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l bijna vier maanden zijn ze in 

mijn straat in Den Haag met de 

riolering bezig. Het dagelijks 

leed is niet te overzien. Aller-

eerst is een opgebroken straat niet be-

vorderlijk voor de sfeer. Daarnaast moet 

ik constant omrijden, altijd zoeken naar 

een parkeerplaats en tijdens het thuis-

werken bulderen de graafmachines mij 

uit mijn concentratie. Bij mijn overburen 

staat zelfs een hekwerk nog net niet te-

gen hun voordeur

Ook tijdens het schrijven van deze co-

lumn zie ik een graafmachine het zand 

egaal maken en loopt iemand met een 

aanstampapparaat weggetjes door het 

rulle zand. Dit harde werken is gek ge-

noeg een uitzondering. De machines 

staan vaak stil en de hoeveelheid zicht-

bare werklieden in oranje BAM-jasjes is 

bescheiden. En dat terwijl er in de aan-

kondiging stond: ‘Om de overlast voor u 

te beperken, gaat de gemeente zo snel en 

zorgvuldig mogelijk te werk.’ Blijkbaar 

wint de zorgvuldigheid het vaak van de 

snelheid. Een maand geleden kreeg ik via 

een nieuwsbrief te horen dat de werk-

zaamheden uitlopen. Het heeft namelijk 

‘uitvoeringstechnisch niet meegezeten’. 

Gelukkig volgt een wat gedetailleerdere 

uitleg over de vertraging: ‘Helaas hebben 

we te maken met een aantal technisch on-

voorziene zaken.’ Niet alleen de techniek 

krijgt de schuld, want ‘daarnaast heeft 

hevige regenval in augustus ook niet 

geholpen’. BAM is volgens de brief wel 

‘hard aan het werk met een extra riool-

ploeg’. Mooie term voor de hekkensluiter 

in de Eredivisie, maar in mijn straat heb 

ik deze rioolploeg niet gezien. Gelukkig 

blijkt aan het einde van de nieuwsbrief 

dat ik er begrip voor heb.

En in eerste instantie leek het me inder-

daad ook onvermijdelijk dat elke tachtig 

jaar alles open moet voor het vervangen 

van het riool. Tot ik een paar weken ge-

leden een presentatie van Kouwenberg 

Infra uit Schaijk bijwoonde. Trotse win-

naar van de ‘no-dig award 2014’ voor het 

sleufloos vervangen van een riool in de 

gemeente Hoorn. Ik trakteer u hier op de 

‘uitvoeringstechnische’ details. Het begint 

met het laten afzinken van grote ronde 

afzinkputten. Zo’n ‘putje’ weegt ongeveer 

20 ton en zakt door zijn eigen gewicht in 

de grond, zo vertelde Stefan Kouwenberg 

tijdens zijn presentatie. Binnen in de put 

graven ze het zand eruit. Via een gat in 

de zijkant gaan er ‘pilootgestuurde ave-

gaarboringen’ naar een ontvangstput. De 

nieuwe rioleringsbuizen reizen als pas-

sagier gelijk met de boor mee. Desnoods 

breken ze door middel van ‘pipe cracking’ 

door bestaande riolering heen.

Geen opengebroken straten meer en het 

verkeer kan er tijdens de werkzaamhe-

den meestal nog gewoon langs. De ‘put-

jes’ blijven achter als rioolputten voor 

het opvangen van regenwater.

Er zijn vast allerlei ‘uitvoeringstechni-

sche’ redenen aan te voeren waarom dit 

soort innovaties in mijn straat niet moge-

lijk is. Ik pleit ervoor dat opdrachtgevers 

en aannemers de verplichting krijgen om 

aan te tonen dat sleufloze alternatieven 

onmogelijk zijn, voordat ze de straat 

maandenlang open leggen. De politieke 

druk zal de komende jaren gelukkig toe-

nemen. Het Binnenhof gaat namelijk van-

af 2018 op de schop om alle leidingen te 

vervangen, van riolering tot dataverbin-

dingen. Premier Pechtold moet zelfs een 

jaar lang zijn torentje uit. Ik verheug me 

nu al op de eerste Kamervragen. <
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