
Inleiding 
N.a.v. de wateroverlast van 5 juni heeft Marjan de Jong (Oosterstraat 89) haar zorgen geuit 
over de plannen die bestaan met de 3 lanen en dan met name de PKO laan. Ook werd het 
weer tijd voor een samenzijn gezien het laatste gesprek op 10 november 2015 was.  
Om over deze zorg te praten werd een afspraak gemaakt met wethouder Alexander van 
Steenderen voor woensdag 22 juni.  
Voorafgaand aan dit gesprek is er een voorgesprek geweest op 20 juni om dieper in te gaan 
op de plannen met de PKO-laan en de gevolgen daarvan voor de Oosterstraat.  
 
Hieronder een verslag van beide bijeenkomsten.  
 
 
Gespreksverslag n.a.v. plannen grondwaterverhoging PKO Laan 
 
Datum:  maandag 20 juni 2016 20.00 uur  
Lokatie:  Stadskantoor, lunchkamer 
Aanwezig:  Namens bewoners Oosterstraat: Maarten Bergwerff, Manon vd Hidde, Judith 

Guldemeester en Marjan de Jong 
Namens gemeente Schiedam: Beleidsadviseur riolering Roy Abdoelkarim, 
Maria Rus, adviseur water bij Wareco Ingenieurs (betrokken bij het project 
van de 3 lanen) en Marieke Wijsman, Projectleider van het 3 lanen project   

 

 
 
Marieke Wijsman  
Welkom. Legt samen met Maria Rus uit wat de plannen op de PKO-laan zijn. Hierbij 
natuurlijk met de focus op die zaken die de Oosterstraat aan gaan. Die zien er als volgt uit: 

1. De paalkoppen van de huizen van de PKO-laan dreigen droog te komen staan of 
staan al droog. Daarom moet de grondwaterstand op de PKO-laan omhoog worden 
gebracht om verdere rotting aan de palen te voorkomen.  

2. Het grondwaterpeil moet op de PKO Laan 20 tot 40 cm omhoog.  
3. Dit wordt gedaan door onder meer de aanleg van een drainage riool. Dit houdt in dat 

er naast het bestaande gemengde riool  een gescheiden riool komt voor schoon 
water (hemelwater) en een drainage riool: een rioolbuis met gaatjes die water 
doorlaat de grond in. De aan- en  afvoer hiervan gaat via de singels. Het drainageriool 
komt op de PKO-laan pas vanaf de Stephensonstraat richting Paperclip/rotonde. 
Oftewel alleen achter de Oosterstraat huizen van het tweede deel. Wel wordt er ter 
hoogte van de Stephensonstraat en de Franklinstraat een scherm gelegd om te 
voorkomen dat het water (ondergronds) de zijstraten in stroomt richting 
Oosterstraat.  

4. Doordat dit water wordt afgevoerd naar singels en de grond in, heeft dit als gevolg 
dat de capaciteit van het gemaal minder wordt belast (want er komt minder water 
binnen). 

5. Op het drainagedeel komt een aan/uit knop. Er kan daarmee regie gevoerd worden 
over hoeveel water er wanneer wordt gedraineerd. Dit, om te kunnen ‘spelen’ met 
instellingen om tot de perfecte waterstand te kunnen komen. Het gaat stapsgewijs in 
stappen van 5 cm.  



6. De PKO-laan zelf heeft zand als ondergrond, dus het water wordt daarin goed 
opgenomen. De grond achter de bebouwing vande PKO-laan (dus achterzijde huizen 
Oosterstraat) bestaat uit klei/veen, dat minder goed water opneemt. Hierdoor is de 
verwachting dat het grondwaterpeil in de Oosterstraat niet veel omhoog zal gaan.  

7. Er zullen in de Oosterstaat op meerdere plaatsen peilpunten worden geplaatst om in 
de gaten te houden wat de waterstand doet. Dit gebeurt zowel in tuinen als in de 
straat zelf. Deze zijn in principe al bepaald. Op voorspraak van de aanwezige 
straatvertegenwoordigers wordt afgesproken dat een extra peilpunt in de tuin bij de 
fietsenstalling wenselijk is (nr 95). (inmiddels is er contact geweest met de bewoners 
van nummer 95 en zij werken graag mee).  

