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Aanbiedingsbrief aan het college en de raad 

Aan             : Het college van Burgemeester en Wethouders en 
                        De leden van de gemeenteraad                                
Van            : Frans C. Klut  
Datum           : 02-01-2021 
Onderwerp : Aanbieding resultaten van de “Grond- en hemelwatermonitor 2020” 

Bijlage: Eindrapportage Grond- en hemelwatermonitor 2020 

Aanleiding 

Gedurende de maanden november en december 2020 hebben wij de 

Grondwatermonitor weer opgestart teneinde te weten te komen wat de werkelijke 

omvang van de grond- en hemelwaterproblematiek is en de voortgang van de 

aanpak zoals dat door de inwoners van Den Helder wordt ervaren. In 2020 hebben 

wij enkele malen een excessieve neerslag beleefd waarbij er heftige wateroverlast 

ontstond en water ook in panden binnenstroomde. Ondanks deze toch wel grote 

wateroverlast was de response was wat gering tov voorgaande jaren. Er werden 57 

meldingen ontvangen. Dit heeft ons geleerd dat wij te maken krijgen met een 

klimaatverandering die ons dwingt om anders om te gaan met water zowel in de 

polder alsmede ook in de bebouwde omgeving. Daarom is ook de naam van onze 

rapportage aangepast naar “Grond en hemelwatermonitor”. 

Clusteringen 

Opvallend is de clustering in de wijk binnen de Linie rond de Ooievaarstraat waar de 

bewoners zich hebben georganiseerd om gezamenlijk naar oplossingen tegen de 

wateroverlast te zoeken  

Meldingen 

Na een oproep in de pers kwamen de meldingen aanvankelijk schaars binnen via E-

mail en telefoon. Blijkens een aantal reacties komt enerzijds naar voren dat men 

“meldingsmoe” is en anderzijds de invloed van de zeer droge periode in de afgelopen 

tijd.                                                                                                                                

Uit de meldingen komt ook nu weer naar voren dat er in een groot aantal gevallen 

sprake is van optrekkend vocht in de muren, gepaard gaande met schimmel en 

schade aan behang, meubilair, betimmering, vloerbelegging en laminaat.                                                                                                                       

Ook worden gezondheidsproblemen tgv vocht en schimmel gesignaleerd. 

Nog steeds zijn er her en der pompen geïnstalleerd om het water weg te pompen 

maar in principe is dit weinig effectief omdat, als men stopt met pompen, het water 

direct weer binnenstroomt vanuit het openbaar domein. 
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Aangegeven oorzaken 

In gesprekken met melders wordt er nog steeds verband gelegd met het stoppen van 

het onttrekken van water uit het duingebied sinds 1977. Het gebrek aan anticiperend 

bemalen van het Helders gebied bij naderende regengolven wordt ook vaak als 

vermoedelijke reden aangegeven.                                                                             

Ook de vervanging van oude poreuze riolen voor nieuwe, niet poreuze riolen wordt 

gezien als een oorzaak dat het grondwater niet weg kan lopen.                              

Hiertoe worden reeds, volgens het rioolplan, infiltratieriolen (Zie foto voorpagina)  

gelegd waarvan het effect in de buurten,  waar dat al is uitgevoerd, merkbaar is.  

Effecten 

Nogmaals leggen wij de nadruk op ontstane effecten tgv grond- en 

hemelwateroverlast. 

1. Den Helder heeft zich dmv. de motie 6.33 dd. 22 juni 2016 unaniem 
uitgesproken voor een energie neutrale gemeente in 2040.                          
Door het optrekkend vocht in de huizen gaan mensen meer stoken hetgeen 
een nadelig effect heeft op het terugdringen van de CO² uitstoot. 

2. Een daaruit voortvloeiend gevolg is verhoging van de binnentemperatuur die, 
    in combinatie met verhoogde vochtigheidsgraad, zorgt voor een ideale 
    atmosfeer voor groei van schimmels, zoals die nu ook veelvuldig worden 
    gemeld.   

3. Schimmels kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken. Jammer genoeg is 
er nog onvoldoende onderzoek naar gedaan om dit effect werkelijk goed te 
kunnen duiden. Onderzoek daarnaar zou veel duidelijkheid kunnen geven in 
het ontstaan van diverse allergieën en andere gezondheid problemen.  

4. De aanwezigheid van oude stalen gasleidingen onder de vloer in oude 
huizen, is een risicofactor vanwege aantasting door roestvorming. Het 
zou aan te bevelen zijn dit duidelijk naar de inwoners, van vooral de 
oude stadsdelen, te communiceren. Bij gaslekkage in de kruipruimte 
ontstaat er een gas-gevulde ruimte die tot explosie kan komen. 

 

Communicatie 

Langzaamaan is er sprake van een redelijke communicatie naar de bewoners toe en 

in een aantal zaken is de inzet van gemeentelijke ambtenaren gewaardeerd. Het is 

tevens van groot belang om in de media regelmatig aandacht te besteden aan de 

werkelijke stand van zaken en dat ook de mogelijke oplossingen goed worden 

aangegeven. Juist als de inwoners weten dat er wel degelijk iets wordt gedaan maar 

dat het probleem te complex is om dit “overnight” even te regelen, zal door begrip 

ook worden bereikt dat men dit gaat zien als een gezamenlijk probleem en er 

draagkracht ontstaan voor grootschaliger aanpak. De eindrapportage, het 

“Gemeentelijk Riool Plan en de “Notitie zorgplichten hemelwater en grondwater” en 

de Waterwet zijn ook weer tezamen met deze rapportage vanaf 6 jan 2021 te lezen 

op de site  van D66 Den Helder.  
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De rapportage 

Ter ondersteuning van onze vragen bieden wij u hierbij onze eindrapportage aan 

waarin de volgende hoofdstukken:  

