
 

Belangenvereniging     TU Noord 
 
 
          Delft, 11 januari 2008  
 
Beste buren 
  
Het zier er naar uit dat binnen afzienbare tijd met de woningbouw aan de Maerten Trompstraat 
begonnen wordt. Degenen die in die huizen gaan wonen hebben een inloopavond georganiseerd op 
14 januari in het buurthuis aan de Rotterdamseweg. Kom naar deze bijeenkomst, want er zijn nog 
heel veel vragen onbeantwoord.  
 
Naar aanleiding van de op handen zijnde bouwplannen hebben we (een klein groepje omwonenden) 
wat vooronderzoek gedaan naar de mogelijkheid van schade aan onze huizen als gevolg van de 
bouwwerkzaamheden en wat we daaraan zouden kunnen doen. 
 
Het blijkt dat er heel wat bij komt kijken, maar ook dat we nog erg weinig weten van wat er gebeuren 
gaat. Om die reden hebben we de kavelaars een brief gestuurd met een aantal vragen waarvan we 
hopen dat ze die aanstaande maandag zullen beantwoorden.  
We zijn verder nog bezig met het bijeensprokkelen van de nodige informatie, maar we willen jullie 
alvast op de hoogte stellen zodat je er alvast over kan nadenken of en hoe je mee wilt doen. 
  
Onze informatie bestaat uit twee delen: wat kan mogelijk schade aan onze huizen geven en wat kan je 
er aan doen. 
 
1. mogelijke oorzaken van schade 
 
In hun laatste nieuwsbrief hebben de kavelaars laten weten dat er een trillingsvrij funderingssysteem 
zal worden toegepast en dat is natuurlijk mooi. Het blijkt dat de meeste woningen deels onderkelderd 
gaan worden met een staruimte van minstens 2,5 meter. Belangrijk is natuurlijk te weten op welke 
wijze de kelders worden gerealiseerd. Worden er damwanden voor de kelders geslagen en gebeurt dit 
ook trillingsvrij en/of gaat het grondwaterpeil flink zakken? Wat betekent een en ander voor de 
funderingen van onze huizen. Dan zijn er nog de honderden vrachten die aangevoerd moeten gaan 
worden - en vrachtwagens door onze straten zijn zelden zonder trilling. Of wordt alles via het 
mondriaanterrein aangeleverd? . In ieder geval worden hopelijk de verkeersdrempels gedurende de 
bouw uit onze straten verwijderd. Allemaal vragen waarop we graag een antwoord willen horen.  
  
2. wat kan je er aan doen? 
 
Om eventuele schade te kunnen verhalen zal aangetoond moeten worden dat de schade door de 
bouwwerkzaamheden is veroorzaakt. Hiervoor kan men een vooropname of nulmeting laten doen. Er 
zijn bedrijven die hierin zijn gespecialiseerd. Ze bieden een basis opname (ongeveer 250/300 
euro) aan of een uitgebreide opname( 550/600 euro). Wij zijn nog op zoek naar mogelijkheden voor 
kwantumkorting en dergelijke en zoeken contact met kleinere bouwconstructie bureaus (suggesties 
zijn welkom!!). 
Eventueel kan je ook zelf een bouwtechnische opname (laten) maken door foto's van alle wanden, 
plafond en gevels van je huis te maken (maar hulp van een bouwkundige is wel aan te bevelen) en 
deze te deponeren bij een notaris (ong. 120 euro) of bij de afdeling successie en administratie van de 
Belastingdienst (=veel goedkoper). Het in bewaring brengen van het rapport over de bouwtechnische 
staat van je huis is van belang om discussie te voorkomen bij eventueel geschil over de datum van de 
0-meting en natuurlijk om een vergelijking te kunnen maken met de eventuele schade.  
 
Mogelijk komt de aannemer met een nulmeting. Dit gebeurt vaak, maar ons is er op dit moment niets 
over bekend. Maar ook als de aannemer met een vooropname komt, vertelde de Vereniging Eigen 
Huis ons, is het verstandig om zelf ook voor een nulmeting te zorgen. Vaak heeft een vooropname van 
de aannemer alleen betrekking op risicodekking van specifieke werkzaamheden zoals de fundering en 
de kelders. En dus niet de gehele bouw. Meer informatie van de kavelaars is ook op dit punt gewenst. 



