
Werkgroep vervormingen maandag 7 december 2020 

 

Na de eerste bijeenkomst van 13 november komt de werkgroep nogmaals bij elkaar om van 

gedachten te wisselen over een plan van aanpak rondom vervormingen. Naar aanleiding van het 

eerste overleg heeft het kernteam een aantal volgende stappen op een rij gezet, die in dit 

tussenoverleg worden besproken. 

Namens het kernteam Durgerdam aanwezig: Wineke Straatsma (omgevingsmanager), Hester Faber 

(projectmanager dijkversterking Durgerdam), Mark Brattinga (projectmanager openbare ruimte, 

gemeente Amsterdam) en Karen Span (communicatie). Als bewoners van Durgerdam en lid van de 

werkgroep aanwezig: Marianne van Leeuwen en Igor Kusmirak. 

 

Wineke start met een korte terugblik op het eerste overleg, waarin onder andere naar voren kwam 

dat 1) de boodschap rond vervormingen scherper geformuleerd moet worden, 2) er behoefte is aan 

brede kennis en informatie over dit thema en 3) we moeten bekijken hoe nu verder – en dat is 

waarom dit tussenoverleg is georganiseerd. Daarbij hoort onder andere de vraag hoe er meer 

bewoners bij de werkgroep/het thema betrokken kunnen worden, met ook een goede 

vertegenwoordiging van beide kanten van het dorp (westeinde en oosteinde). Hieruit zijn een aantal 

stappen geformuleerd:  

 

1. Bewustwording op autonoom zakkende woningen bij woningeigenaren en duidelijke 

boodschap delen, ook al is die niet leuk.  

2. Hoe maken we de informatie die er nu is makkelijk deelbaar in het dorp en hoe gaan we om 

met privacy? Een mogelijkheid is om Sky Geo een presentatie te laten geven (= openbare 

data) 

3. Behoefte voor de werkgroep autonome zakkingen in Durgerdam toetsen, hoeveel animo is 

er voor dit onderwerp bij de woningeigenaren? Persoonlijke benadering.  

4. De werkgroep uitbreiden met meer woningeigenaren waarbij West en Oost goed 

vertegenwoordigd is. 

5. Nader uitwerken van de samenwerking tussen overheden en bewoners, welke principes 

hanteren we?  

6. Welke informatie is nodig om een goed oordeel te kunnen formuleren per woning? Wat is 

de oorzaak van de relatieve zakking en hoe verhoudt zich dat tot de autonome zakking , welk 

verhaal past bij de woning en is begrijpelijk?  

7. Op welke manier willen we bijeenkomsten organiseren met de werkgroep vervormingen en 

hoe de bevindingen delen? 

 

Marianne en Igor geven aan dat de behoefte aan kennis verder gaat dan alleen de (mogelijke) 

vervormingen gekoppeld aan dijkversterking. Problemen worden door de bewoners anders beleefd: 

er spelen vragen rondom de (dagelijkse praktijk) van de invloed van zwaar verkeer, zorgen over het 

veenweidegebied in de achtertuin, droogte, de ondergrond die bestaat uit veen, soorten funderingen 

en meer. Om verder te kunnen komen moeten zowel het kernteam als bewoners antwoorden op 

vragen hierover vinden, bijvoorbeeld in de vorm van een vraag-en-antwoord ("Welke invloed heeft 

trillen door zwaar verkeer op de woningen?" en "In hoeverre speelt onderbemaling een rol op 



zakkingen?") of zelfs in de vorm van een bundel. Net als bij het eerdere participatieproces rondom de 

nut en noodzaak van de dijkversterking zouden verschillende organisaties en deskundigen 

antwoorden moeten bieden op alle vragen die spelen: pas dan is er sprake van een mate van 

gedeelde basiskennis. Thema's die in eerste instantie worden genoemd zijn zwaar verkeer, leven op 

veen, onderhoud van de dijk door de jaren heen, invloed van (onder)bemaling, zakkende waterstand, 

droogte (extreme weersomstandigheden), soorten funderingen van de woningen in Durgerdam en 

koppeling met vervormingen (dit kwam vorige bijeenkomst al aan de orde), mogelijke manieren van 

verstevigen woningen, (manieren van) dijkversterking, onderscheid west/oost en meekoppelkansen 

(vernatting gebied). 

Bewustwording en betrokkenheid 

Als het gaat om bewustwording en betrokkenheid komen een aantal suggesties aan de orde, 

waaronder 1) het (persoonlijk) uitnodigen van mensen die eerder ook meededen met het 

participatieproces, 2) het (persoonlijk) uitnodigingen van mensen die eigenaar zijn van een woning 

die meer dan gemiddeld zakt en 3) dus het maken van een basisdocument dat voor iedereen 

toegankelijk is. Daarbij wordt voorgesteld om de boodschap breder te formuleren (meer gericht op 

autonome zakkingen en oorzaken daarvan en daarnáást nog de -beperkte- invloed van de 

dijkversterking).  

Naamgeving van de werkgroep 

De naam van de werkgroep: 'werkgroep vervormingen' dekt de lading niet. Gedacht wordt aan 

Durgerdam zakt! of Houd Durgerdam boven het veen. De term vervormingen is voor veel mensen 

nietszeggend en daarbij is het probleem breder dan alleen de vervormingen.  

 

Tot slot 

Op basis van het rijtje van de zeven stappen en de input vanuit de werkgroep wordt komende weken 

-tot aan het derde overleg begin volgend jaar- gewerkt aan de vragen:  

1. Wat wordt het speelveld en wie doet wat vanuit welke rol? 

2. Uitwerken plan over hoe kennis naar het dorp te brengen (webinars, live bijeenkomst(en), 

persoonlijk). 

3. Eerste start verzamelen deskundigen en antwoorden op vragen en informatie rond genoemde 

thema's. 

 

 

 

 