1. Aanbiedingsbrief       pag 2 

2. Inleiding         pag 5 

3. Doel van de Grondwatermonitor     pag 5 

4. Bevindingen        pag 6 

5. Conclusies        pag 8 

6. Aanbevelingen.       pag 9 

7. Straatoverzicht       pag 10 

8. Overzichtskaarten       pag 11,12, 13, 14 

9. Meldingen        pag 15 t/m 52 

Wij hopen, ondanks de verminderde respons, met deze rapportage een bescheiden 

bijdrage te hebben geleverd aan de beeldvorming betreffende de actuele grond- en 

hemelwatersituatie in Den Helder en hoe deze wordt ervaren door inwoners van onze 

stad. De rapportage zal in geanonimiseerde vorm worden gepubliceerd op onze site: 

www.d66denhelder.nl  

In afwachting van uw reactie verblijven wij met vriendelijke groet, 

Namens de fractie van D66 Den Helder  

Frans C. Klut 

Raadslid D66 Den Helder 

0655104514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.d66denhelder.nl/
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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 grond- en hemelwateroverlast 

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 grond- en hemelwaterwatermonitor. 

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 grond- en 

hemelwaterstanden en de gevolgen daarvan.  

Door de reacties op de Grond- en hemelwatermonitor 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, ook al waren dit er minder, die wij in de 

maanden november en december 2020 hebben ontvangen. Verder in deze 

rapportage zullen wij ingaan op de verschillende bevindingen tijdens de monitoring 

periode. 



6 
 

Het ligt in de bedoeling om eind 2022 wederom een grondwatermonitor te activeren 

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

grondwater problematiek.  

3. Bevindingen 

3.1 
Gedurende de maanden november en december 2020 zijn er in totaal 57 meldingen 
ontvangen van te hoge grondwaterstanden en hemelwateroverlast waarbij in veel 
gevallen sprake was van schimmelvorming. Dit waren er veel minder dan verwacht. 
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. Zeker is dat de ongewoon droge perioden vanaf deze zomer een grote rol heeft 
gespeeld in het grondwaterniveau tot aan november.                                                                        
Veel mensen verbinden aan de Grondwatermonitor de verwachting dat er op 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 grond en hemelwateroverlast. 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 weer toestroomde en er daarom weer gewoon een 

grondwaterpeil ontstond. 

3.2 
Het is daarom té eenvoudig om te stellen dat de woning eigenaar verantwoordelijk is 
voor de grondwaterstand op het eigen perceel. De grondwaterstand is dus een 
verantwoordelijkheid van de gemeente.                                                                     
Ook dit keer werd in een aantal gevallen geconstateerd dat er gasleidingen 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. 
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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 grond- en hemelwater en er nu echt daadwerkelijk aan wordt 
gewerkt. Voor een uitgebreid overzicht verwijs ik daarom naar het “Gemeentelijk 
Riool Plan 2018 - 2022” waarin duidelijk wordt aangegeven hoe het er op dit moment 
voor staat en welke maatregelen er in de plan periode 2018 tot 2022 zijn genomen. 
Hierbij vraag ik ook aandacht voor de “.Notitie zorgplichten hemelwater en 
grondwater” alsmede de “Waterwet 2016”.  Deze 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. 
 
3.6 
In de overzichtskaarten zijn alleen de punten van de meldingen met blauw 
aangegeven, maar het moge duidelijk zijn dat de grondwateroverlast niet stopt bij de 
perceelgrenzen maar vaak een behoorlijke radius heeft rond de meldingsposities. 
 
3.7 
Dat door het veranderende klimaat er zal moeten gewerkt aan een aanpassing van 
ons waterbeleid, moge duidelijk zijn. Waterberging tbv het anticiperen op droge 
perioden, zal een hoge prioriteit moeten krijgen om waterschaarste in de zomer te 
voorkomen en ook dan de mogelijkheid om gewassen te besproeien te behouden. 
 
3.8 
Om een goede afvoer van hemelwater te waarborgen, is het nodig om de putten, 
kolken en afwateringsgoten regelmatig schoon te zuigen. Dit is extra nodig tijdens de 
herfst omdat dan de bladeren van de bomen vaak voor verstoppingen zorgen 
waardoor het water slecht of soms helemaal niet wordt afgevoerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.d66denhelder.nl/
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4. Conclusies. 
 
4.1. 
Duidelijk is dat het gemeentelijk grond- en hemelwaterprobleem 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 en eventueel stedelijke waterbergingen te 
realiseren. 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 grond- en hemelwaterproblematiek kan 
worden aangepakt. Nog steeds voelen mensen zich “met een kluitje in het riet” 
gestuurd als zij aankloppen bij de gemeente voor uitleg of hulp. (Zie hiervoor ook de 
bijgevoegde reacties) Toch constateren wij een toenemende aandacht vanuit de 
gemeentelijke organisatie als het gaat om de grond- en hemelwaterproblematiek aan 
te pakken. 
 
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 dan 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. Dit kan in de toekomst een 
belangrijke milieufactor worden. De verhoogde temperatuur, tezamen met het vocht 
zijn ook ideale omstandigheden voor schimmels.  
 
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.  
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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. Leg in deze communicatie mede de nadruk op de 
gevaren van mogelijk nog stalen gasleidingen onder de vloeren van de oude 
bebouwing!! 
 
5.2. 
Open een waterloket zoals indertijd is voorgesteld tijdens de gecombineerde 
commissievergadering van 30 oktober 2012 bij de behandeling van het Gemeentelijk 
Riool Plan. Dat is nu acht jaar geleden maar nog steeds niet tot stand gekomen. 
 
