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Grondwater laat
plavuizen uit de
vloer springen bij
. -familie Slobbe
Cok Slobbe en zijn verwoeste vloer: zes jaar ellende in plaats van leuke dingen.
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Zes lange jaren waterellende
Sjaak Smakman
s.smakman@hollandmediacomblnatie.nl
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bouw heeft de gemeente een paar
jaar eerder een houten damwand in
de dijk laten slaan over een lengte
van bijna tweehonderd meter. Waterbeheerder Rijnland is daar kwaad
over, want de afspraak was dat Hillegom een beschoeiing zou aanleggen. De wand blijkt inderdaad een
slechte ingreep: de grondwaterstand is daardoor veranderd en door
de waterdruk vanuit de Weerlanervaart is de wand zelf naar binnen
gaan kanteleil. De met toestemming
van Rijnland gegraven sloot aan de
binnenkant van de dijk wordt gedempt, maar Rijnland blijft twijfelen aan de stabiliteit van de dijk.
Als begin 2011 het heiwerk wordt
hervat, moeten er daarom een paar
vrachtwagens met zand klaar staan
voor het geval het mis gaat. Die
staan er niet, maar het heien gaat gewoon door en de dijk houdt het.
Voor Slob be en zijn vrouw gaat de ellende overigens gewoon door. Er komen haarscheurtjes in een raam. Als
het flink regent, komt het grondwater tot op een paar centimeter onder
de huiskamervloer.

Hillegom * De geluidsstudio aan de
>oude Weerlaan draaide lekker, de
kinderen waren het huis uit. ,,We
dachten: nu wordt het tijd om leuke
dingen te gaan doen", zegt ·c athy
, Slobbe. Maar toen begon de ellende.
De zesde december 2010 staat in hun
geheugen gegrift. Tijdens een
broodje in de keuken rond het middaguur h,oort Cathy een paar knakken in de woonkamer, maar schenkt
er verder geen aandacht aan. Als ze
later in de middag wil gaan bellen,
treft ze in de woonkamer een ravage
aan: plavuizen zijn uit de vloer gesprongen en liggen versplinterd in
de woonkamer. ,,Wij dachten: wat
gebeurt hier", zegt Cok. 's Avonds
springen nog meer tegels uit de
vloer.
Omdat aan de overkant van de Weerlanervaart al weken wordt geheid
voor de nieuwbouw in de Vossepolder, denken ze de oorzaak wel te weten. De verzekeraar en de gemeente
komen kijken. Dat heiwerk kan in- Fundering
(1' derdaad de oorzaak zijn, denkt de
Slobbe stapt naar de gemeente,
gemeente. Een dag later ziet Slobbe maar krijgt daar uiteindelijk te hoscheuren in de muren.
ren dat hij voor zijn schade maar
De familie Slobbe maakt zich daar- naar de bouwers Dura Vermeer en
' naast zorgen over de dijken langs de Ballast Nedam moet stappen. Maar
Weerlanervaart, niet in het minst · is de schade te wijten aan het heiomdat in de dijk langs de Vossepol- werk? Nee, constateert het ingeschader een hogedrukgasleiding ligt. De kelde bureau Ifco, daarvoor is het
gemeente schakelt de ingenieurs heiwerk te ver weg van de woning en
van Tauw in. Die vertrouwen de worden de trillingen te veel verzaak niet en het heiwerk wordt even spreid en gedempt in de onderstil gelegd.
grond.
De gemeente houdt het op een
Damwand
slechte fundering van cle woning en
Dat er wat mis is met de dijk, is al slechte drainage. De familie Slobbe
~~anger bekend. Voor de woning- gelooft er·weinig van: Cok en Cathy