 
Marjan de Jong 
Spreekt haar zorg uit m.b.t. de grondwaterstand in de Oosterstraat. Het blijkt niet zeker 
wat de impact op de Oosterstraat is. Dus onzekerheid over de toekomst.  
 
Manon van der Hidde 
Vult aan dat veel huizen in de Oosterstraat al last hebben van optrekkend vocht, door de 
hoge grondwaterstand. Wordt dit probleem dan niet erger? 
 
Wijsman/Rus 
Ja en nee. In principe zal 5 cm verhoging weinig effect hebben. Het kan in de praktijk 
betekenen dat als er nu vocht tot een meter vanaf de grond in de muren trekt, dit nu 
1.05 m wordt.  Tegelijkertijd is er minder water in het riool en de grond doordat het 
hemelwater op PKO-laan nu gescheiden wordt afgevoerd door een apart riool. Hierdoor 
heeft riool in Oost-laag dus minder water te verstouwen.  
 
Roy Abdoelkarim 
Vertelt dat n.a.v. de bezoeken van de experts de wethouder heeft beslist dat de 
gemeente de kosten op zich wil nemen voor het maken van vloedplankjes voor de huizen 
waarvan de deskundigen hebben aangegeven dat dit een oplossing kan bieden voor het 
tegenhouden van het water. Roy benadrukt dat dit echt alleen voor de Oosterstraat 
geldt. Roy heeft aan Niels Pluister gevraagd om iemand in de straat of buurt te zoeken 
(timmerman/aannemer) die deze opdracht op zich kan nemen. Eerst moeten de 
rapporten van de experts klaar zijn, zodat we weten over hoeveel huizen/vloedplanken 
het gaat. Wordt vervolgd.  
 
Marjan de Jong 
Geeft aan dat niet alle huizen het water via de voor- of achterdeur krijgen. Zijzelf krijgt 
het via de aansluiting van de wc. Worden die kosten ook vergoed?  
 
Roy Abdoelkarim 
Geeft aan dat dit in een later stadium wordt bekeken, als de rapporten klaar zijn.  

 
Judith Guldemeester 
Is al bezig met de voorbereidingen van een vloedplank. Materialen zijn al gekocht. Kan zij 
die kosten terugvragen aan gemeente?  
 



Roy Abdoelkarim: 
Ook dit zal meegenomen worden als de rapporten klaar zijn. 
 
Manon van der Hidde 
Vraagt zich af of stenen van muren meer poreus worden als ze altijd nat zijn.  
 
Roy Abdoelkarim 
Zegt dat in de rapporten van experts hier nader op wordt ingegaan, met voorbeelden 
over hoe muur te behandelen.  
 
Marjan de Jong 
Wil graag weten wat er gebeurt met het hele PKO-project als blijkt dat de waterstand in 
de Oosterstraat toch veel meer omhoog komt dan nu de verwachting is.  
 
Roy Amdoelkarim 
Geeft aan dat als dat structureel blijkt te zijn, er gekeken gaat worden naar andere 
maatregelen. Denk aan drainagesysteem in de Oosterstraat zelf. Die optie zal niet 100% 
goed zijn, omdat dit bij een te lage stand weer nadelige gevolgen heeft voor huizen die 
niet zijn onderheid, zoals de Oosterstraat.  
Op het Heijermansplein in Schiedam is gekozen voor een drainage in de kruipruimten die 
afvoert naar het rioolsysteem. 
De expert hebben aangeraden om regenpijpen met hemelwaterafvoer die direct het 
riool in gaan af te koppelen. Roy denkt dat dat juist in ons gebied niet handig is. Hij kijkt 
liever naar een andere mogelijke oplossing in de vorm van een proefproject dat in 
ontwikkeling is met Hoogheemraadschap Delfland, met op afstand bestuurbare 
regentonnen. Deze kunnen dan per huis zo’n 1,5 m3 opvangen. De gemeente kan dan op 
afstand bepalen wanneer die regenton z’n water ‘loost’ op het riool. Dit werkt alleen als 
veel huizen zo’n ton krijgen (hele wijk en in sommige gemeenten zelfs de hele 
gemeente).  
 
Manon van der Hidde 
Wanneer kunnen we de vloedplanken verwachten?  
 