5.3. 
Beman dat 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. 
Het zou goed zijn om n.a.v. de meldingen en daar waar de nood het hoogst is, zoals 
in de Ooievaarstraat,  de prioriteiten voor het leggen van de IT riolen nog eens nader 
in beschouwing te nemen. Met daarbij aandacht voor daarin ongewenste 
koppelingen van vuilwaterafvoeren. Hierbij moet ook worden gecommuniceerd dat 
het wassen van auto’s met speciale autowasmiddelen niet meer is toegestaan ivm 
verontreiniging van het water in de IT riolen.  
 
5.7 
Het zuigen van de kolken en putten is van groot belang omdat in de herfst veel 
bladeren de kolken en putten verstoppen en daardoor het water niet kan worden 
afgevoerd. Vooral de regengootjes in de binnenstad zijn regelmatig verstopt, zoals 
ook in de Keizerstraat is aangetoond.  
 
5.8 
Breng regelmatig de stand van zaken op het gebied van waterbeheer aan de orde op 
de politieke agenda en in begrijpelijke taal onder de aandacht van onze inwoners. 
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Meldingen per straat 

Binnen de linie 
Bankastraat   1,  
Borneolaan              4,  
Breewaterstraat  35, 
Buys Ballotstraat.  11, 20, 
Fazantenstraat  65, 
Hector Treubstraat  13, 
Javastraat   27, 
Keizerstraat   21,23 
Ooievaarstraat  73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105B, 107, 

109, 111, 113, 115, 119, 121,131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 
Parallelweg   83,85,87, 
Spuistraat  2, 
Stationsstraat  11,13,15, 
Timorlaan   37,39 
Visstraat   43, 
Wagenstraat  22, 
Wezenstraat            62, 
 
De Schooten 
Soeteliefstraat  18, 
Adr.de Grootstraat 95, 
 
Nieuw Den Helder en Huisduinen 
Elzenstraat   21, 
Duinroosstraat  37, 
Tjalkstraat  40, 
 
Julianadorp 
Mr.J.de Vriesstraat 14, 
Kruiszwin   5601, 
Middelzand  3353, 
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Overzichtskaarten 
 
Binnen de Linie 
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De Schooten 
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Nieuw Den Helder en Huisduinen 
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Julianadorp 
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Meldingen Anoniem op huisnummer. 
 
01 Timorlaan 39 
Ik ben een weekje met vakantie geweest. 
Bij terugkomst stond er een laag water in mijn kelder van ongeveer 15 cm. 
Het grondwater staat dus al weer te voor 
 
02. Ooievaarstraat 77 
Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud afgelopen vrijdagochtend 16 oktober 
betreffende de hoge grondwaterstand onder ons huis in de ooievaarstraat 77 te Den 
Helder doe ik u hierbij de mail toekomen zoals afgesproken. 
De reden van deze mail is het hoge grondwaterpeil.  
Door de regenval hebben we steeds problemen zowel onder het huis, in de tuin en 
ook in de steeg achter ons huis.  
Omdat we dit zo zat zijn hadden we het plan geopperd om het hemelwater af te 
koppelen en te verduurzamen door hydroblob blokken in de tuin in te graven. 
Echter door het hoge grondwater  is dit door experts van hoveniersbedrijf Jonk 
afgeraden. Dit zou echt geen nut hebben door de hoge waterstand. 
Ook ben ik ervan overtuigd dat door de hoge waterstand het vocht iedere keer weer 
omhoog kruipt in mijn vloer en muren. Stukwerk laat los en onze eiken vloer raakt 
steeds weer beschadigd. 
Ik hoop dat u iets voor ons kunt betekenen en bij ons langs kunt komen om eens te 
kijken of er een oplossing gevonden kan worden voor dit probleem wat voor velen 
omwonenden geldt. 
 
03 Buys Ballotstraat 11 
Enige jaren geleden hebben wij elkaar gesproken , betreffende de hoge 
grondwaterstand in de Geleerdenbuurt. 
Ik ben zelf woonachtig in de Buys Ballotstraat 11. Diverse woningen hebben last van 
veel water onder de grond, zwamvorming , en vloerbalken die verrotten. 
Momenteel is ook het Funderingslabel ingevoerd: 
https://funderingsrisico.fundermaps.com/ 
Ik heb Label D, de informatie klopt niet. Om de waterstand tegen de gaan heb ik in 
het verleden epa-chips onder de vloeren gespoten. 
Vloerbalken verrotten. Mijn vraag is, kunnen wij als bewoners de Gemeente 
aansprakelijk stellen? Woningen worden door Funderingslabel zo/n € 65000,- minder 
waard. 
Hopende op een reactie, 
 
04. Parallelweg 83 tot en met 87 
Ik heb begrepen dat u de plaatsen in Den Helder aan het inventariseren bent die 
wateroverlast hebben gehad na de bui van 17 augustus jl.  Ik weet niet of de 
Parallelweg al bij u bekend is. Ik woon op nr. 83 en had 15-20 cm water in mijn 
woning staan. Het water aan de voorkant liep vanuit de sluisdijkstraat naar het 
uiteinde van de doodlopende straat waaraan ik woon. Dat uiteinde is dan ook nog 
eens zo beklinkerd dat water afloopt richting de huizen die daar staan. De putten 
deden op 17 augustus jl niets, dus al het water kwam tegen de huizen daar te staan. 
Bij mij stond het waterpeil tot ver boven de stenen die de beluchting van de 