 
 
Het lastige is dat onze huizen al behoorlijk oud zijn en wellicht al enigszins verzakt. Hoe toon je dan 
aan dat meer verzakkingen, scheuren e.d. het gevolg zin van de bouwwerkzaamheden en niet van 
een al voortgaand proces? Om die reden is het volgens de Vereniging Eigen Huis aan te bevelen om 
een zo goed mogelijk deskundig rapport op te laten stellen waarin al rekening wordt gehouden met 
een verschil tussen een "natuurlijke" verzakking en een die het gevolg kan zijn van de 
bouwwerkzaamheden.  
 
Maar goed, als er schade ontstaat, wat dan?  
Wie stel je aansprakelijk? Het is te hopen dat de kavelaars op voorhand bereid zijn om alle schade te 
vergoeden. Dan is er geen probleem. Ook dat hopen we maandag natuurlijk te weten te komen.  
 
Zo niet, op wie kunnen we dan de schade verhalen? Deze onduidelijkheid wordt veroorzaakt door het 
feit dat het gaat om zeven bouwvergunningen plus de fietsenstalling van de gemeente. Acht 
opdrachtgevers dus, plus wellicht nog de vereniging van de kavelaars die ook nog een rol speelt. We 
moeten in ieder geval zien te achterhalen of alle kavelaars individueel een contract hebben met de 
aannemer(s) of gezamenlijk via hun vereniging of misschien zelfs allebei.  
  
Door alle juristen die we spraken is ons op het hart gedrukt in ieder geval bouw-exploiten 
(=aansprakelijkheidsstelling) te versturen naar alle opdrachtgevers inclusief de gemeente (te 
adresseren aan B&W) en natuurlijk de aannemer(s). Het aansprakelijk stellen van de opdrachtgevers 
en aannemer(s) voor eventuele schade moet je altijd doen, ook als je niet meedoet met een 
vooropname/nulmeting.  
  
Wie nog geen rechtsbijstandsverzekering heeft kan deze helaas niet meer afsluiten voor deze kwestie, 
maar men kan bij een eventueel geschil wel meeliften met degenen die dat wel hebben. Hiermee 
bedoelen we dat je dezelfde procedure volgt en de relevante brieven kopieert enje eigen gegevens 
invult.  
Belangrijk is om tijdens de bouw bij te houden wat er met je huis gebeurt en bij eventuele schade deze 
meteen aan de opzichter, aannemer en opdrachtgevers te melden. Steeds zal schriftelijk moeten 
worden vastgelegd wat er is gebeurd en mogelijk moet regelmatig een bezoek aan de notaris / 
belastingdienst gebracht worden om dit te deponeren.  
  
We hebben er geen idee van wanneer men met de bouw gaat beginnen en daarom weten we ook niet 
hoeveel haast er is met het eventueel uitvoeren van een nulmeting. Het kan allemaal opeens heel snel 
gaan. Vandaar deze informatie zodat je er alvast over kan gaan nadenken.  
 
Maar voor jullie hebben we alvast de volgende vragen: 
 
- als je een voorbeeld bouwexploit wilt, mee wilt doen met een nulmeting of dat overweegt en op de 
hoogte gehouden wilt worden, meldt dit dan op e-mailadres: oos.mart@planet.nl. Of als je geen 
computer hebt, gooi een briefje met je gegevens in de bus van Maerten Trompstraat 19.  
 
- laat weten als je aanvullende informatie hebt, ideeën, voorstellen, mee wil doen of mensen weet die 
ook mee willen doen / op de hoogte willen zijn.  
 
We horen het graag. 
  
René Boogert, Maartje Martens, Peter de Ronde en Willem Bollen  
 
 
 
 
 
Als je huurder bent van je woning, zou de deze brief dan willen doorgeven aan de eigenaar? 
 
 


