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Inleiding

In dit rapport leest u het voorstel voor het Plan van Aanpak voor het maken van een onderzoeksvoorstel en een actieplan voor de funderingen van de
woningen in de Merenwijk in Leiden.

Het plan van aanpak dient ervoor om voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden, af te spreken hoe we het gaan doen. Dus welke stappen /
werkzaamheden we zullen gaan uitvoeren en welke planning daar bij hoort.

Dit Plan van Aanpak is in zijn definitieve vorm vastgesteld in het gezamenlijke overleg van donderdag 22 december 2022.

Aanleiding
Een aantal woningeigenaren/bewoners van de Merenwijk maakt zich ongerust
over mogelijke droogstand van de houten funderingsdelen onder hun woningen
en over schade aan de houten funderingsdelen als gevolg van de droogstand.
De droge zomers van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat de
grondwaterstanden lager werden dan gedurende ‘normale’ jaren in de laatste
decennia.

De eigenaren/bewoners van de volgende panden hebben zich gemeld:
 Damastroos 9
 Stokroos 3
 Stokroos 11

Damastroos gemeten
De eigenaar/bewoner van Damastroos 9 meet sinds de zomer van 2018 met enige regelmaat de grondwaterstand onder zijn
woning. Er is onder het kruipruimteluik achter de voordeur een gat in de grond gemaakt tot ruim in het grondwater.  Met een
ingenieus vlottersysteem en een waterpas kan de grondwaterstand eenvoudig worden bepaald.
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Droogstand funderingshout
Op basis van de metingen van de eigenaar/bewoner van Damastroos 9 en de bouwtekening met peilmaten van de funderingsdelen van het pand, is de
grondwaterstand op 20 augustus 2022 zó laag geweest, dat het onder het vermoedelijke niveau van het funderingshout stond. Een serie metingen van de
eigenaar/bewoner van Damastroos 9 van de maand september 2022 laat zien dat het grondwaterpeil die hele maand rond de bovenzijde van het
funderingshout lag. De metingen van oktober 2022 laten zien dat de grondwaterstand weer enkele decimeters hoger ligt.

De overige metingen van het grondwater die door de eigenaar/bewoner Van Damastroos 9 zijn verricht, laten zien dat het grondwaterpeil meestal ruim boven
het funderingshout staat. De meting van 20 augustus 2022 en de metingen van september 2022 zijn de eerste metingen die aangeven dat het grondwater
verder is gedaald dan de bovenkant van het funderingshout.
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Werkstappen voor funderingsonderzoek en actieplan

We hanteren een aanpak in 3 stappen om het onderzoek uit te voeren en het actieplan op te stellen;
1) Onderzoeksvoorstel en meetplan
2) Uitvoeren onderzoeken en metingen
3) Bevindingen delen en actieplan maken
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Onderzoeksvoorstel en meetplan
Het doel is om gezamenlijk een onderzoeksplan op te stellen.

Werkzaamheden
In deze werkstap voeren we de onderstaande werkzaamheden uit. De groene vinkjes geven aan welke werkzaamheden reeds zijn
uitgevoerd.

Basisgegevens verzamelen Gegevens zoals bouwtekeningen, inspectiegegevens riolering, Bouwtekeningen
Grondwatermeetnet. Ook stellen we vast wat het uitgangspunt
is voor de veiligheidsmarge van de grondwaterstand boven het
funderingshout

gekregen van eigenaren/bewoners

  Overleggen en afstemmen Diverse overleggen Loopt
  eigenaren/bewoners

  Voorstel voor funderingsonderzoek 4 locaties / panden voor funderingsonderzoek

  Voorstel voor grondwatermetingen Locaties voor grondwatermeetpunten adhv locaties
Funderingsonderzoek

  Onderzoeksvoorstel vastgesteld Gemeente en eigenaren/bewoners samen. Streven naar Het onderzoeksvoorstel is in het
eind 2022 gezamenlijke overleg van 22

december 2022 unaniem
aangenomen. Het onderzoeksplan
is op 28 december 2022 definitief
gemaakt en toegestuurd.
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Uitvoeren onderzoeken en metingen
Het doel is om vast te stellen hoe hoog het bovenste funderingshout zit, hoe het grondwater fluctueert en of er kans op droogstand van het
funderingshout is. We gaan ook na of het rioolstelsel mogelijk lekt en invloed heeft op de grondwaterstand.