https://funderingsrisico.fundermaps.com/
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kruipruimte omheind en en is dus eerst de kruipruimte ingelopen. Aangezien die niet 
heel diep was is het water door de houten vloer, maar overigens ook via de voordeur 
naar binnen gelopen. Ik heb mijn houten vloer, het laminaat op de vloer, de meubels 
en de gipsplaten aan de wanden weg kunnen gooien en zit nu nog in de opbouw na 
het vol laten storten van de kruipruimte met beton. Daar kan dan de volgende keer 
geen water in is het idee. Ik heb net als de buren van nr 85 en 87 een klacht bij de 
Gemeente ingediend, maar met een reactie dat de riolering van 1985 is en voorlopig 
niet vervangen gaat worden kom ik niet verder. En dat dit overmacht was kan, maar 
putten die helemaal niets doen kan ook niet. Ik had op 3 augustus ook al een klacht 
ingediend en toen zei men dat er opdracht gegeven zou worden voor het 
schoonmaken van de putten dat is gebeurd op 18 augustus, toen het leed al was 
geschied. Ik woon op dit moment al ruim 6 weken bij mijn broer omdat mijn huis op 
dit moment nog niet bewoonbaar is en ben allerlei maatregelen aan het treffen (met 
alle kosten van dien want dat vergoedt de verzekering niet) om mijn huis zo 
waterdicht mogelijk te maken voor het geval dit weer gebeurt.  De gemeente doet 
voor mij niets. De buien die vallen worden heftiger, ook 3 augustus viel er in korte tijd 
aardig wat water, toen is bij mij de overlast beperkt gebleven tot de gang. Wat ik nu 
meemaak aan gevolgschade wil ik niet nog een keer meemaken. Maar ik vind dit niet 
alleen mijn verantwoordelijkheid, de gemeente mag hier ook over nadenken en 
handelen. In andere gemeenten (ik hoorde bijvoorbeeld Castricum) heeft men ervoor 
gezorgd dat hemelwater op dergelijke plekken niet via het riool gaan maar via aparte 
afvoeren naar bijv. Opslagbassins dat kan neem ik aan ook ondergronds. En dat zal 
best wat kosten maar hier moet toch over nagedacht worden lijkt mij.   
Een heel verhaal maar ik hoop dat u in ieder geval heeft meegekregen dat de huizen 
op de Parallelweg 83 tot en met 87 aardig wat schade hadden. Van de buurman op 
nr. 81 heb ik wel gehoord dat die ook ca 15 cm water in zijn kan er had staan en dat 
het laminaat vervangen moest worden. Van nr. 79 heb ik niets gehoord en nr 77 had 
beneden geen schade.   
Als u verder nog vragen heeft of foto's wil zien van hoe hoog het water stond hoor ik 
het graag.   
 
05. Spuistraat 2 
Naar aanleiding van het artikel in de Helderse krant hedenmorgen meld ik hierbij 
ernstige wateroverlast nabij het kruispunt Spuistraat/Stationsstraat/Plantsoenstraat. 
Op het oog lijkt het Bernhardplein hoger gelegen dan dit kruispunt. Al het water 
stroomt hier naar toe. Tijdens de twee stortbuien in de zomer van 2020 liepen de 
bewoners van Stationsstraat 11, 13, en 15 schade aan hun woning op. 
De putten liepen niet door en zaten vol met modder.  
De foto's spreken boekdelen. (Ik verzoek u om de foto's waar personen op zijn 
afgebeeld vertrouwelijk te behandelen) 
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06.Wagenstraat 22  
Beste Frans 
Klein filmpje van de stortbui augustus j.l  wagenstraat  
De schade in huis bij mijn zoon was groot het water kwam via de toilet en gootsteen 
naar boven. 
 
07. Breewaterstraat 35 
Hierbij meld ik dat ik wateroverlast heb gehad tijdens de hevige stortbuien van een 
aantal weken geleden. Het water kwam mijn huis binnen door het doucheputje op de 
begane grond aan de achterzijde van mijn huis. Mijn keuken en bijkeuken is 
ondergelopen waardoor ik schade heb gehad. Mijn adres is: breewaterstraat 35, 
1781GR Den Helder 
 
08 C P Soeteliefstraat 18  
Graag wil ik melding maken van de extreme regenbui van ongeveer 2 maanden 
geleden. Het water kwam door de wc pot omhoog en heeft op de benedenverdieping 
onze hele laminaat vloer geruïneerd. Ik heb contact gehad met de gemeente en zij 
gaven aan dat zij hier weinig aan kunnen doen en dat het niet aan de putten ligt.  
 
09 Bankastraat 1 
 Het is alweer enige jaren geleden dat ik u ook een berichtje stuurde over de hoogte 
van de grondwater hoogte . Na het aanbrengen van een speciale leiding bij ons in de 
straat is de toestand enigszins veranderd , in ieder geval zomers . Maar vanaf eind 
september als de regentijd aanvangt zie je het water komen . Momenteel staat er 
zo’n 20 cm onder de gang in de kruip ruimte . Toegegeven , deze ruimte is lager dan 
onder de woonkamer . Maar dan nog , als er door mij geen actie wordt gedaan zou 
het de kelder instromen . 
Ik denk dat het meeste water vanaf het zogenaamde Römer landje komt . Met veel 
regen zie je het water zo door de muur heen stromen . 
Er is een groep mensen rondom het veldje die een aanvraag hebben om het veld te 
draineren . Dus er is nog hoop . 
 
10 Duinroosstraat 37Goeiedag mijn kelder staat zodra het regent onderwater heb 
van de zomer mijn keuken vloer vernieuwd omdat het grond water onder mijn huis( 
woonkamer) niet zakt er staat co  
Constant grondwater onder de vloer hoop dat er wat aan gedaan kan worden met 
vriendelijke groet  
 
11 Timorlaan 37                                                                                                                      
Our drain was clear, but water had nowhere to go.  It’s happened twice this year - 
much worse after all the new lines under the Timorlaan. 
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12 Parallelweg 87 
Op Den Helder Actueel las ik over een onderzoek over grond- en hemelwater in Den 
Helder. Ik ben woonachtig aan de Parallelweg en mijn huis en de schuur hebben op 
17/8 onder water gestaan. Op 3/8 ging het aan de voorkant net goed, in de schuur 
stond toen wel water. Het water kwam vanaf de straat naar binnen.  
Bijgaand een brief van 24/8 die ik heb gestuurd aan de gemeente via het 
klachtenloket en een paar foto's van de situatie. Mijn banden zijn 15" (voor de 
verhouding).  
 
