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Roestende klokkenverzameling
In het zuiden van Limburg had een gepensioneerd echt-
paar in de loop der jaren een mooie klokken¬verzameling 
opgebouwd. De meeste klokken en klokjes stonden in 
de ruime garage (waar je via een steile helling vanaf de 
straat in kon komen) onder het huis. Zij woonden daar 
al meer dan 30 jaar en er was nog nooit wateroverlast 
geweest. Een paar jaar geleden, na een niet eens zo heel 
zware bui, stonden de klokken echter te roesten in de 
volgelopen garage.

Het risico was klein
Terugkijkend was het risico klein. Al die jaren had de 
garage zelfs de meest heftige buien droog doorstaan. En 
ook uit recente berekeningen bleek dat er in de straat 
van de klokkenverzamelaar niet veel te vrezen was. Bij 
hoge neerslagintensiteit kon er wel enige afstroming 
over straat plaatsvinden, maar die werd zoals het verle-
den had uitgewezen veilig naar beneden afgevoerd.

Buitenbocht
Om een beter beeld van de situatie te krijgen: De woning 
staat in een buitenbocht van een straat die een heuvel af 
slingert. De stoep bestaat uit een kleine verhoging aan 
weerszijden van het wegprofiel. Om gemakkelijker de hel-
ling naar de garage af te kunnen rijden, is er geen stan-
daard stoeprand aangebracht. De straatkolken liggen in 
het laagste punt van het dwarsprofiel - op de overgang 
van de straat en de stoep. Bij de meeste buien vangen de 
straatkolken alle neerslag af en wordt deze via het riool 
afgevoerd. Alleen bij hoge regenintensiteit stroomt re-
genwater over de kolken heen langs de weg naar beneden.

Wegwerkzaamheden
Enkele maanden vóór de calamiteit was de straat op-
nieuw bestraat. De riolering was nog in goede conditie 
en daarom niet vervangen. Ook de inrichting van de weg 
was niet noemenswaardig aangepast. Ook hier was dus 
niet direct een verklaring voor het vollopen van de ga-
rage te vinden.

Buiten kijken
Als de theorie de werkelijkheid niet kan verklaren, biedt 
buiten kijken vaak uitkomst. Op het eerste gezicht was 

er niets bijzonders te zien. Goed kijken en meten bracht 
de oorzaak van de wateroverlast echter aan het licht. Bij 
het herstraten was het straat-en-stoep-profiel een klein 
beetje gewijzigd. De stoep stak juist ter hoogte van de 
klokkengarage een paar centimeter minder boven de weg 
uit dan voorheen. En bij het open trekken van een paar 
straatkolken bleek dat hierin nogal wat zand van de weg-
werkzaamheden in terecht was gekomen.

Diagnose
Het vollopen van de garage hebben we op basis van bo-
venstaande als volgt verklaard:
- Door het zand in de kolken werd de afvoer naar het ri-

ool verhinderd en vond sneller dan anders afstroming 
over de straat plaats;

- Deze afvoer werd geleid door het diepere deel in het 
wegprofiel op de overgang tussen de straat en de 
stoep;

- Ter plaatse van de woning ging het water niet met 
de (buiten-)bocht mee naar beneden, maar stak het 
rechtdoor de te lage stoep over en verdween via de 
helling de garage in. 

Een paar centimeter hoogteverschil kan soms dus al 
doorslaggevend zijn voor waar het water heen gaat. Met 
dit inzicht zijn snel de kolken gereinigd en is de stoep 
weer wat opgehoogd. De klokkenverzameling was echter 
al afgeschreven!

Informatie en verantwoordelijkheid
Het functioneren van de riolering/de hemelwaterafvoer 
wordt niet alleen bepaald op het moment dat de ont-
werptekeningen van straatkolken en rioolbuizen worden 
gemaakt, maar (mogelijk) ook bij elke ingreep in de 
openbare ruimte. Het is belangrijk hier als rioleur oog 
voor te hebben, maar nog belangrijker om anderen er 
van te doordringen dat bij elke ingreep de vraag moet 
worden gesteld ‘wat heeft dit voor consequenties voor de 
afvoer van hemelwater’? En het is natuurlijk van belang 
de bewoners er van te doordringen dat 100 procent ga-
rantie op droge voeten niet te geven is en ze daar ook 
zelf een verantwoordelijkheid in hebben. Dan kunnen ze 
een goede afweging maken voor de plek in huis waar ze 
hun hobby uitoefenen. 
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Up, Down of Door
Vooral gemeenten met een groot buitengebied 
staan dus voor een belangrijke afweging: Blijven 
we het huidige systeem in stand houden met on-
derhoud en steeds grootschaliger vervanging? Of 
slaan we een andere weg in?

