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Sinds het droogvallen van onze polder
wordt het water via (landbouw)drai-
nage, greppels, sloten, vaarten en 
gemalen uit de polder afgevoerd, voor 
zover het niet verdampt.

Voor zover de oorspronkelijke
drainage nog functioneert wordt ze 
regelmatig onderhouden (doorgespo-
ten) door de gemeente. Delen die in 
het verleden verloren zijn gegaan of 
beschadigd zijn, kunnen echter niet 
meer worden hersteld. 

De gemeente legt onder andere 
drainage aan in het openbare gebied 
om mogelijke wateroverlast in het 
openbare gebied te voorkomen.

De eigenaar/bewoner zelf is voor de 
ontwatering van zijn eigen perceel 
verantwoordelijk.

In de begintijd van Lelystad bleef in 
natte periodes  water onder de woning 
staan (op het laagste punt). In de loop 
van de jaren ‘80 werd rond woningen 
en woningblokken vaak een ringdrain 
aangelegd, zodat overtollig water on-
dergronds kon worden afgevoerd naar
de regenwaterafvoer. In de praktijk 
werd die gemeenschappelijke drai-
nage meestal niet onderhouden
en raakte die verstopt. Als de drainage 
al enige tijd verstopt is, dan is herstel 
erg moeilijk.

Afstemming met de buren om te ko-
men tot een goede ontwatering is van 
belang. In overleg met de gemeente 
kan worden besloten om de drainage 
eventueel aan te sluiten op de regen-
waterriolering. De laatste jaren wordt 
er meestal voor gekozen om iedere 
woning afzonderlijk te voorzien van 
een drain. Deze loopt in het algemeen 
van achter naar voor over de kavel, 
onder de fundering van het huis door, 
op ongeveer 1,10 meter diepte. 

De drain is aangesloten op de regen-
waterafvoer. Aan het eind zijn er door-
spuitstukken geplaatst zodat iedereen
-in theorie- zijn eigen onderhoud
kan uitvoeren. In de praktijk verdwij-
nen de putjes echter vaak onder een
nieuw aangelegd terras of in de tuin.
De drain houdt na verloop van tijd op
te werken en dat leidt in een aantal
gevallen tot water onder de vloer.



Een normale kruipruimte onder een
woning is ongeveer 50 centimeter
diep. Als de dikte van de vloer wordt
meegerekend, dan is de afstand van 
de rand van het kruipluik tot de  
bodem van de kruipruimte ongeveer 
70 centimeter van de rand van het 
kruipluik tot de bodem van de kruip-
ruimte. De bodem van de kruipruimte 
is meestal bedekt met zand of soms 
met schelpen vanwege de isolerende 
en vochtregulerende werking. Over 
het algemeen zal zo’n kruipruimte 
droog zijn. Het is echter niet uitzon-
derlijk dat er in natte periodes eens 
wat water onder de vloer staat. Als 
een kruipruimte veel dieper is dan zal 
er vaker water onder de vloer staan. 
U kunt dat verhelpen door de ruimte 
op te vullen met zand, omdat het 
water dan wordt verdrongen door de 
druk van het zand, hoewel er altijd op 
een bepaald niveau grondwater zal 

zijn. In alle gevallen is het van belang 
dat de kruipruimte goed geventileerd
wordt. Stop dus nooit de ventilatie-
roosters of sleuven dicht, die u
onderin de buitenmuur vindt.
Afhankelijk van de hoogteligging en
het grondwaterpeil zijn er in Lelystad
nattere en drogere plekken. 

Het is niet verstandig om het water
onder de vloer weg te pompen. U
brengt er alleen maar een water-
stroom mee tot stand in de richting
van uw kruipruimte. Als u vragen hebt 
over deze zaken kunt u contact opne-
men met de opzichter van de afdeling 
Beheer Openbare Ruimte van de ge-
meente Lelystad op telefoonnummer
14-0320. Meer informatie vindt u op
www.lelystad.nl
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