Roy Abdoelkarim 
Snel, want de rapporten van de expert komen ook snel. Deze week nog (de rapporten 
zijn op donderdag 23 juni naar de bezochte bewoners gestuurd door de experts. Roy heeft 
inmiddels ook Niels Pluister verzocht uit te kijken naar een plaatselijke timmerman die de 
opdracht kan uitvoeren).  
 
Marieke Wijsman 
Geeft aan dat zij sinds kort is aangesteld als Gebiedsontwikkelaar Oost. Dit houdt in dat 
zij verder gaat borduren op de aanbeveligen uit de Quick-scan over de waterhuishouding 
in Oost. Maar ook dat zij de woningvoorraad in kaart gaat brengen en bekijken of dit 
eventueel moet worden aangepast op de lange termijn.  
 
 
 



Roy Amdoelkarim 
De integrale visie die hieruit komt, draagt bij aan de besluitname over hoe lang we nog 
op deze manier doorgaan, wat te doen. Oplossingen blijven zoeken? Waar ligt financiele 
grens?  

 
Gemaakte afspraken: 
Manon van der Hidde had, voordat de vergadering startte, aangegeven dat zij te weinig 
zandzakken blijkt te hebben nu ze 5 juni voor het eerst zijn gebruikt. Roy vraagt of de 
straatvertegenwoordigers een inventarisatie willen maken voor wie er nog meer zakken 
wil hebben.  
Ook wil Roy graag dat er bekend wordt gemaakt dat de vloedplanken er gaan komen.  
Zowel inventarisatie zandzakken als aankondiging vloedplanken zal gedaan worden door 
middel van een huis-aan-huis flyer. (inmiddels is op donderdagmorgen Irado 
langsgereden met extra zakken, maar voor de mensen die toen niet thuis waren zal de 
inventarisatie alsnog worden gemaakt).  
 

=========================================================================== 
 

 
Gespreksverslag met wethouder 
 
Datum:  woensdag 22 juni 2016, 20.00 uur  
Lokatie:  Stadskantoor, kamer B&W 
Aanwezig:  Namens bewoners Oosterstraat: Maarten Bergwerff, Manon vd Hidde, Niels 

Pluister en Marjan de Jong 
Namens gemeente Schiedam: Wethouder Alexander van Steenderen, 
Procesmanager riolering en stedelijk water Roy Abdoelkarim, Robert van 
Waardenburg, Teammanager Beheer en Jan Gordijn, bestuursadviseur van de 
wethouder  

 
Alexander van Steenderen 
Stelt voor om eerst terug te kijken naar de eerder gemaakte afspraken en de status daarvan.  
 
1 zandzakken 
Niels Pluister 
Geeft aan de zandzakken er zijn, maar dat deze zo vol zitten dat ze nauwelijks in model te 
‘kneden’ zijn. Verzoek tot meer zandzakken die minder vol zitten.  
 
Roy Abdoelkarim 
Haakt terug op bijeenkomst van maandag, dat er een inventarisatie gaat komen.  
 
Manon van der Hidde 
Geeft aan dat de zandzakken wel hebben gewerkt en er blij mee te zijn. Extra dank aan Roy 
omdat hij die avond ter plekke nog extra zandzakken voor haar heeft geregeld. De 
zandzakken hebben bijgedragen aan minder water in haar huis.  
 
 



 
 
 
2 3D model van de wijk maken 
Roy Abdoelkarim 
Geeft aan dat dat inmiddels niet meer nodig is. Model voegt geen extra inzicht meer toe. We 
weten waar het water vandaan komt.  De straat moet goed worden ingemeten. Daarna 
wordt op basis van die metingen een ander model gemaakt om tot een oplossing te komen. 
Samen met de aanbevelingen uit de Quick-scan moet dit een goed beeld opleveren van de 
situatie nu.  
 
Alexander van Steenderen 
Geeft aan dat er ook nog een andere studie loopt, in samenwerking met het 
Hoogheemraadschap.  
 
Roy Abdoelkarim 
Vertelt over de maandag uitgelegde op afstand bestuurbare regentonnen.  
 
Niels Pluister 
Vraagt zich af of er al afspraken zijn gemaakt met het Hoogheemraadschap over de stort van 
grijs water (vuil rioolwater) op de Schie.  
 
Roy Abdoelkarim 
Die afspraken liggen er niet hard, maar verzoeken zijn ook niet afgeketst.  
 