Geen rekensom
Bij de afweging wat te doen, spelen meer as-
pecten een rol dan dat er in een column kunnen 
worden besproken. Denk bijvoorbeeld aan kosten, 
waterkwaliteit, comfort, terugwinnen van grond-
stoffen, volksgezondheid, capaciteit huidige infra-
structuur, beheer en onderhoud, nieuw ontwikkelde 
technieken, draagvlak bij en verantwoordelijkheid 
van bewoners, ontwikkelingen in het gebied, be-
staande afspraken, regelgeving, … Dit is niet te 
vangen in een rekensom die tot een eenduidige 
oplossing leidt.

Primaire doelen
Volksgezondheid en waterkwaliteit zijn de eer-
ste doelen waarmee we rekening moeten houden. 
Enigszins gechargeerd: de rest is luxe. Het gaat im-
mers om relatief kleine afvalwaterstromen, waarvan 
een andere aanpak niet het grote verschil maakt 
op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid. Het 
is daarom in mijn ogen goed om eerst vanuit de 
primaire doelen een afweging te maken tussen Up, 
Down en Door.

Up, Down of Door?
Als de huidige situatie niet voldoet aan de eisen en 
wensen of als je verwacht dat toekomstige ontwik-
kelingen aanleiding zullen zijn om de lat hoger te 
leggen, is Upgraden een optie. Dit kan betrekking 
hebben op het bereiken van een betere effluent-
kwaliteit van lokale voorzieningen (iba’s), door 
toepassing van meer geavanceerde en/of robuuste 

zuiveringstechnieken. Ook kan een bestaand druk-
rioleringssysteem een upgrade verdienen – bijvoor-
beeld door toepassing van robuustere pompen of 
van telemetrie die meer grip op het systeem geeft.
Anderzijds kan ook Downgraden een optie zijn – 
bijvoorbeeld als septic tanks voldoende zijn om 
een goede waterkwaliteit te borgen. Dit kan een 
alternatief zijn voor het vervangen/in stand hou-
den van drukriolering of iba’s. En als de huidige 
situatie voldoet en blijft voldoen, ligt Doorgaan op 
de huidige weg voor de hand.

En dan?
Het inzicht uit deze eerste afweging op de primaire 
doelen is een vertrekpunt voor volgende stappen 
in het keuzeproces. De eerste voorkeur hoeft daar-
bij niet overeind te blijven. Een ideaalplaatje voor 
de langere termijn is niet altijd tegen acceptabele 
kosten te realiseren. Als je een andere weg in wilt 
slaan (Up of Down), vormen desinvesteringen een 
lastige hobbel. Een systeem (putten, pompjes, lei-
dingen, iba’s) is immers nooit in zijn geheel tege-
lijk technisch afgeschreven. Je schrijft dus ook de 
onderdelen af die nog jaren mee konden. Daarom 
is Doorgaan op de huidige weg vaak het gemak-
kelijkst. Maar het gaat om te veel geld en te veel 
belangen om zonder meer die weg van de minste 
weerstand te kiezen.

Vroeg beginnen
Het loont om het afwegingsproces al te beginnen 
ruim voordat in groot onderhoud moet worden ge-
investeerd. Het kan helpen om hier en daar al aan 
de slag te gaan en ervaringen op te doen. De kos-
ten van een pilot zijn al gauw verwaarloosbaar ten 
opzichte van wat er later geïnvesteerd moet worden 
ter vervanging of verandering van de afvalwaterin-
frastructuur in het buitengebied. Aan de slag dus!

In het buitengebied zijn in het verleden honderden miljoenen geïnvesteerd in druk-

riolering en iba’s. Intussen nadert het moment dat er moet worden vervangen – eerst 

mechanische installaties, later ook meer. Ook dat gaat om grote bedragen. Tijden en in-

zichten zijn veranderd en de keuzes van toen zijn niet per se wat we nu zouden kiezen.


