis is verdwenen op een plek na waar de gemeente een grondmonster heeft 
genomen. Grond is wel een kledderzooi. Volgens de gemeente Den Helder zou dit komen omdat het 
huis op kleigrond is gebouwd. 

 
17 Nieuwstraat 70 
Naar aanleiding van het bericht in de krant wil ik u melden dat ik, bewoner van de Nieuwstraat 70 ook 
last heb van het grondwater! 
Hiervoor heb ik zelf onderstaande maatregelen genomen ; 
- dompelpomp onder de vloer geplaatst om na een regenbui het grondwater af te pompen. 
- drowa chips laten plaatsen om vocht en nare geuren van het grondwater tegen te gaan. 
Ik hoop u hiermee geïnformeerd te hebben. 
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18, 19 20,  Javastraat 36 t/m 40  drie lokaties 
Beste Frans 
Hieronder een aantal grondwaterstanden onder de flat Javastraat 36 t/m 40. Ik meet al vanaf aug. 
2005 en heb al een aantal keren de stand aan je doorgegeven. Het nulpunt van de meting ligt 95 cm 
onder de bovenkant van de vloer binnenin de flat langs de inpandige garages. Die 95 cm heb ik altijd 
aangehouden met een slangenklem om de meetstok. 
Hieronder een aantal metingen: 
03-01-2014    17 cm 
11-03-2014    17 cm 
02-06-2014    12,5 cm 
04-07 2014    7 cm 
10-07-2014    6 cm 
20-09-2014 tot 09-10-2014 droog 
22-10-2014    2,5 cm 
31-10-2014    4 cm 
16-12-2014    10 cm 
25-09-2015    17 cm 
04-11-2015      7 cm 
24-12-2015    16 cm 
05-05-2016    13 cm 
10-08-2016 tot 08-10-2016 droog 
17-11-2016    4 cm 
24-11-2916    7 cm 
  
N.B. In het stadsnieuws van Den Helder op Zondag van 18 okt. 2015 staat dat het niet erg is als er in 
de kruipruimte een laagje water staat van ca 5 cm. Dat wordt onder mijn flat dus soms ruimschoots 
overschreden. Hoogst gemeten stand op 05-01-2012 18cm!!! 
Het akelige is dat wij daardoor zomers al een paar jaar last hebben van veel muggen, die uit de 
kruipruimte door kieren enz. op de begane grond in de inpandige gang en de garages zitten. Klussen 
in de garage is dan onmogelijk, want je wordt letterlijk besprongen door die muggen!! 
Heb je wat aan de info en wat belangrijke is: gaat er ook wat gebeuren? 
Vriendelijke groeten, 

 
21 Tjempaka 
Ik wil graag namens de bewoners van tjempaka (van Galenstraat en Hertzogstraat) en de 
bijbehorende stallingsruimte melding doen van een te hoge grondwaterstand. We hebben al een extra 
pomp aangebracht samen met Woontij maar dit heeft nog niet het gewenste resultaat in de 
kruipruimte van al onze woningen staat water. 
Met vriendelijke groet, 
 
22, 23, 24 Wingerdstraat 14 12 en 16 
Heeft veel schimmel op de muren staan en bestrijd dit met HG schimmelspray. Zij kan niet in de 
kruipruimte kijken omdat dat het opbreken van de vloer in de keuken betekent hetgeen zij zelf niet 
kan. 
 

25 Hulkstraat 129 

Ik las in de krant het artikel over de hoge waterstanden, maar ook ik heb al 20 jaar last van water 
onder de vloer. Als ik bij mijn watermeter moet zijn ligt daar een plons water 
van zo'n 20 cm hoogte/diepte. 
Van allerlei middeltjes geprobeerd, maar tot nu toe zonder resultaat. 
Met vriendelijke groet,  
 
26 Middelzand 24 
Geachte mr klut 
Via facebook lees ik nu voor het eerst een artikel over de grondwatermonitor. Tot nu toe en tevens 
met mij hebben verschillende buren hier ook nog nooit van gehoord. Dus is het niet zo vreemd dat er 
maar 25 meldingen zijn van grondwater. Wij wonen in middelzand 24 en hebben al vanaf dat we hier 
wonen (1995) last van grondwater. Ik hoop dat als uw onderzoek van de grond komt wat het na het 
lezen van het artikel waarschijnlijk nog steeds niet gebeurd is, mensen op de hoogte gebracht worden 
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via media cq huis aan huis info. Niet iedereen leest de krant. Daar deze voor de meerderheid niet op 
te brengen is.  
 
