
Delft, 14 augustus 2017, 

 

Geachte leden van de raad, geacht college van B&W van Delft. 

 

Op 20 juni 2017 heb ik U een mail gestuurd waarin ik U gewezen heb op het 

ongeloofwaardige verhaal van GL wethouder Brandligt, een verhaal waarin hij als 

gezagsdrager van “ Delft Kennisstad “ voorspelt dat het maaiveld van “ binnenstad-oost “ de 

komende eeuw een halve meter ( 0,5 M1) gaat zakken/inklinken en na enig onderling mail 

verkeer blijkt dat hij daar nog steeds heilig van overtuigd is met als aanvulling, zo laat hij mij 

weten, dat ” binnenstad-oost “ sinds het jaar 1900 al met ca. 50 cm is gezakt/ingeklonken en 

dat dit proces om het nog een beetje aan te dikken zal het zich ook nog versnellen. 

 

Om zijn verhaal te onderbouwen heb ik hem verzocht bij een bezoek aan de fractievoorzitter 

van zijn partij in de raad, woonachtig aan Rietveld 220 om gezamenlijk eens’ goede nota “ 

nemen van de twee onderstaande foto,s, een gemaakt in het jaar 1900 van de gedempte 

Raamgracht uitkomend in het Rietveld en een uit augustus 2017 van de recentelijk 

vernieuwde kademuur voor de deur van Rietveld 220, waarop duidelijk te zien is dat er 

helemaal geen verschil bestaat tussen de bovenkant van beide kademuren en de bovenkant 

van het grachtenwater. 

 

Het hoogte verschil is in beide gevallen niet meer dan ca. 35 cm  ( in metselwerk uitgedrukt 

een verschil van 1 rol met 3,5 a 4  lagen ) en deze toestand bestaat al meer dan 117 jaar.    ( 

bron fotoboekje, DELFT rond de eeuwwisseling, uitgeverij Elmar in Delft ) 

 

Ongetwijfeld zal hij samen met de fractievoorzitter van zijn partij en mede bewoners van 

Rietveld 220 een goed onderbouwde verklaring hebben voor “ het wonder “ dat zich in de 

omgeving van deze woning “ een voormalige stadsboerderij “  de afgelopen 117 jaar heeft 

voor gedaan, het wonder dat het maaiveld/bestrating wel ca. 50 cm is gezakt/ingeklonken 

maar wonder boven wonder niet verdwenen is onder het sinds het jaar 1900 slechts met 2 cm 

verlaagde grachtenwater. 

 

 In tegenstelling tot wat GL wethouder in “ Delft Kennisstad “ beweert, blijft het 

Hoogheemraadschap Delfland wel met “ droge voeten “op de grond staan en heeft het geen 

aanleiding gezien het grachtenwater peil sinds het jaar 1900 met meer dan 2 cm te verlagen, 

van 0,41 m1 minus NAP naar het huidige 0,43 m1 minus NAP, een verlaging die volledig in 

overeenstemming is met de twee bijgevoegde foto,s. 

 

Waarom GL wethouder Brandligt bij hoog en laag blijft volhouden waarom Delft de 

afgelopen eeuw een 0,5 m1 gezakt is en de komende eeuw versneld nog eens 0,5 m1 zal 

zakken is mij duidelijk geworden na het lezen van de gemeentelijke nota “ afsluitconstructies 

grachten oostelijke binnenstad “ gedateerd 7 maart 2004, gem. kenmerk, 548393, een nota 

aangestuurd en gemaakt onder verantwoordelijkheid van partijgenoot en voormalig wethouder 

Grashoff ( 1998-2006 ) ook woonachtig Rietveld 220, een rapport met als alarmerende 

boodschap dat de verzakkingen in vooral “ binnenstad-oost “ zulke ernstige vormen zullen 

aannemen dat het centrum van Delft uiterlijk voor het jaar 2015 ( het staat er echt ) als 

zelfstandige polder moet gaan functioneren, een conclusie waarvan overigens geen woord te 

lezen is in het rapport “ Waterplan Delft, een Blauw Netwerk “ gedateerd 27 april 2004, 

omdat mede opsteller “ Hoogheemraadschap Delfland “ niet is meegegaan met het opgeklopte 



fantasieverhaal vastgelegd in de gemeentelijke nota uit 2004, een verhaal zonder ook maar 

iets van bewijs en zonder ook maar iets van een landmeetkundige meting vastgelegd in 

veldwerken, zo blijkt bij 

navraag.                                                                                                                                         

                                        

 

De bovengenoemde nota uit 2014 heeft overigens wel terecht bijgedragen aan de tijdelijke 

inpoldering van “ binnenstad-oost “ om het eeuwen lang bestaande probleem van overlopend 

grachtenwater tengevolge van stuwwater  bij hevige en langdurige regenval te beheersen wat 

verder niets met zakking/inklinking van het maaiveld te maken heeft maar alles met de te 

nauwe doorgangen richting Schie, waar het rapport ook duidelijk in heeft gefaald is de echte 

oorzaak niet te onderkennen van het op vele plaatsen minimale verschil tussen bovenkant 

grachtenwater en bovenkant kademuren. 

 

De reden daarvan is dat de kademuren al eeuwen lang niet onderheidt zijn maar gefundeerd 

op staal en eigelijk gefundeerd zijn op veengrond-modder en sinds de auto,s langs de grachten 

en op de kade,s geparkeerd worden deze mede verantwoordelijk zijn voor de verzakkingen 

omdat deze manier van funderen daar niet op berekend is en al helemaal niet als men daar het 

voorbijrijdende zware vrachtverkeer met haar trillingen bij optelt. 

 

Op de Vlamingstraat is goed te zien dat de kademuren niet alleen zijn weggezakt maar ook 

zijwaarts van plaats zijn verschoven richting het grachtenwater met als bijkomstig gevolg dat 

het afschot op sommige plaatsen een hellingshoek heeft van meer dan 12 graden en de 

bovenkant van de weggezakte kademuur en op sommige plaatsen met de tegenover liggende 

begane grondvloeren een hoogte verschil is ontstaan van wel 75 cm ( zie 

omgeving  Vlamingstraat 25 ). 

 

Met onderheide kademuren en een bovenkant van de kademuur op gemiddeld 10 cm minus 

NAP en een afschot van 2 graden in de bestrating richting gracht zoals uitgevoerd bij het het 

stukje kademuur voor de buitendeur van Rietveld 220  kan “ binnenstad-oost " weer eeuwen 

vooruit 

 

Hoogst benieuwd naar het antwoord van de GL wethouder Brandligt over het wonder dat 

heeft plaats gevonden aan het Rietveld , verblijf ik, 

 

Hoogachtend, 

 

A.Th.van Wissen. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