Gemeente Den Helder 

https://www.denhelder.nl/aanvraag?schema=vraagofopmerking 

Postbus 36 

1780 AA Den Helder 

Den Helder, 24 augustus 2020 

 

Geachte gemeente bestuur, 

Op maandag 17/8 jl. is mijn huis onder water gelopen. De hevige regenval kon niet 

verwerkt worden door gebrek aan capaciteit van het riool, zegt men.  

Er is veel schade en leed ontstaan daardoor. De buurtbewoners hebben een aantal 

dingen geconstateerd: 

1. Het parkeer terreintje aan het einde van de doodlopende straat was geheel 

droog. Wanneer dat stuk wordt afgegraven zijn de huizen niet meer het 

laagste punt maar het parkeerterrein. Dat kan dan dienen als opvangbassin 

voor overtollig water en de huizen wat meer respijt geven. 

2. Het aantal putten in de straat is minimaal. Daardoor kan het water niet snel 

genoeg van straat lopen. Met alle gevolgen van dien. 

3. Door een Gemeente medewerker is ons verteld dat onze straat, Parallelweg 

achter het perkje bij de rotonde (huisnummers 77 - 105 ) al enkele jaren op de 

wachtlijst staat voor nieuwe riolering. Waarom is dit nog niet gebeurd? Het 

doet ons deugd dat de Gemeente hard werkt aan de uitstraling van Den 

Helder voor bezoekers. Voor bewoners zijn faciliteiten als riool belangrijker.  

4. Op 3/8 hebben een aantal bewoners contact opgenomen met de Gemeente 

over overlast op die dag door hevige regenval. Tot onze spijt is er niets 

gebeurd. Tot 18/8: toen zijn de putten gereinigd. Als het kalf verdronken is….. 

5. We kregen zandzakken door een medewerker van de Gemeente verstrekt 

toen alle huizen al ondergelopen waren. Hij deed dit op eigen initiatief. Erg 

vriendelijk. Waar was de Gemeente zelf? Is het een idee om te kijken naar 

opslag voor zandzakken voor momenten dat dit weer gaat gebeuren zodat 

bewoners zelf actie kunnen ondernemen totdat er een structurele oplossing is 

gerealiseerd door de Gemeente? 

6. Het probleem speelt niet alleen aan de voorkant, maar ook aan de achterkant. 

Het achter gelegen Sluisdijkplan ligt hoger dan de huizen aan de Parallelweg. 

Dit betekent dat het water vanuit de wijk de steeg inloopt en daarna onze 

schuren en huizen binnendringt. Een aantal bewoners heeft zelfstandig al 

https://www.denhelder.nl/aanvraag?schema=vraagofopmerking
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maatregelen genomen (n de vorm van een put op een afvoerbuis in de grond), 

maar niet iedereen is financieel draagkrachtig genoeg om dit te financieren 

waardoor de steeg niet in het geheel afgewaterd wordt. Ook hier ligt een 

vraagstuk dat wij graag bespreekbaar maken.  

 

Ik verzoek de Gemeente om ingrepen te doen die het risico op schade minimaal is. 

Er wordt verwacht dat door het veranderende klimaat deze situatie vaker gaat 

ontstaan. Het is belangrijk om snel te schakelen.  

Graag verneem ik wat de stappen zullen zijn en wanneer deze gaan plaatsvinden.  
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13 Wezenstraat 62 
Ik kwam een bericht tegen dat D66 in Den Helder een onderzoek start naar de stand 
van zaken betreffende het hemelwater en met name de afvoer. 
Wij wonen zelf in harte centrum, in de Wezenstraat en hebben dit jaar al tot 2x toe 
meegemaakt dat de afvoer zwaar te wensen over laat. Wij voor de deur geen stoep 
hebben, die is gelijkgetrokken met de straat en de gehele stoep überhaupt hoger ligt 
dan onze voordeur. Resultaat was in korte tijd, overstroming in de straat en dus ook 
in huis. Een uiterst zorgelijke situatie, gezien de klimaatverandering en het steeds 
vaker en heftiger regent. Ik zou graag zien dat de gemeente gepaste maatregelen 
neemt en zich niet verschuilt achter onderzoeken die menen dat de riolering aan de 
eisen voldoet. De gehele binnenstad, bewoners en winkelier weten wel beter. 
 
14 Keizerstraat 21 en 23. 
Naar aanleiding van ons prettige telefoongesprek wil ik hierbij melden dat in de 
zomer van 2020 divers panden van ons meerdere malen zijn ondergelopen. 
Het betreft Keizerstraat 21 en Keizerstraat 23. 
Tevens liep de steeg aan de achterzijde (californiestraat) over van het water. 
 
15 Breewaterstraat 50 
Ik zou blij verrast zijn, als er nu eindelijk eens actie word ondernomen. Ik woon in de 
Breewaterstraat 50, 1781gv, Den Helder. 
Het grondwater staat hier namelijk altijd zo hoog, dat mijn leidingen bijna altijd onder 
water staan. Ook met de stort buien van afgelopen zomer, stond heel mijn 
woonkamer blank van het water. Zo erg dat ik nu nog steeds geen nieuwe vloer mag 
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leggen omdat het nog steeds te vochtig is. Het water kwam van alle kanten mijn 
woonkamer binnen, overstromende gootstenen, wc's, en douchegoten. Het water 
kon ook in de straat niet weg omdat simpel weg het riool het niet trok, neem daarbij 
dat de bestrating helemaal niet deugt,  toen was het feest compleet. Het liep door de 
voordeur door. Ik hoop echt dat er nu iets gaat gebeuren, want dit wens ik niemand 
toe. Pas het riool aan, en bestraat onze straat opnieuw, zodat het niet afwatert naar 
de huizen toe, maar er vanaf. 
Mvg Richard van de steeg  
 
16 Parallelweg 17  
Onlangs heb ik vernomen, dat ik mij tot u kan richten met betrekking tot 
wateroverlast.  
De gemeente heb ik ook om hulp gevraagd, helaas hebben zij mij en de overige 
buren niet verder kunnen helpen. Ik heb meerdere keren telefonisch contact 
opgenomen met de gemeente en een brief gestuurd. De heer P. Visser, medewerker 
van de gemeente Den Helder, vertelde mij, dat hij niet weet wanneer er eventueel 
naar een oplossing gekeken zou kunnen worden. Tevens gaf hij aan verder niets 
voor mij te kunnen betekenen.  
  