27 Mr.J.Henderikxstraat 47 
Geachte heer Klut. 
Voor de derde keer wil ik melding maken van grondwater overlast. Ondanks eerder meldingen zie ik 
nog steeds geen verbeteringen in de grondwater overlast. Afgelopen jaar heb ik een slaapkamer 
opnieuw moeten behangen omdat het behang aan de onderkant door vocht los liet. 
Toen ik verder ging kijken was de muur op diverse plaatsen zwart uitgeslagen. Ook in een gang heb ik 
enkele banen behang moeten vervangen om dezelfde reden. Nog steeds heb ik  het hele jaar door 
een natte kruipruimte onder mijn woning. Er is eenmaal iemand van de gemeente wezen kijken en 
deze persoon zou het probleem bij de juiste persoon aanhangig maken. Zoals zo vaak gebeurt : je 
hoort er nooit meer iets van. Ik hoop dat er eindelijk es afdoende maatregelen worden getroffen. 
Met vriendelijke groeten 
 
28 middelzand 4329 
Goedeavond ,  
Zoals elk jaar, melden wij weer middelzand 4329.  
Met vriendelijke groet ,  

 
29 Palmstraat 17 
Aan:  fc.klut@quicknet.nl 
Hallo, 
Bij ons in de winkel aan de palmstraat 17 staat het grondwater tot net onder de betonnen vloer! 
Met vriendelijke groet, 
 
30 Vogelzand 2641 
Aan:  fc.klut@quicknet.nl 
Geachte Heer Klut, 
Ik ben blij dat u zich nog steeds bezig houdt met het monitoren van de grondwaterstand. 
Ik heb reeds eerder meegedaan, maar vergeet vaak om direct na het verschijnen van de oproep het 
contactpunt te noteren. 
Maar dit jaar gelukkig wel op tijd.   
Het adres is Vogelzand 2641, Den Helder 
Bij mij staat nu ca 15 cm water in de kruipruimte. 
In een droge zomer staat er vrijwel geen water, maar aan de vochtplekken te zien, heeft het water in 
de laatste vochtige periode nog eens 15 cm boven het huidige peil gestaan. 
Ik heb overwogen om een waterafvoer vanuit mijn kruipruimte naar het regenwaterriool aan te leggen, 
maar dan pomp ik, ben ik bang, voor het gehele hofje water weg. 
Door het woningplan van Vogelzand 26.. staat 2/3e van de woningen verhoogd (splitlevelwoningen), 
dus die hogere woniningen hebben nergens last van. U zult dus geen massale klacht horen van 
bewoners van VZ26. Ik weet zelfs dat in bepaalde woningen het toegangsluik naar de kruipruimte is 
afgesloten door vaste vloerbedekking zodat die bewoners geen idee hebben of kunnen hebben wat de 
grondwaterstand in hun kruipruimte is. 
Zelf heb ik last van optrekkend vocht in mijn muren. 
Ik ben mij bewust dat ik in een agrarisch gebied woon, waar water een levensader is voor het 
voortbestaan van een onderneming. 
Maar alle discussies met milieuactiegroepen in Den Helder over meer water verontrusten mij zeer. 
Graag hoor ik tzt verder van u wat u kunt bereiken. 
 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39   Hugo de Grootstraat     4, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19 en 30 
Optrekkend vocht en water in de kruipruimten 
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40 Javastraat 31 
Bij ons, Javastraat 31, staat nog altijd teveel grondwater onder de woning. 
Hartelijke groeten, 
 
42 Tjalkstraat 40 
In het kader van de tweejaarlijkse Grondwatermonitor, meld ik u, zoals ik ruim een jaar eerder ook 
deed, dat er in onze kruipruimte nog steeds water staat. Het betreft de woning gelegen aan de 
Tjalkstraat 40. 
Oktober 2015 meldde ik het Klantcontactcentrum van de gemeente Den Helder dit ook. Na ruim twee 
maanden ontving ik een reactie, die er op neer komt dat de gemeente Den Helder geen prioriteit geeft 
aan de noodzakelijke verbetering van de riolering waarmee het probleem verholpen zou kunnen 
worden. 
Hopelijk kunt u actie ondernemen die tot verbetering leidt. 
Met vriendelijke groet, 
 
42 Javastraat 84 
Bij ons is er sprake van hoog grondwater gedurende jaren. 
Met vriendelijke groet, 
 
43 Nieuwstraat 70 
Naar aanleiding van het bericht in de krant wil ik u melden dat ik, bewoner van de Nieuwstraat 70 ook 
last heb van het grondwater! 
Hiervoor heb ik zelf onderstaande maatregelen genomen ; 
- dompelpomp onder de vloer geplaatst om na een regenbui het grondwater af te pompen. 
- drowa chips laten plaatsen om vocht en nare geuren van het grondwater tegen te gaan. 
 