Werkzaamheden
In deze werkstap voeren we de onderstaande werkzaamheden uit. De groene vinkjes geven aan welke werkzaamheden reeds zijn
uitgevoerd.

4 locaties voor funderingsonderzoek Bij 4 panden in de merenwijk is de fundering opgegraven,
Inmeten en bemonsteren

  Meetpunten grondwater ter plaatse van Op een aantal locaties rondom de panden waar funderings-
  Panden funderingsonderzoek inspectie plaatsvindt een grondwatermeetpunt aanleggen en de

grondwaterstand meten

  Verkenning naar lekkages in het De riolering van de Merenwijk wordt in 2023 opnieuw
  rioolsysteem geïnspecteerd. Inspectiegegevens 2023 opvragen, beoordelen

op drainerende werking en resultaten op kaart weergeven.
Tevens de inspectiegegevens van eerdere jaren (vanaf het jaar
2000) bij de verkenning betrekken.

  Analyse van de metingen Nagaan of er kans op droogstand van het funderingshout is
Aan de hand van recente grondwatermetingen periodiek
actualiseren

  Vastleggen in rapportage De resultaten en bevindingen vastleggen in rapportage
Periodiek, aan het eind van ieder kwartaal
actualiseren/aanvullen
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Bevindingen delen en actieplan maken
Het doel is om vast te stellen hoe hoog het bovenste funderingshout zit, hoe het grondwater fluctueert en of er kans op droogstand van het
funderingshout is. We gaan ook na of het rioolstelsel mogelijk lekt en invloed heeft op de grondwaterstand.

Werkzaamheden
In deze werkstap voeren we de onderstaande werkzaamheden uit. De groene vinkjes geven aan welke werkzaamheden reeds zijn
uitgevoerd.

Bevindingen delen Periodiek, aan het eind van ieder kwartaal

Staat het funderingshout wel of niet droog Conclusie droogstand funderingshout
Wel / niet en als wel, inschatting hoeveel weken of maanden

  Is er actie nodig om het funderingshout te Nagaan of actie gewenst is en hoe urgent deze is
  beschermen

  Welke acties doen we Opties benoemen (herstelmethoden en
conserveringstechnieken). Gezamenlijk kiezen en vaststellen
welke acties gedaan zullen worden

  Wie is verantwoordelijk om de acties op te Voor welke acties is de gemeente verantwoordelijk
  Pakken Voor welke acties zijn de eigenaren/bewoners verantwoordelijk

  Welke planning voorzien we Welke planning hoort bij de acties

  Actieplan vastgelegd Gemeente en eigenaren/bewoners samen. Streven naar eind
november 2023
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Planning

We verwachten dat we de stappen van het plan van aanpak volgens onderstaande planning kunnen uitvoeren.
 Nov en dec 2022 Plan van Aanpak en Onderzoeksplan vastgesteld met bewoners en gemeente
 1e, 2e en 3e kwartaal 2023, Onderzoeksplan uitvoeren. meetplan realiseren, onderzoeken uitvoeren en gegevens analyseren
 4e kwartaal 2023 bevindingen delen en actieplan maken
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Communicatie

Aangaande het onderzoek en het actieplan voor de funderingen en het grondwater van de Merenwijk zijn er twee spelers benoemd
waartussen de communicatie wordt geregeld:
 Meedenkgroep Merenwijk;
 Afdeling Stedelijk Beheer van de gemeente Leiden.

De figuur hiernaast toont de namen van de
woordvoerders die namens de spelers en
belanghebbenden met elkaar communiceren.