Onderstaande brief heb ik op 23 augustus 2020 naar de gemeente verstuurd.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  
Geachte gemeentebestuur,   
Op maandag 17 augustus 2020 is mijn huis onder water gelopen.   
De hevige regenval kon niet worden verwerkt door gebrek aan capaciteit van het 
afwateringssysteem/riool, dit heeft heel veel schade veroorzaakt.  
Wij, de buurtbewoners, van de Parallelweg te Den Helder hebben een aantal dingen 
geconstateerd.   
 1. Het parkeerterrein aan het einde van de doodlopende straat op de Parallelweg 
was geheel droog.   
Wanneer dit gedeelte nu het laagste punt zou zijn geweest, dan had het water daar 
hebben gestaan en niet in onze huizen binnen gestroomd.  
Wellicht is het een optie wanneer dat stuk zou worden afgegraven, dan zijn de 
huizen niet meer het laagste punt, maar het parkeerterrein. Dat kan dan dienen als 
opvangbassin voor overtollig water om de huizen wat meer respijt te geven.  
2. Het aantal putten in de straat is minimaal, daardoor kan het water niet snel genoeg 
worden afgevoerd met alle gevolgen van dien.   
3. Door een gemeentemedewerker is ons verteld dat onze straat, Parallelweg achter 
het perkje bij de rotonde (huisnummers 77 t/m 105), al enkele jaren op de wachtlijst 
staat voor een nieuwe riolering. Kunt u mij verklaren wat de reden is waarom dit nog 
niet gebeurd is?   
Het doet ons deugd dat de gemeente hard werkt aan de uitstraling van Den Helder 
voor inwoners en bezoekers, maar wij, als buurtbewoners, vinden faciliteiten zoals 
een goed werkend afwateringssysteem/riool, zeker in tijden van een hevige regenval 
behoren tot prioriteit 1.   
4. Op 3 augustus 2020 hebben een aantal bewoners contact opgenomen met de 
gemeente betreffende de overlast, op die dag, door de hevige regenval.   
Tot onze spijt is er toen niet adequaat op gereageerd en pas op 18 augustus, een 
dag na de volgende hevige regenval, heeft men de putten gereinigd.   
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5. We hebben zandzakken van een medewerker van de gemeente ontvangen, deze 
zijn verstrekt toen het leed reeds was geschied en alle huizen al ondergelopen 
waren.   
Wel wil ik hierbij expliciet benadrukken, dat hij dit op eigen initiatief deed; ontzettend 
vriendelijke handeling.   
Waar was de Gemeente?   
Misschien is het een idee om te kijken naar opslag voor zandzakken voor momenten 
dat dit weer gaat gebeuren, zodat bewoners zelf actie kunnen ondernemen totdat er 
een structurele oplossing voor het genoemde probleem is gerealiseerd door de 
gemeente.  
6. Echter, het probleem speelt niet alleen aan de voorkant, maar ook aan de 
achterkant van onze huizen. Het achter gelegen Sluisdijkplan ligt hoger dan de 
huizen aan de Parallelweg. Dit betekent dat het water vanuit de wijk onze steeg 
inloopt met als gevolg dat het onze schuren en huizen binnendringt. Een aantal 
bewoners heeft zelfstandig al maatregelen genomen (in de vorm van een put op een 
afvoerbuis in de grond), maar niet iedereen is financieel draagkrachtig genoeg om dit 
te financieren, waardoor de steeg niet in zijn geheel afgewaterd wordt. Ook hier ligt 
een vraagstuk dat wij graag bespreekbaar maken.   
Wij, als buurtbewoners, hebben een dringend verzoek naar de gemeente om 
ingrepen te doen, zodat in het vervolg het risico op schade tot een miniem beperkt 
blijft.   
Men verwacht dat door het veranderende klimaat deze situatie vaker zullen 
ontstaan.   
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en graag verneem ik reactie 
wat uw stappen zullen zijn en wanneer deze zullen plaatsvinden.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  
Mocht u filmpjes en/of foto’s van de wateroverlast willen ontvangen, dan kan ik deze 
naar u versturen.  
Graag verneem ik van u of u mij en uiteraard de overige buren verder kunt helpen.  
 
17.Treubstraat 13  
Zojuist heb ik u telefonisch gesproken over de hoge grondwaterstand (15/25cm in de 
kruipruimte) op mijn adres te weten de Hector Treubstraat 13 te Den Helder.  
U vertelde mij het rioleringsplan toe te sturen via de mail, en zou mijn adres 
meenemen in uw rapportage aan de gemeente. 
Met vriendelijke groet 
Nick van der Kist 
 
18.Mr. J. de Vriesstraat 14 
In mijn kruipruimte staat ±10cm. water 
Gemeten 23-10-2020 ten 12.00 uur. 
  