44 Treilerstraat 1  2 foto’s 
Aan:  fc.klut@quicknet.nl 
Geachte meneer Klut, 
Er is een flinke verbetering opgetreden. Van de  zomer helemaal geen water te zien. Het 
grondoppervlak blijft wel flink nat, nu ook. Op de plek van de oude foto’s staat nu geen water 
meer,maar links daarvan op een iets dieper klein stukje staat nog ca. 1 1/2 cm water. 
  
Wonende tegenover buurthuis Zuidooster, c.q. aan de rand van het Koggenschip heb ik structureel 
water in de kruipruimte. Zie ook mijn email aan u van 9-12-2012. 
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Op de foto’s drijven er purschuim resten  van het isoleren van de kruipruimte op het water. 
WATERHOOGTE CA 9cm. Veel succes met uw actie, hopelijk heeft het voor zuidoost in de toekomst 
ook een verbetering tot gevolg.. 
 
 

 
Treilerstraat 1 

 

 
Treilerstraat 1 

 
45 G.P.Blankmanstraat 58  
Hallo meneer klut ik heb u donderdag gebeld over het vocht in onze woning  vorig jaar was het heel 
erg toen stond er dikke schimmel op de muur in de slaap kamer de woning stichting heeft 4 jaar 
geleden  de voegen uit gebikt en op nieuw gevoegd en isolatie in de muur gedaan en geïmpregneerd 
nu wilden ze het op lossen door aan de binnen kant van de woning een wand er voor te zetten dat 
willen we niet i.v.b. dit niks op lost ook zijn ze bezig geweest met leidingen onder de vloer en heb ik 
gevraagd of het vochtig was waar op ik antwoord kreeg dat ze een snorkel nodig hadden zo veel 
water stond er onder nu hopen we dat u iets voor ons kan doen met vriendelijke groet mevr 
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egm.bloem g.p.blankmanstraat 58 1785 cj den helder  egm.bloem@quicknet.nlook heeft mijn mijn 
long problemen zo als copd 
 
46 Violenstraat 76   
Graag wil ik aan U mijn wateroverlast doorgeven. 
Vorig jaar heb ik het netjes bijgehouden om de waterstand te noteren, maar daar is dit jaar niet veel 
van gekomen.Maar deze melding wil ik toch doen. Onder mijn vloer staat water met als gevolg dat ik 
vooral `s nachts een luchtdroger heb draaien. Hierdoor is mijn elektriciteitrekening hoog. Ongeveer 
2500 KWh hoger dan dat dit eigenlijk zou moeten zijn.Ik moet die droger wel aanzetten anders gaan 
zelfs mij HR++ ruiten beslaan. Wat ventileren betreft. Dat doe ik regelmatig en is om het vocht de baas 
te blijven ook echt nodig. 
Met vriendelijke groet, 
 
47 Piet Heinstaat 62 
In het week Helders weekblad heb ik gelezen 
over de mogelijkheid tot melding van schimmel overlast. 
In mijn woning aan de Piet Heinstraat 62 
in Den Helder is de ongezonde geur van schimmel te ruiken. 
Ik heb al verschillende onderzoeken gedaan naar de oorzaak en 
kom tot de conclusie dat het niet anders kan zijn dan dat het onder de vloer vandaan komt. 
Regelmatig moet ik alles tegen elkaar open zetten om het weer 
dragelijk te maken. 
 
48 Basstraat 2 
Last van schimmel en water onder de vloer in de kruipruimte. 
 
49 Nieuwstraat 15  
Goede middag Frans , 
Zoals afgesproken even een bericht . 
Vanwege hoge waterstand veel optrekkend vocht in muren en meubels . 
Dank voor je werkzaamheden . 

