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COLUMN – Zaterdag Live,  1 mei 2021 - Columnist: Ingrid  Gyömörei 

 

Grondwateroverlast 
 

Heb ik dat? Regent het voor het eerst in weken een beetje door, gaat het 
stamtafelgesprek meteen over grondwateroverlast. Gelukkig weet ik, dat Discus 
weliswaar trends signaleert, maar daar aanmerkelijk minder hysterisch mee omgaat 

dan menig bekend media-fenomeen. Ik zal het maar verklappen, dit onderwerp stond 
al weken gepland. Dus durf ik de stelling aan, dat zelf het weer leert, zich aan te 

passen aan de wensen van Joop. 
U kent mij – of niet – maar ik lees me altijd een beetje in over het onderwerp. Dat 

voorkomt dat je de plank al te erg misslaat. Ik ben van mening, dat je niet altijd 
overal mee wegkomt  onder het motto ‘het is maar een column’. Zo grappig vind ik 
mezelf nu ook weer niet. Wist u bijvoorbeeld, dat er vier grondwatersystemen in Den 

Haag zijn? Duingebied, Binnenduinrand, Stedelijk boezemgebied en polders? Dat is in 
ieder geval overzichtelijker dan het Haagse parkeerregiem. Of de onduidelijkheid rond 

‘wijken, die af zijn’ en ‘wijken, die dat niet zijn’. In ieder geval veel overzichtelijker 
dan de hoeveelheid politieke partijen in de Haagse gemeenteraad. Gisteren toen ik dit 
stukje schreef waren het er nog veertien 

 
Ik vermoed dat die behoefte tot het scheppen van duidelijkheid gelegen is in het feit 

dat niet de politiek, maar vooral de wetenschap zich bezighoudt met zaken die zich 
onder de grond afspelen. Ik hoor u denken, daar kunnen ze in de politiek ook heel wat 
van. Maar daar hebben we vooral te maken met steken en streken onder de gordel, 

en de beroemde achterkamertjes. Die vind je meestal niet in de kelders. In het 
Binnenhof (u weet wel vlak bij dat torentje van Mark) vind je juist dáár altijd de kleine 

fracties. Of de grotere fracties. die daar bij voorkeur altijd hun kritische medewerkers 
onderbrengen. Ik zal het maar bekennen, ik heb jarenlang in de kelder gewerkt.  
Wist u trouwens, dat wanneer je op ‘grondwaterpeil Den Haag’ googelt, je precies 

kunt zien, waar de Haagse peilbuizen zijn?  Zo ontdekte ik ook, dat het 
grondwaterpeil van het  Buitenhof zich altijd keurig tussen de 0 en -1 meter NAP 

bevindt. En daar wordt sinds 2016 nog maar zeer zelden meer dan één keer per jaar 
gemeten. 
Zo leerde ik ook, dat de peilbuis nabij de parkeergarage Turfmarkt wél meermalen per 

maand handmatig wordt bemeten. Dat is al zo sinds 2008, maar zit men sinds 2017 in 
toenemende mate rond  -1, 50  en -2 meter onder NAP.    
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Nee, dan is die peilbuis bij de parkeergarage van de Schedeldoekshaven, reden voor 
speculatie. U weet wel. Die parkeergarage die geregeld genoemd wordt in de plannen 

rond Amare. Schedeldoekshaven 60, daar zit naast  NDT (Nederlands Dans Theater) 
ook een peilbuis.  Wanneer je op die peilbuis klikt, krijg je spontaan rode vlekken. 

Nee, niet van huiduitslag of de mazelen. Dat is de weergave van de handmatige 
metingen in rode bolletjes. Wekelijks. Sinds 2008 altijd rond de  - 1 meter onder NAP. 
En dan ineens in 2018, gaat het grondwater richting de - 2.10 en de -2.30 meter. Tja, 

dat kan, Immers ‘heel Holland zakt’ en er waren nog wat verdwaalde tunnelguppen 
hoor ik u denken.  

Maar weet u nog, mijn kantoor bevond zich in de krochten van het Binnenhof, 
vanwege mijn kritische houding. Ik meen iets ontdekt te hebben: tussen januari 2019  
en maart 2020, zou er ineens meer dan een jaar niet gemeten zijn. Om precies te zijn 

vijftien maanden, dus zestig keer niet wekelijkse gemeten. Zo ook tussen 14 oktober 
2020 en 11 januari 2021. Nog eens drie hele maanden, dus zeker twaalf metingen 

niet handmatig gedaan. Verdwenen! Of misschien wel gemeten, maar niet 
gepubliceerd. Er is immers nogal wat commotie over de bouw van het Spuiforum, OCC 
of wat inmiddels Amare heet. Er is heel wat te doen, over de belasting van de grond 

in ons lokale centrum van de macht.  En altijd heeft het te maken met 
parkeergarages, hoge torenflats en opgeknipte bouwplannen. Denk daarbij ook aan 

het ondoordringbare woud van ontwikkelaars en (onder)aannemers. En altijd gaat het 
over geld, en over de belasting. Nee niet over uw OZB of hondenbelasting. Ik heb het 
over de belasting van de grond, die de bouw van te veel woningen op een 

parkeergarage nu eenmaal met zich meebrengt.  
 

Koningin Julianaplein en de Schedeldoekshaven. Jarenlang gesteggeld over de 
plannen en de centen. U moet het niet verder vertellen, maar het is niet voor niets dat 
Revis in 2013, besloot de ‘Adviesgroep Grondwater’ in het leven te roepen. En niet 

voor niets, dat vervolgens (toen nog) wethouder De Mos in 2018 besloot om deze 
extern en onafhankelijk te maken.  En dan vindt U dat ik doorsla?  

Misschien. Maar wanneer het over water gaat, is geen vraag te gek. Geen zee te 
hoog. Wanneer de Nederlandse wetenschappers van Deltares, met hun 
stromingsmodel, vijftig jaar later aan kunnen tonen dat de grote ontsnapping met 

bootje vanuit zwaarbeveiligd Alcatraz in 1962 mogelijk was, ben ik ervan overtuigd 
dat mijn casus te bewijzen valt.   

Ik voel schriftelijke vragen of een motie borrelen. Ik daag u uit….  
  