Jan Gordijn 
Wijst ook op een manier die is toegepast in Bijdrop: tankwagen die vuil water ophaalde en 
dat weer loosde in open water 
 
Niels Pluister 
Problemen lijken nu echt structureel te worden. Dus dat lozen moet naar de toekomst toe 
wel geregeld gaan worden. We willen immers geen rioolwater in de huiskamer. Sowieso 
vraagt hij zich af hoe het komt dat er na 5 juni veel meer troep in de straat leek te liggen. Er 
lag een laag van 1 cm zwarte drek. Waar komt dit vandaan? 
 
Roy Abdoelkarim 
Door onder meer het afkoppelen van delen van het rioolstelsel komt er in de toekomst iets 
meer gemaalcapaciteit vrij voor oost-laag en dus iets minder vuil water uit het riool in de 
Oosterstraat.  
 
Niels Pluister 
Geeft aan dat het water nu aan de achterzijde van zijn huis eerder hoog stond dan aan de 
voorzijde.  
 
Marjan de Jong 
Wil straks graag video laten zien van haar overbuurman. Hierin zie je het water uit de put 
omhoog komen, ipv dalen.  



 
Roy Abdoelkarim 
In de situatie van onderbemaling gaan we onderzoeken of we de putdeksels kunnen 
knevelen.  
 
 
Alexander van Steenderen 
Er worden meerdere scenario’s uitgewerkt voor de middenlange en lange termijn om te 
zoeken naar de mogelijke oplossingen en de beste daarvan.  
We hebben heel Schiedam-Oost in het vizier. Wat doen we over 20 jaar? Hoe kunnen we tijd 
winnen tussen een oplossing nu en een definitieve oplossing voor de lange termijn?  
Hierbij is samenwerking met andere partijen zoals verhuurbedrijven, verzekeraars, banken 
ook nodig. Hoe verhoudt Schiedam-Oost zich tot de plannen rondom het stationsgebied, etc. 
Wat te doen rondom de waterhuishouding in de hele wijk? We moeten vooral periodiek met 
elkaar in overleg blijven om te zien waar we staan en wat we kunnen doen.  
 
Marjan de Jong 
Hoe lang kan het nu duren voor er echt een oplossing wordt gevonden? Want de buien 
komen steeds vaker voor.  
 
Roy Abdoelkarim 
Is niet te zeggen. 
 
Manon van der Hidde 
Geeft aan dat haar verzekering niet nog 3 x zal uitbetalen.  
 
Robert van Waardenberg 
Geeft aan dat zo lang jij als verzekeringsnemer niet verwijtbaar bent, de verzekering moet 
uitbetalen.  
 
Niels Pluister 
Wil graag weten of er verzekeringsmaatschappijen zijn die hun claim weer bij de gemeente 
hebben neergelegd.  
 
Roy Abdoelkarim 
Nee, wel bewoners zelf.  
 
Alexander van Steenderen 
Zo lang verzekeringen niet bij ons verhalen, geeft dat alleen aan dat ook zij denken dat de 
gemeente niets te verwijten valt. Benadrukt ook dat als er signalen zijn over verzekeringen 
die niet meer willen betalen, de gemeente dit graag wil weten.  
 
Niels Pluister 
Geeft nog aan dat het optrekkend vocht in de muren volgens Wareco niet erger wordt bij 
het verhogen van het grondwaterpeil in de PKO Laan, maar dat hij dat betwijfelt.  
 
 



Roy Abdoelkarim 
Geeft aan dat de oplossing voor de ene straat niet tot problemen moet lijden in de andere 
straat. Stel dat het waterpeil in de Oosterstraat toch meer dan verwacht omhoog komt, dan 
zou drainage in de achtertuinen een oplossing kunnen zijn.  
 
Niels Pluister 
We wachten nog even op de aanbevelingen van de experts 
 
Afspraken 
Nadat de rapporten van de experts klaar zijn (zijn ze inmiddels) wordt een subwerkgroep 
samengesteld voor het nemen van de volgende stappen (vloedplanken maken, afspraken 
maken over overige kosten, etc).  
 
Marjan de Jong laat na afloop nog de video zien van de overbuurman, waarin je het water 
uit de grote put omhoog ziet komen. Roy wil deze video graag hebben (is inmiddels 
toegestuurd).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


