
Vragen en antwoorden 
 
Is er na de werkzaamheden geen wateroverlast meer straat? 
Het idee achter Rainproof is dat de straten bij extreme regenval als afvoer gaan werken. Regenwater stroomt dus 
over straat weg. Het is de bedoeling dat water tijdelijk op straat blijft staan. Dat is beter dan dat het over de 
dorpels stroomt. We richten de straten zo in, dat bij een hoosbui het water op straat tussen de stoepranden blijft 
staan, of dat de straat het water afvoert naar de aanliggende straat. Hierdoor proberen we te voorkomen dat het 
water in uw huis stroomt.  
 
 
Wat gebeurt er met de bomen? 
Het streven is om alle bomen te laten staan, maar dit is niet overal mogelijk. Bij het gemaal zullen we één boom 
kappen. Hier komt een nieuwe boom voor in de plaats. Bij het kruispunt tussen de Maasstraat en de 
Rooseveltlaan en bij het kruispunt Waalstraat en Rooseveltlaan staan vijf kastanjes in de weg. De bomen zijn te 
groot om op een andere plaats weer terug te planten. Na de kap van deze bomen, plaatsen we nieuwe bomen 
terug. Het kan zijn dat we andere bomen wat terug moeten snoeien om het werk te kunnen uitvoeren.  
De gemeente kijkt ook of er ruimte is voor extra bomenplant en groen. 
 
Verdwijnen er parkeerplaatsen? Hoe wordt dit gecompenseerd? 
Nadat het riool is vervangen richten we de straten weer in. Het kan zijn dat er dan een paar parkeerplaatsen 
verdwijnen omdat de huidige parkeerplaatsen niet aan de huidige normen voldoen. We hebben dus meer ruimte 
nodig voor een parkeerplaats. 
 
Hoe rijdt de tram tijdens de werkzaamheden? 
De tram buigt bij het Victorieplein af naar de Vrijheidslaan en rijdt zo naar het Amstelstation in plaats van station 
RAI. 
 
Kan ik laden en lossen bij mijn zaak tijdens de werkzaamheden? 
Laden en lossen kan altijd plaats vinden. Het kan wel zo zijn dat er tijdelijk vanaf een andere plaats gelost moet 
worden en dat er verder gelopen moet worden. En dat we een tijdelijke verharding aanbrengen. 
 
Worden er andere maatregelen genomen om wateroverlast te voorkomen? Bijvoorbeeld in de tuinen van 
bewoners? 
De gemeente en Waternet zijn verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte (bovengronds en 
ondergronds).Op je eigen terrein zijn de bewoners en/of vastgoedeigenaren zelf verantwoordelijk voor het 
voorkomen van wateroverlast. Bijvoorbeeld door het regenwater op te vangen in een regenwatertank of door het 
water af te voeren naar een lagere plek in je tuin.  
 
Blijft de bus altijd rijden? 
Ja, maar tijdens de werkzaamheden aan de Rooseveltlaan zullen de buslijnen 62, 65, 245 en 754 via een andere 
route gaan rijden. Tijdens werkzaamheden aan de Waalstraat zal busroute 62 ook een andere route volgen. Het 
GVB zorgt voor de juiste informatie. 
 
Kan ik mijn auto nog voor de deur parkeren? 
Als de werkzaamheden in uw straat zijn, kunt u niet voor de deur parkeren. U moet dan een parkeerplek zoeken 
in een andere straat in uw buurt. Maar omdat niet alle straten tegelijk open liggen, gaan we er nu vanuit dat u in 
een andere straat kunt parkeren. 
 
Kunnen nood- en hulpdiensten nog mijn straat in? 
Ja, nood- en hulpdiensten  zoals de brandweer en de GG&GD moeten altijd bij uw woning kunnen komen.  
 
Is mijn winkel/bedrijfspand nog bereikbaar? 
De ingangen van alle woningen, winkels en bedrijfspanden zullen altijd per voet bereikbaar blijven. Tijdens de 
werkzaamheden leggen we eventueel tijdelijke verhardingen aan. 
 
Waar kan ik met mijn vragen en klachten terecht? 
U kunt een e-mail sturen naar rivierenbuurt@waternet.nl of bellen met de Klantenservice van Waternet via T: 
0900 9394 en vragen naar de projectleider van de Rivierenbuurt. 
 
Staat er straks helemaal geen water meer op straat na een extreme hoosbui? 
Er blijft wel water op straat staan na een hoosbui. Dit is niet te voorkomen, en op sommige plekken willen we dit 
juist. Dit betekent dat we het water opvangen waar het valt en het regenwater zo goed mogelijke laten stromen 
naar plekken waar het tijdelijk kan blijven staan. Hiermee streven we ernaar te voorkomen dat het regenwater in 
jouw huis loopt. 
 
Hoe kan ik zelf maatregelen nemen om wateroverlast in mijn huis/tuin te voorkomen? 
Regenwater valt overal en iedereen kan dus wat doen om wateroverlast te voorkomen. De druppels opvangen 



waar het valt, bijvoorbeeld op je dak, of in de tuin. Kijk welke maatregelen je zelf kunt nemen om te voorkomen 
dat het water naar binnen stroomt of om het regenwater op te vangen. 
 
 
Wat zijn de werktijden? 
De werkzaamheden vinden plaats van maandag t/m zaterdag. De aannemer begint niet eerder dan 07.00 uur 
’s ochtends en werkt niet na 19.00 uur ’s avonds. Als het nodig is om hiervan af te wijken, dan laten we dit van te 
voren weten. 
 
Waarom voeren we niet al het regenwater via de riolering af? Waarom maken we de rioolbuizen niet 
groter? 
Vaak is er geen ruimte in de ondergrond om grotere rioolbuizen aan te leggen. Daarnaast is het vervangen van 
het riool heel kostbaar en wegen de investeringen vaak niet op tegen de mogelijke schade.  


