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Het probleem
Sindseen aantaljarenhebbenhuurdersvan
de kelderboxenop het Entrepotdok
te maken
met wateroverlast.
De laatstemaandenis de
overlastverergerd.De preciezeoorzaakvan
de wateroverlast
is nog onbekend.Een hoger
grondwaterniveau
en meer en hevigerregenval
hebbener in iedergevalmee te maken.We
moetennog verderonderzoekenwaar het
watervandaankomt en wat we kunnendoen
om de overlasttegente gaan.
Acties tot nu toe
Om de wateroverlast
in de bergingenzoveel
mogelijkte beperken,is er sindsjanuari
permanentiemandaanwezigom de bergingen
en boxgangendroogte maken.
VerderheeÍtde Alliantieonderzoekgedaan
naarde drainagedie voor de kelderboxen
langsloopt.Dezedrainagemoet ervoorzorgen
dat het waterafgevoerdwordt.Uit
cameraonderzoek
is geblekendat de drainage
op een aantalplekkenniet goed was. Dit
hebbenwe daaromzo snel mogelijklaten
herstellen.De doorstroomlijktdaardoornu
weer in ordete zijn.De huidigedrainageis
wellichtwel verouderden moet mogelijkvoor
een deel vervangenwordendoor de
Vereniging
van Eigenaren.
Het is ook mogelijkdat de capaciteitvan de
huidigebuiste kleinis en dat er wellichteen
grotereof tweedebuis bij moet komen.Dit
moet nog verderonderzochtworden.
Daarnaastmoetenwe ervoorzorgendat de
kelderboxen
waterdichtworden.Het water
komt nu namelijkdoor de kimnadenin de

bergingenterecht.Momenteelwordende
bergingengeïnjecteerdmet een bepaald
materiaalom ervoorte zorgendat het water
mindermakkelijknaarbinnenkan.
Naaraanleidingvan de wateroverlast
op straat
van afgelopenzomer,heeÍtWaternetaan de
westzijdevan de LaagteKadijkuit voorzorg
een extrahemelwaterriool
aangelegd.
Op de Kadijkenwordtvuilwateren hemelwater
aÍgevoerdmiddelseen gemengdstelsel.Door
de aanlegvan een extrahemelwaterriool
wordt
de druk op het stelselverminderd.Ook is
vooruitlopend
het rioolgereinigden
geïnspecteerd.
Tot slot heefteind maarteen overleg
plaatsgevonden
tussenWaternet,de Alliantie
en de bewonerscommissie.
De Alliantieen
Waternetgaan nu verdersamenonderzoeken
wat de oorzaakis van de overlasten oÍ
Waterneteen rol kan spelenin het wegnemen
hiervan.
Waternetgaat gegevensover de
g rondwaterstand
verzamelendoor peilÍilterste
plaatsen.Om een goedeanalysete kunnen
makenover de grondwaterstand,
is het
belangrijkom over een langereperiodete
meten.
Daarnaastis tijdenshet overleggesproken
over de aanlegvan de vernieuwde
Sibbeltuinen.
Na het aanleggenvan de
vernieuwdeSibbeltuinenis de wateroverlast
namelijkfrequenter
en hevigergeworden.
Waterneten StadsdeelCentrumtredenin
overleg,om na te gaan hoe de grond bij de
Sibbeltuinen
is ingepakt,
hoe de

geregeldis en oÍ dit van
hemelwateraÍvoer
invloedis op de wateroverlast.
Wie is verantwoordelijk?
We kunnenons voorstellendat u heelwat
vragenheeftover wie er verantwoordelijk
is
voor de wateroverlast
en wie het probleemkan
oplossen.
De Alliantieis verantwoordelijk
voor de
drainagedie voorde bergingenlangsloopt.
Waternetis verantwoordelijk
voor het
inzamelenen afvoerenvan vuilwateren
hemelwater.DaarnaastheeÍtWaterneteen
grondwaterzorgtaak
in Amsterdam.Dit
betekentdat er alleeneventuelemaatregelen
wordengenomenbij structureelte hoge
grondwaterstanden.
De Alliantieis nietverantwoordelijk
voor de
schadedie veroorzaaktis door het waterin uw
berging.U dientzelÍ een inboedelverzekering
af te sluiten.Ook bent u zelf verantwoordelijk
voor het drogenvan uw spullen.
Planning
We begrijpendat u wilt dat het probleemliever
vandaagdan morgenis opgelost.Helaasgaat
dit nietzo snel.We moetennu eerstde
metingenvan de peilfiltersafwachten.Deze

wordenbinnen2 à 3 weken doorWaternet
geplaatsten vervolgensgaatWaternetdit 3
maandenmonitoren.Uit de uitkomstzal
moetenblijkenwat voor actieswe verder
kunnenondernemen.
Zoalshet er nu naar
uitzietzulleneventuelestructurelemaatregelen
nieteerderdan in de tweedehelftvan 2013 en
mogelijkzelfspas in de eerstehelÍtvan 2014
plaatsvinden.
Uiteraardhoudenwe u op de
hoogte.
Bijwie kunt u met uw vragen terecht?
Wanneeru wateroverlast
heeft,kunt u contact
opnemenmet het KlantContactCentrumvan
de Alliantie,
via het teleÍoonnummer
088-00
232 00. Daarwordtvervolgensopdracht
gegevenom uw bergingdroogte latenmaken.
De firma die uw bergingdroogmaakt,maakt
met u een afspraak.Mochtu naar aanleiding
van deze nieuwsbrieÍvragenhebben,dan kunt
u contactopnemenmet Eva van Zijl via
teleÍoonnummer
088-00232 OO.
Bewonerscommissie
De bewonerscommissie
Entrepotdokheefteen
website:www.bcentrepotdok.
nl. Hier vindtr.r
actueleinÍormatieover de wateroverlast,
maar
ook over allerleianderevragenen weetjesover
het Entrepotdok.
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