poldersloot verder doorgraven rich- drukt dat in de kwestie rond de woting de woning. Slobbe voelt er niets ning Rijnland feitelijk geen partij is.
voor, hij wil onderzoek naar wat er ,,Maar het is natuurlijk een hele vernou eigenlijk echt aan de hand is. velende kwestie en ik begrijp de faHij blijft namelijk ook grote twijfels milie Slobbe heel goed. Je zult hier
Bewijs
houden over de veiligheid van de ·maar mee geconfronteerd worden."
Begin 2012 knallen er opnieuw pla- dijk en de gasleiding die daar in ligt.
vuizen uit de vloer. Een deskundige Uiteindelijk komen alle . partijen Tempo
van Rijniand komt kijken en ziet overeen dat er verder onderzoek Slobbe neemt na de zomer contactwe! een verband met de overkant. moet komen. De vraag blijft wel wie op met de gemeente, maar dat levert
Het grondwater in de Vossepolder dat moet gaan doen.
verder niet veel op. Wethouder Jeroen Verheijen gaat wel nog een keer
wordt als gevolg van de damwand
Veel geld
bij de gemeentelijke verzekeraar
Slobbe neemt het initiatief om een Achmea aandringen op tempo. ,,Het
paar ingenieurs van Fugro te laten is in handen van onze verzekeraar
~we
komen. Die constateren dat de hou- en dan gaan we ons daar inhoudelijk
ten damwand en de dijk zijn ver- niet mee bemoeien. We kunnen alvormd, dat de dijk helemaal is ver- leen een zetje geven als we vinden
zadigd met water en dater scheuren dat.dat nodig is. Dat hebben we ook
in zitten. Ze vermoeden dat de dam- gedaan, want we vinden dat er echt
wand de oorzaak van de waterellen- tempo moet worden gemaakt in dede bij Slobbe is en doen een onder- ze kwestie", zegt Verheijen.
zoeksvoorstel. Ze kijken dan ook Eind november krijgt Slobbe een
als het ware onder de Weerlaner- meteen naar de veiligheid van de mailtje van Achmea: wat de verzekevaart door geduwd en komt bij de dijk. Kosten: ruim 60 mille. Oef, dat raar betreft komt er geen uitgebreid
woning van Slob be weer naar boven, is wel heel veel geld, vindt de ge- onderzoek, maar moet Slobbe kiedenkt hij: de wet van de communi- meente.
zen voor de oplossingsrichting die
cerende vaten. Maar hard bewijs is Slobbe legt het plan voor aan Sman. Sman heeft voorgesteld. Do et hij dat
er niet.
Een gedegen onderzoeksplan, oor- niet, dan houdt het wat betreft AchVerzekeraars en advocaten van alle deelt die, maar er ontbreken wel mea verder op. 'De bal is aan u',
kanten worden ingeschakeld en dat mogelijke oplossingen. Tja, zegt schrijft Achmea letterlijk. Slobbes
staat garant voor een schier einde- Leo Zwang van Fugro, maar die kun raadsman Dirk Giltay Veth reageert
loos heen en weer kaatsen van de je pas aandragen als je weet wat het gebelgd. Achmea heeft vorige week
bal. Waterdeskundige Bert Sman probleem is. Het onderzoek is geen laten weten 'binnenkort' met een
wordt door de rechter ingeschakeld overbodige luxe, vindt hij: ,,Op ba- 'definitief voorstel' te komen.
en begin dit jaar is er een overleg sis van wat we daar hebben gezien Slobbe is benieuwd. Met alleen een
tussen alle partijen over diens be- lijkt het ons verstandig dit verder te betere waterafvoei is de zaak namevindingen. ,,We voelden ons een fi- onderzoeken, ook de stabiliteit van lijk niet geregeld. De fundering van
gurant in een toneelstuk", ver- de dijk."
de woning is bol gaan staan en gaan
woordt Slobbe zijn ervaring daar.
scheuren en volgens een aannemer
Sman kan de hoge grondwaterstand · Vinger aan de pols
is daarmee de woning niet meer te
niet goed verklaren, zegt hij, maar Daar denkt Rijnland anders over, · redden. ,,We waren hier zo gelukoppert wel oplossingen. Die komen laat woo.rdvoerder Gerbrant Corbee kig'', zegt Cathy, ,,we dachten in
neer op een betere afvoer van het weten: ,,De dijk is volgens ons sta- 2010 dat de tijd was aangebroken om
grondwater: een diepere drainage biel genoeg en elk jaar houden we leuke dingen te gaan doen. Maar inaanleggen, verbinding maken met een inspectie. We houden daar goed middels zitten we nu al zes jaar in de
de diepliggende zandlaag en/of de de vinger aan de pols." Hij bena- ellende."
en hun kinderen wonen er immers
al een kwart eeuw zonder problemen. De problemen zUn pas ontstaan bij de bouw in de Vossepolder.

dachten: nu is
de tijd gekomen
voor leuke dingen'
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