19 Kruiszwin 5601 
Wederom heb ik uit het dagblad vernomen, dat u zich nog steeds inspant om 
klachten met betrekking het hoge grondwater te verzamelen. Van zowel Den Helder 
als Julianadorp 
zijn de klachten welkom voor u om deze in kaart te brengen. 
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Gedurende een aantal jaren, vanaf 1992, heb ik de klachten gemeld naar de 
toenmalige huiseigenaren en/of verhuurorganisaties van onze woning aan Kruiszwin 
5601, Postcode 1788RZ. 
Onze klachten zijn door u geregistreerd, maar ook de gemeente, kcc Den Helder heb 
ik informatie verstrekt. Arvid Post beleidsmedewerker Civiele Techniek, heeft mij in 
december 2013 nog geantwoord en heeft in een uitgebreide email medegedeeld dat 
het probleem niet door de gemeente kan worden opgelost. Daar moesten we het dan 
maar mee doen.  
De hoge waterstanden worden door de gemeente Den Helder gepeild, volgens deze 
persoon staat er een peilbuis nabij Kruiszwin 50.. en deze is maatgevend voor onze 
straat. 
Het probleem dat nagenoeg alle bewoners in mijn omgeving “betonnen tuinen” 
hebben en geen afdoende afvoerpijpen hebben aangelegd om het regenwater af te 
voeren moeten we zelf maar oplossen, daar is de gemeente niet verantwoordelijk 
voor.  
Toen ik mijn huis kocht, in 2017,  heb ik rondom mijn huis nog wat drainageslangen 
laten aanleggen, maar door de overvloedige regen is alle zand weggespoeld en 
mede dankzij de afvoervan hemelwater van belendende bouwsel/schuurtjes komt 
uiteindelijk al het hemelwater onder ons huis terecht.  
Helaas stroomt de regen van aangrenzende percelen, onder ons huis. Vocht, 
schimmel en kou, muffe lucht, ik denk niet dat ik u iets hoef te vertellen wat de 
gevolgen zijn. Bij de buien die onlangs de binnenstad, veel overlast veroorzaakte 
stond in de achtertuin 20 cm water en ontstonden er langs ons huis gaten het grind 
en het zand spoelde weg.  
Ik heb de hoop gevestigd op de mogelijke plannen van de gemeente om Kruiszwin 
op de schop te doen en de straten e.d. van nieuw wegdek te voorzien en wie weet 
pakken ze dan ook de hemelwater afvoer aan. 
 
20 Visstraat 43 Telefonisch 
Straat heeft blank gestaan en grondwater onder de vloer 30 cm 
Op 5 oktober een brief aan de gemeente gestuurd, tot op 25 oktober geen antwoord 
 
21 Javastraat 27  Telefonisch 
30 cm in de kruipruimte 
 
22 Fazantenstraat 65 
Naar aanleiding van Uw oproep over wateroverlast in het Helders Dagblad willen wij 
ons graag bij U melden. Wij wonen aan, 1781 XK Den Helder. 
Het grondwater onder onze woning staat zeer hoog. Afgelopen voorjaar wilden wij 
onze vloer isoleren. Dit bleek door de hoge grondwaterstand niet te kunnen. 
Meerdere bewoners in de Fazantenstraat geven aan hier last van te hebben.  
Mocht U nog vragen hebben horen wij graag van U.  
 
23. Adriaan de Grootstraat 95  
U had een artikel in de krant over water overlast. Nou is dit bij ons aan de orde 
geweest (zie bijlage) 
Wij wonen hier nu 27 jaar en in al die jaren is die steeg 1 keer aangepakt. Nu is het 
volgende naast ons is een riool put en naast de achter buurvrouw. Deze zitten 
dusdanig iedere keer verstopt . Nu heeft mijn man 3 jaar geleden er een stukje 
kippengaas  over gedaan. Dat scheelt enorm op afval in de put. Daar er ook om de 
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beurt put leeg gehaald word door de buurman en ons. Dit is niet het geval bij de 
achter buurvrouw. Zij heeft een grote boom in haar tuin ,die overlast veroorzaakt in 
de steeg,door de bladeren.Maar bij zeer hevige buien staat de steeg blank. Heb daar 
ook al verschillende keren een melding over gedaan. En dan word er gezegd dat dit 
een zaak is voor woningstichting, en de woningstichting zegt nee dit is zaak voor de 
gemeente. Dus nu heb ik zoiets van ik mail meneer Klut nu ,eens kijken wat er aan 
gedaan kan worden. Wij wonen aan de Adriaan de Grootstraat 95,1785NJ Den 
Helder ( de Schooten), 
 
 
24 Buys Ballotstraat 20 
Ik heb twee jaar geleden een huis gekocht in de geleerdenbuurt , Buys Ballotstraat 
20. 
Ik heb veel last van het hoge grondwater, waardoor ik in mijn gang en een deel 
woonkamer veel vochtplekken heb .Zo extreem dat ik een pomp heb aangeschaft om 
het grondwater weg te pompen, helaas is dit ook niet de oplossing want mijn 
kruipruimte onder het huis blijft vol staan.Firma Dozy uit Den Helder is al komen 
kijken en gaf aan dat het isoleren van epa isolatie niet de oplossing is omdat deze 
buurt er om bekend staat door het hoge grondwater.Het probleem blijkt bij de 
gemeente te liggen, probleem riolering  
Inmiddels vele keren de gemeente gebeld, ik wordt niet terug gebeld, via makkelijk 
melden ook geen reactie.Ik stuur u foto’s hoe erg het probleem is in mijn huis, er ligt 
sinds twee jaar een nieuwe vloer , muren zijn gestuct.Ik ben eigenlijk wel ten einde 
raad hoe ik dit kan oplossen.  
Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd. 
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25. Ooievaarstraat  73 
 Hoog grondwater onder het huis 
26. Ooievaarstraat  75 
 Grondwater in de kelder 
27. Ooievaarstraat 79 
               Steeg vol met water  
28. Ooievaarstraat 83 
 Steeg vol met water 
29. Ooievaarstraat 85 
 In de gang en wookamer laat het stucwerk los 
30. Ooievaarstraat 87 
 Keukenvloervochtig en aanslag schimmel plinten 
31  Ooievaarstraat 89 
 Hoogwater in de steeg 
32. Ooievaarstraat 91 
 Muren zijn drijfnat door grondwater stucwerk laat los 
33. Ooievaarstraat 93 
 Hele vloer verrot door hoog water 
34. Ooievaarsraat 95 
 Kristalvorming op de muren van de woonkamer 
36. Ooievaarstraat 97 
 Hoog water in de steeg 
37. Ooievaarstraat 99 
 Hoog water in de kruipruimte 
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38. Ooievaarstraat 101 
 Plekjes op de muur 
39. Ooievaarstraat 105B 
 Optrekken vocht in woonkamer en gang 
40. Ooievaarstraat 107 

