
 

 

 

MEMO 

Datum:   11 april 2016 
Van:   Mariëtte Pennarts 
Aan:   Commissie BEM 
Doorkiesnummer: 3500 
Onderwerp:  opwaardering memo lekkage Waterliniemuseum  

 

Aanleiding 
De fractie van de VVD wil graag de lekkage van het Waterliniemuseum bespreken. De reden hiervoor 
is dat de resultaten van het onderzoek waar GS opdracht voor heeft gegeven bekend zijn (zoals door 
de Gedeputeerde tijdens afgelopen BEM ook is bevestigd). Ook heeft de VVD vragen over het proces 
en de gevolgen voor toekomst n.a.v. het rapport. 
 
Inleiding 
In het memo van 8 februari jl. is aangegeven dat de provincie Utrecht een onafhankelijk adviesbureau 
opdracht heeft gegeven om te onderzoeken wat de oorzaak is van de lekkage in het 
Waterliniemuseum. De provincie heeft zelf dit initiatief genomen omdat niet vast staat of de lekkage 
valt onder garantiebepaling of juist onder de uitsluiting. Daarom is ook door het onderzoeksbureau 
gekeken naar de ontwerptekeningen en de juridische waarde van de documenten om eventueel de 
aannemer te kunnen aanspreken. 
 
 
Antwoord: 
Ter voorkoming van juridische problemen die kunnen ontstaan bij uitvoering van onderzoek op locatie 
waarbij de constructie kan worden aangetast, is er eerst een beschouwing gemaakt van 
contractdocumenten en vervat in een tussenrapportage. Deze tussenrapportage heeft nog geen 
definitief karakter.  
 
In het vervolg op de bureaustudie is een locatiebezoek uitgevoerd. Er is een rondgang gemaakt in en 
om het museum. Hieruit is de conclusie getrokken dat de waargenomen lekkages grof weg zijn in te 
delen in 3 soorten; 

1 Lekkage door de wand (naad) ter plaatse van de technische ruimte. 
2 Lekkage in hoek van de wanden/plafonds. 
3 Lekkage aan de bovenzijde van de kozijnen. 

 
Het fysieke onderzoek (veldonderzoek) heeft nog niet plaatsgevonden omdat zoals eerder 
aangegeven bij de uitvoering van onderzoek op locatie, op juridisch vlak, mogelijk problemen kunnen 
ontstaan bijv. vervallen van garanties.   
Het fysieke onderzoek zal zich m.n. richten op non-destructief onderzoek. Dat houdt in dat er 
onderzoek plaatsvindt zonder de constructie aan te tasten. Op geohydrologisch vlak zullen er 
peilbuizen worden geïnstalleerd om de grondwaterstand te monitoren. Ook zullen er ter plaatse van 
risicogebieden proefsleuven worden gegraven om de situatie nader te beoordelen. 
Er wordt vanuit gegaan dat de mogelijke oorzaken van de problemen kunnen worden aangegeven om 
zo de lekkages het hoofd te kunnen bieden. 
De verwachte looptijd onderzoek is ca 3 – 6 maanden. 
 
 


