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Het probleem

Sinds een aantal jaren hebben huurders van
de kelderboxen op het Entrepotdok te maken
met wateroverlast. De laatste maanden is de
overlast verergerd. De precieze oorzaak van
de wateroverlast is nog onbekend. Een hoger
grondwaterniveau en meer en heviger regenval
hebben er in ieder geval mee te maken. We
moeten nog verder onderzoeken waar het
water vandaan komt en wat we kunnen doen
om de overlast tegen te gaan.

Acties tot nu toe
Om de wateroverlast in de bergingen zoveel
mogelijk te beperken, is er sinds januari
permanent iemand aanwezig om de bergingen
en boxgangen droog te maken.

Verder heeÍt de Alliantie onderzoek gedaan
naar de drainage die voor de kelderboxen
langs loopt. Deze drainage moet ervoor zorgen
dat het water afgevoerd wordt. Uit
cameraonderzoek is gebleken dat de drainage
op een aantal plekken niet goed was. Dit
hebben we daarom zo snel mogelijk laten
herstellen. De doorstroom lijkt daardoor nu
weer in orde te zi jn.  De huidige drainage is
wellicht wel verouderd en moet mogelijk voor
een deel vervangen worden door de
Vereniging van Eigenaren.
Het is ook mogelijk dat de capaciteit van de
huidige buis te klein is en dat er wel l icht een
grotere of tweede buis bij moet komen. Dit
moet nog verder onderzocht worden.

Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de
kelderboxen waterdicht worden. Het water
komt nu namelijk door de kimnaden in de
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bergingen terecht. Momenteel worden de
bergingen geïnjecteerd met een bepaald
materiaal om ervoor te zorgen dat het water
minder makkel i jk naar binnen kan.

Naar aanleiding van de wateroverlast op straat
van afgelopen zomer, heeÍt Waternet aan de
westzijde van de Laagte Kadijk uit voorzorg
een extra hemelwaterriool aangelegd.
Op de Kadijken wordt vuilwater en hemelwater
aÍgevoerd middels een gemengd stelsel. Door
de aanleg van een extra hemelwaterriool wordt
de druk op het stelsel verminderd. Ook is
voorui t lopend het r iool  gereinigd en
geïnspecteerd.

Tot slot heeft eind maart een overleg
plaatsgevonden tussen Waternet, de Alliantie
en de bewonerscommissie. De Al l iant ie en
Waternet gaan nu verder samen onderzoeken
wat de oorzaak is van de overlast en oÍ
Waternet een rol kan spelen in het wegnemen
hiervan.
Waternet gaat gegevens over de
g rondwaterstand verzamelen door peilÍi lters te
plaatsen. Om een goede analyse te kunnen
maken over de grondwaterstand, is het
belangrijk om over een langere periode te
meten.
Daarnaast is tijdens het overleg gesproken

over de aanleg van de vernieuwde
Sibbeltuinen. Na het aanleggen van de
vernieuwde Sibbeltuinen is de wateroverlast
namel i jk f requenter en heviger geworden.
Waternet en Stadsdeel Centrum treden in
overleg, om na te gaan hoe de grond bij de
Sibbeltuinen is ingepakt,  hoe de



hemelwateraÍvoer geregeld is en oÍ dit van
invloed is op de wateroverlast.

Wie is verantwoordelijk?
We kunnen ons voorstellen dat u heel wat
vragen heeft over wie er verantwoordelijk is
voor de wateroverlast en wie het probleem kan
oplossen.
De Alliantie is verantwoordelijk voor de
drainage die voor de bergingen langsloopt.
Waternet is verantwoordelijk voor het
inzamelen en afvoeren van vuilwater en
hemelwater. Daarnaast heeÍt Waternet een
grondwaterzorgtaak in Amsterdam. Dit
betekent dat er alleen eventuele maatregelen
worden genomen bij structureel te hoge
grondwaterstanden.

De Alliantie is niet verantwoordelijk voor de
schade die veroorzaakt is door het water in uw
berging. U dient zelÍ een inboedelverzekering
af te sluiten. Ook bent u zelf verantwoordelijk
voor het drogen van uw spul len.

Planning
We begrijpen dat u wilt dat het probleem liever
vandaag dan morgen is opgelost. Helaas gaat
di t  niet  zo snel.  We moeten nu eerst de
metingen van de peilfi lters afwachten. Deze

worden binnen 2 à 3 weken door Waternet
geplaatst en vervolgens gaat Waternet dit 3
maanden monitoren. Uit de uitkomst zal
moeten blijken wat voor acties we verder
kunnen ondernemen. Zoals het er nu naar
uitziet zullen eventuele structurele maatregelen
niet eerder dan in de tweede helf t  van 2013 en
mogelijk zelfs pas in de eerste helÍt van 2014
plaatsvinden. Uiteraard houden we u op de
hoogte.

Bijwie kunt u met uw vragen terecht?
Wanneer u wateroverlast heeft, kunt u contact
opnemen met het Klant Contact Centrum van
de Al l iant ie,  v ia het teleÍoonnummer 088-00
232 00. Daar wordt vervolgens opdracht
gegeven om uw berging droog te laten maken.
De firma die uw berging droog maakt, maakt
met u een afspraak. Mocht u naar aanleiding
van deze nieuwsbrieÍ vragen hebben, dan kunt
u contact opnemen met Eva van Zijl via
teleÍoonnummer 088-00 232 OO.

Bewonerscommissie
De bewonerscommissie Entrepotdok heeft een
website: www. bcentrepotdok. nl. H ier vindt r.r
actuele inÍormatie over de wateroverlast, maar
ook over allerlei andere vragen en weetjes over
het Entrepotdok.
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