Optrekken vocht woonkamer, beide wanden. 
41. Ooievaarstraat 109 
 Optrekken vocht woonkamer + voorgevel 
42. Ooievaarstraat 111 
 Optrekkend vocht gang + voorgevel 
43. Ooievaarstraat 113 
 Optrekkend vocht in de gang 
44. Ooievaarstraat 115 
 Optrekken vocht woonkamer + gang 
45. Ooievaarstraat 119 

Optrekkend vocht achtergevel 
46. Ooievaarstraat 121 
 Optrekkend vocht in woonkamer 
47. Ooievaarstraat 131 

Optrekkend vocht gang + achtergevel 
48. Ooievaarstraat 133 
 Optrekkend vocht in woonkamer 
49. Ooievaarstraat 135 
50. Ooievaarstraat 137 
 Optrekkend vocht woonkamer + gang 
51. Ooievaarstraat 139 
 Optrekkend vocht voor- en achtergevel 
52. Ooievaarstraat 14 

Optrekkend vocht in de woonkamer 
53. Ooievaarstraat 143 

Optrekken vocht in de gang 
De riolering in de straat kan de grote hoeveelheid regenwater niet meer 
verwerken. Tijdens de hevige regenval op 17 augustus j.l. kwam het via het 
toilet de woning ingelopen met behoorlijk wat schade ten gevolg.   

 
54. Tjalkstraat 40  
Bij deze mijn melding: 
   Adres:        Tjalkstraat 40 1784 RX  den Helder 
   Overlast:   Water in de kruipruimte, hoogte 14 cm  
  
55. Middelzand 3353 
 Naar aanleiding van uw recente verzoek om melding grondwater overlast wil ik u 
gaarne een melding doen. 
Na de melding van vorig jaar (zie mailwisseling) kreeg ik telefonisch te horen dat 
onze wijk in 2021 op de planning stond voor inventarisatie en 2022 voor aanpak 
probleem. 
Ondertussen staat het water alweer hoger als in Februari 2019 zie foto’s. 
na een tip van één van mijn buren ben ik vanmorgen in mijn kruipruimte wezen kijken 
en heb daar geconstateerd dat het grondwater zeker 10cm boven de grond staat. 
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Er is reeds sprake van schimmelvorming en ook het hout van de kruipruimte ingang 
is aan het rotten.  
Ik heb deze klacht vanmorgen aangegeven bij het klantcontactcentrum van de 
gemeente Den Helder.  
Men wilde mij hierna doorverbinden met u maar dat lukt niet.  
Ik wil u verzoeken deze klacht mee te nemen in uw grondwater onderzoek.  
Naar mijn mening is dit een structureel probleem in de wijk want ook mijn naaste 
buren hebben last van te hoge grondwaterstand in de kruipruimte.  

 
                                                          Middelzand 3353 
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56. Borneolaan nr 4  
Tbv het monitoren vd grondwaterstand en de hierbij gepaard gaande neven effecten 
het volgende. 
Ons woonadres is 1782DM 
Bij heftige regenval zoals einde vd zomer en de overige natte periodes van het jaar 
staat de kelder onder ons huis gevuld met +/- 10 cm grondwater. 
Ik verwijder dit grondwater uit regelmatig uit kelder, maar hier loopt ook de stalen 
gasleiding. Waar moet ik zijn om hiervan de huidige conditie te laten controleren? 
De omgeving rond om ons huis en buurt aan grenzend timorpark staat ook vaak 
blank door slechte afloop vh grondwater.  
Bij voldoende laag houden vd grondwater stand dmv niv. In omringende waterwegen 
laag te houden  zou al een grote stap voorwaarts zijn in de natte periodes vh 
jaar.Sept tm april 
Bij overige vragen kunt u mij contacten. 
 
57 Elzenstraat 21 
Omdat ik mij een stukje in het nieuws herinnerde over uw grondwatermonitor ben ik 
bij u uitgekomen met mijn vraag. Afgelopen jaar heb ik een huis gekocht aan de 
Elzenstraat in Nieuw Den Helder. Gedurende het jaar heb ik af en toe eens in mijn 
kruipruimte gekeken hoe vochtig het daar was. Maar met de droogte van afgelopen 
zomer viel daar niet veel over te zeggen. Al vond ik het eigenlijk nog best vochtig 
blijven. Recent viel me op dat mijn kelder wat muf begon te ruiken. Vanmiddag keek 
ik weer eens in de kruipruimte en zag ik een kuil vol water staan (zie foto in 
wetransfer https://we.tl/t-5GnV2KEkqf). Nu vraag ik mij af of dit een grondwater 
probleem is of dat ik het bij mijn hemelwaterafvoer moet gaan zoeken. Die zit 
aangesloten op het riool dat vlakbij die kuil door de fundering onder het huis door 
komt. Ik hoopte dat u mij kon vertellen of mijn wijk grondwaterproblemen kent. 

https://we.tl/t-5GnV2KEkqf
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