Gemeente Leiden wordt bij het uitwerken van het
onderzoeksvoorstel en het actieplan ondersteund door
adviesbureau Aveco de Bondt.
De met een * gemarkeerde namen zijn van de
medewerkers van Aveco de Bondt.

Uiteraard ligt de beslissingsbevoegdheid bij de
medewerkers van de gemeente Leiden en niet bij de
adviseurs van Aveco de Bondt.

Belanghebbenden in beeld
Bij het opstellen van het onderzoeksvoorstel en het
maken van het actieplan spelen de volgende
belanghebbenden een rol:
 Bewoners, eigenaren en wijkvereniging Merenwijk
 Gemeente Leiden en Hoogheemraadschap van

Rijnland
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Communicatiemomenten
Het opstellen van het onderzoeksvoorstel en het actieplan gebeurt in een aantal stappen. De stappen volgen elkaar op in de tijd, en de
communicatiemomenten vallen samen met de momenten waarop de stappen worden afgerond, waarop (onderzoeks)resultaten bekend zijn,
of wanneer onderling overleg nodig is. De communicatiemomenten worden gesymboliseerd door de rode sterren en de grijze sterren in
onderstaande figuur. De rode sterren symboliseren de communicatiemomenten die gepaard gaan met het afronden van een werkstap. De
grijze sterren geven de momenten aan waarop de stand van zaken wordt gedeeld. Sommige stappen lopen (gedeeltelijk) simultaan. Het
communicatiemoment dat bij het afronden van de ene stap hoort wordt in dat geval tevens gebruikt voor het doorgeven van de stand van
zaken van de stap die simultaan wordt uitgevoerd.

Tussentijds zal er contact zijn via telefoon, e-mail en eventueel in de vorm van een overleg, indien de omstandigheden daarom vragen. Dit
is bijvoorbeeld het geval bij onderlinge afstemming over op te stellen documenten of het bespreken van de planning. De tijdstippen (data)
van de overlegmomenten zijn nog niet gepland. Deze zijn afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden.

Het eerste overleg over de zorgen om de houten funderingen en de intentie om gezamenlijk een onderzoeksvoorstel en actieplan te maken,
heeft op 12 oktober 2022 plaatsgevonden.
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Integrale wijkaanpak

Ter informatie leest u hier enige paragrafen over de werkwijze van de integrale wijkaanpak die Gemeente Leiden hanteert. De integrale wijkaanpak dient voor
het in orde houden van het openbare gebied en de voorzieningen die daarbij horen.
Bij de integrale wijkaanpak hoort een planning, waarin is aangegeven wanneer het openbare gebied van een bepaalde wijk of buurt zal worden gerenoveerd
en klimaatadaptief ingericht. De planning is onder andere gebaseerd op de momenten waarop belangrijke voorzieningen (zoals riolen en wegverhardingen)
moeten worden vervangen.
De Merenwijk staat op de planning voor de periode 2030 – 2040. Dit betekent dat de gemeente tot die tijd in principe géén budget heeft om grootschalige
ingrepen in de Merenwijk te doen. (Dit met uitzondering van de Horsten-buurt en de Roden-buurt die voor de periode 2025 – 2030 in de planning staan.)

Voorbereidingstraject
Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering van de aanpak van de wijk, worden de
werkzaamheden voorbereid. Idealiter wordt de planvoorbereiding in de 3 jaren
voorafgaand aan de uitvoering ter hand genomen.

Voor de voorbereiding hanteert de gemeente het onderstaande stappenplan

Wat duidelijk moet zijn is dat de voorbereiding van de wijkaanpak tijd kost. Als  er
aanleiding is om de planning aan te passen, dan zal er nog een behoorlijke periode voor
nodig zijn om de nieuwe ideeën mee te nemen in het voorbereidingstraject. Men kan
hiervoor rekenen op een periode die langer zal zijn dan 3 jaren.

Ongeveer 3 jaar doorlooptijd
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