 
50 Javastraat 46 
Water in de kruipruimte en schimmel onder de vloerbedekking en op meubilair. 
 
51 Korvethof 3 
Naar aanleiding van het artikel in het Helders Weekblad van 22 december j.l. over "Schimmel melden" 
het volgende. Ik ben sinds 2009 woonachtig aan het Korvethof  (huurwoning). Vanaf het begin is 
hinder ondervonden door overmatig vocht en schimmelvorming in de woning. Met regelmaat zijn deze 
klachten gemeld aan de Woningstichting maar de getroffen maatregelen hebben niet het gewenste 
effect opgeleverd. Bestrating rond het huis verzakt ondanks herbestrating en zand suppletie. 
Klachten welke direct of indirect worden veroorzaakt door een te hoog grondwaterpeil. 
Reden om u deze melding te doen toekomen.   
 

52 Andries Jansz Cristalstraat 21 

Hiermee wil ik melden dat ik last heb van schimmel in mijn halletje. Er zitten zwarte plekken op de 
plinten en mijn vinyl is aan de onderkant beschimmeld. Kunt u mij daarmee helpen? 
Ik woon op de Andries Jansz Cristalstraat 21 in de Schooten te Den Helder. 
Alvast dank! 
Met vriendelijke groet,  
 
53 Molengracht 3 Mondelinge melding  
 Water in de kruipruimte en de houtenvloer verrot, wordt in 2017 vervangen. 
 
54 Weststraat 66 Mondelinge melding 
Geen waterpeil in de kruipruimte, optrekkend vocht met schimmel op de kamermuren en opbollende 
vochtige houten vloer.      
 
 
 

mailto:egm.bloem@quicknet.nlook
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55 Basstraat 20  
  
ik woon op basstraat nr 20 en heb sinds september ernstige schimmelproblemen onder mijn 
vinylvloer. Inmiddels zijn er werkzaamheden verricht aan de woning zoals; ventilatiegaten in de muur 
om de kruipruimte te ventileren en is er lood en isolatiewandjes geplaatst om vocht en koudoorslag 
tegen te gaan. de werkmannen gaven beide keren aan dat dit geen effect zou hebben vanwege de 
laag water onder mijn huis en daar het geen optrekkend vocht in de muren is maar door de vloer. 
de vinylvloer is er inmiddels uit maar er hangt nog steeds een schimmellucht in mijn huis en ik kan er 
al 7 weken niet meer in wonen, de woningstichting wil niks meer doen en laat mij in de steek, geen 
vervangende woonruimte en we hebben alles zelf moeten doen, vinylvloer verwijderen en de meubels 
er uit halen. Nu heb ik een advocaat ingeschakeld en de woningstichting heeft nu nog 2 weken om te 
reageren of het probleem op te lossen. Buren in mijn omgeving hebben ook schimmel/vocht 
problemen waar niet veel mee gedaan wordt door de woningstichting. 
ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. 
als bijlage stuur ik foto's van de schimmelvloer mee. 

 

 
Basstraat 20 
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Basstraat 20 
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Basstraat 20 

 
56 Van Leeuwenhoekstraat 5 

Onderwerp:  Melding 

Datum:  Fri, 30 Dec 2016 13:36:22 +0000 

Beste, 

Wij raakte gister met buurtbewoners aan de praat over het grondwater. Dat het zo hoog staat 

en dat je het merkt aan schimmelplekken op de muren en water in de kruipkelder. Onze 

woning heeft sinds 4 jaar een betonvloer. Daarvoor zaten er balken en die waten rot.  

De vrienden waar we mee in gesprek waren attandeerden ons op een krantenartikel waarin er 

werd opgeroepen om melding te doen. Helaas wel net op de valreep , maar ik dacht, ik kan het 

altijd nog proberen. 

Wij wonen in de van Leeuwenhoekstraat 5 , den helder. 

 
57 Dollardlaan 12, 
Onderwerp:  Grondwater 
Datum:  Sat, 31 Dec 2016 17:27:56 +0100 
Er staat geen water onder de vloer. Frontzijde is erg nat ; achterzijde vochtig. 
De muren zijn vochtig en schimmelen, evenals de meubels die bij die muren staan. Ook de boeken, 
papierwerk etc. zijn klam en soms aan het schimmelen. 
De huizen aan beide zijden hebben bij navraag geen last van vocht. 
                                                                            
 
 
 

 
 


