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Belangenvereniging     TU Noord 
 
        Delft 11 januari 2008  
 
 
beste kavelaars, 
  
Jullie hebben ons uitgenodigd voor een inloopavond aanstaande maandag in het 
buurthuis aan de Rotterdamseweg. Wij hebben deze uitnodiging op de website van de 
belangenvereniging geplaatst. Contact met jullie over alles wat rond de bouw staat te 
gebeuren stellen wij zeer op prijs. 
 
Wij willen als omwonenden graag van de gelegenheid gebruik maken om jullie enkele 
vragen te stellen waarvan we hopen dat deze op die inloopavond ook beantwoord 
worden. Deze vragen hebben vooral betrekking op de bouwwerkzaamheden en de 
mogelijke schade die deze aan onze huizen zouden kunnen veroorzaken. Het 
voorkomen van schade heeft natuurlijk voor alle partijen de voorkeur, laat dat helder 
zijn. 
  
1.  
we zijn blij dat er gekozen is voor een trillingsvrij funderingssysteem, maar we hebben 
ook gezien dat de meeste huizen gedeeltelijk onderkelderd worden waardoor zeker drie 
meter de diepte in gegaan zal moeten worden. Volgens welke methode zullen deze 
kelders worden aangebracht en wat gaat dat betekenen voor de huizen rondom het 
bouwplan? Maw vindt er ontwatering plaats en zo ja hoe dan? 
  
2. 
een andere belangrijke oorzaak van schade aan bestaande woningen is de aan- en 
afvoer per vrachtwagens van bouwmaterialen. Hoe wordt dit door jullie gepland: via het 
mondriaanterrein - ingang Mijnbouwstraat aan de noordzijde van het schoolgebouw, of 
via de Maerten Trompstraat en/of Piet Heinstraat? 
  
3.  
zullen de verkeersdrempels tijdens de bouw uit deze straten verwijderd worden tijdens 
de bouw? 
  

omdat onze huizen op staal gefundeerd zijn en gebouwd in de jaren 20 van de 
vorige eeuw zijn ze kwetsbaar voor trillingen en veranderingen in het 
grondwaterpeil. Ook al wordt met de grootste omzichtigheid gebouwd, scheuren 
en verzakkingen aan onze huizen zijn gedurende het gehele bouwproces 
mogelijk. Daarom is ons door de Vereniging Eigen Huis op het hart gedrukt om 
maatregelen te nemen.  
De eerste maatregel is de opdrachtgevers en aannemer(s) officieel 
verantwoordelijk te stellen voor eventuele schade via een bouwexploit 
De tweede maatregelen behelst een vooropname of nul-meting aan onze 
huizen.  

Daaruit volgen de volgende vragen: 
  
4.  
hoe is de aansprakelijkheid voor de bouw bij jullie geregeld als opdrachtgever? Het gaat 
immers om zeven bouwvergunningen plus de fietsenstalling. Zijn jullie individueel 
opdrachtgever of gezamenlijk als vereniging? Ligt de verantwoordelijkheid voor evt. 
schade volledig bij de aannemer? Hebben jullie de aannemer verplicht een CAR 
verzekering af te sluiten? Is de aannemer ook aansprakelijk voor alle onderaannemers?  
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5.  
zijn jullie of de aannemer ook van plan om een nulmeting te laten verrichten en zo ja 
hoe uitgebreid en volgens welke methode (visueel en/of laser)? Wordt er een 
hoogtemeting gedaan? Worden er indien nodig scheurmeters geplaatst? 
  
6. 
wanneer verwachten jullie met de bouw te starten en welke doorlooptijd verwachten 
jullie. 
  
 
Kortom, er leven een hoop vragen in de buurt. Deze vragen hebben alle omwonenden 
ook in de mail of brievenbus gekregen en je mag er van uitgaan dat ze ter sprake 
zullen komen op maandagavond. Wellicht is er een mogelijkheid om een deel van de 
bijeenkomst centraal te houden en te besteden aan de beantwoording van deze vragen.  
 
 
We zijn benieuwd naar jullie reactie. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Willem Bollen 
06 51099191 
 
mede namens 
  
René Boogert 
Maartje Martens, 
Peter de Ronde 
 


