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1. Ishet verval vanderioleringwerkelijkheid of mythe?
Te Knossos op het eiland Kreta bevindt zich
een uitgebreid ruïnecomplex dat dateert van
voorchristelijke tijden. In de toeristenfolders
worden de ruïnes omschreven alshet voormalige paleis van de in de oudheid bekende
koning Minos.
Bij een vakantieverblijf op het prachtige
Kreta iseen bezoek aan Knossos een
'verplicht nummer". Zo ook voorde schrijver
van dit artikel. Op het eerste bezoek had ik
mij enigszins voorbereid door het lezen van
het boek dat dearcheoloog Evansschreef [1].
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Deze verrichtte aan het begin van deze eeuw
opgravingen ter plekke.
Knossos' paleis op Kreta
Evans kwam op grond van de resultaten van
de opgravingen tot de conclusie dat Knossos
de zetel moet zijn geweest van de genoemde
koning. Als bewijs daarvoor voerde hijo.m.
aan dat de bewoners een hoge waterbeschaving moeten hebben bezeten.
Hij beschrijft onder andere het sanitaire
systeem dat moet hebben bestaan uit
badkuipen die op een uitgekiend rioleringssysteem waren aangesloten.
Het ligtvoorde hand dat ikalsgeïnteresseerde
in sanitaire systemen bij het bezoek hebgetracht de door Evans getrokken conclusie te
verifiëren. Het eerst bracht mij de aanblik
van de badkuipen tot twijfels. Deze zijn
gemaakt vangebakken kleienhebben wanden
van enkele tientallen millimeters dik.
Een berekeninggemaakt opeenservet inhet
nabij gelegen restaurant leerde datde kuipen
onmogelijk water hebben kunnen bevatten.
Ze zouden onder de last zijn bezweken.
Bovendien vertonen enkele kuipen in- en
uitwendige beschilderingen die niet slijtvast
ogen en daardoorzekereen intensief gebruik
door badende Griekse schonen niet zouden
hebben kunnen overleven.
Bestudering van het rioolstelsel vergrootte
de twijfel. Het netwerk waszeker niet
bedoeld om daarmee regenwater af te
voeren. Nergens zijn daartoe voorzieningen
getroffen. Verbazingwekkend isverderdatin
het complex geen toiletten aanwezig lijken te
zijn geweest.
Bij terugkomst van de vakantie liet mij het
probleem niet los.Bij het doorlezen van
vervolgens verzamelde literatuur bleek alras
dat de deskundigen het oneens zijn over de

/'V\
-, ***
^%
Afb. 1- Onderhoudskosten infrastructuur
(LPL's).

door Evans getrokken conclusie. De belangrijkste tegenwerpingen komen van een
geoloog, Wunderlich [2], Hij constateerde bij
een bezoek aan Knossos dat als materiaal
voor de bekleding van wanden en vloeren
gipsplaten zijn toegepast, waarschijnlijk ter
nabootsing van het er veel op lijkende witte
marmer. Gipsiszacht. Het isveelzachterdan
marmer, dat reeds ten tijde van koningMinos
werd toegepast. Aangenomen mag worden
dat het paleis intensief werd bewoond.
Het gevolg zou een zeer snelle slijtage van de
gipsen vloeren, dorpels en trappen zijn
geweest. Wunderlich constateerde dat de
dorpels die door de toeristen worden betreden een grote slijtage vertoonden in
tegenstelling tot die welke niet door het
publiek kunnen worden betreden.
Bij een tweede bezoek aan Knossos, een jaar
na het eerste, was ik in staat de door
Wunderlich getrokken conclusies, voorzover
mij mogelijk, te verifiëren.
Mij is het nu eveneens duidelijk dat Knossos
niet het paleis van Minos was.Maar wat dan
wel?
Het moet een dodenstad, eennecropolis,zijn
geweest. De kuipen werden gebruikt bij het
proces van mummificeren. Daarbij werden
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de lichaamsholten ontdaan van de
ingewanden en vervolgens gevuld met een
mengsel van honingen mirre. Dit mengsel
had tot doel het inwendige te conserveren.
Tijdens het proces werd het mengsel een
aantal keren ververst en de gebruikte
vloeistof via de uitlaat van de kuip en het
rioolstelsel afgevoerd. De beschilderingen
vervulden waarschijnlijk een rituele functie.
De Kretenzers waren specialisten op het
gebied van het mummificeren. Dat blijkt
onder meer uit verwijzingen naar het
inschakelen van Kretenzers bijde lijkbezorging van Egyptische farao's. Talrijke
inscripties die in Egyptische grafkamers
worden aangetroffen verwijzen daarnaar.
De conclusie dat Knossos een, weliswaar rijk
uitgevoerde, necropoliswaswordt ondersteund door talloze andere waarnemingen.
Hierover verder uitwijden gaat in het kader
van dit artikel te ver.
Welke relatie bestaat er tussen de in
Nederland ontstane achterstand bij het
vernieuwen van de rioolstelsels en het boven
omschreven archeologische determinatieprobleem?
De discussie over de functie die het
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gebouwencomplex van Knossosin de
oudheid bezat geeft aanleiding tot de
conclusie dat archeologische kennis alleen
niet voldoende wasom die functie te kunnen
bepalen.
Tot op heden zijn het in hoofdzaak
rioleringsdeskundigen geweest diezich de
problemen rondom het in stand houden van
de riolering hebben aangetrokken. De vraag
kan worden gesteld of door deze eenzijdige
aandacht het probleem juist isgeplaatst.
In het hierna volgende wordt getracht aan te
tonen dat de slechte staat waarin delen van
onze rioolstelsels verkeren weliswaar geen
mythe is maar dat inspanningen van anderen
dan alleen technici noodzakelijk zijn om het
probleem duidelijk te kunnen formuleren en
naar oplossingen te kunnen toewerken.
2. DetoestandvandeNederlandse riolering
Afb. 1 isontleend aan eerder uitgevoerd
onderzoek [3], Hieruit blijkt dat door
gemeenten circa 600 miljoen gulden per jaar
aan de riolering wordt besteed. Het bedrag
vertoonde in de beschouwde jaren een
geleidelijke stijging. Daaraan kan de
conclusie worden verbonden dat,ondanksde
benarde financiële situatiewaarin gemeenten
verkeren, het noodzakelijk was telkenjare
aan de riolering meer uit te geven.
Afb. 2,eveneens ontleend aan bovenbedoeld
onderzoek, laat zien dat volgensopgave van
diensten gemeentewerken circa 10% van de
riolering alsslecht tot zeer slecht wordt
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Afb. 3-Cumulatiefpercentagerioleringaangelegdvooreenbepaaldjaar.

aangemerkt en circa 40% als matig.
Ongeveer de helft baart de diensten
gemeentewerken zorg!
Aangenomen mag worden dat de leeftijd van
de riolering een belangrijke indicatie kan zijn
voor de kwaliteit van de riolering. Afb. 3
geeft de leeftijdsopbouw van de Nederlandse
riolering weer. Wordt aangenomen dat de
technische levensduur van de riolering circa
50 jaar bedraagt dan volgt uit de afbeelding
dat minder dan 10% van de riolering aan
vervanging toe zou moeten zijn. Volgens
opgave van gemeenten isdat echter zeker
meer dan 10%.Wat isde verklaring voor
deze ogenschijnijke discrepantie?
In de periode 1950-1970 zijn veelal
zogenaamde één meterse buizen toegepastin

Afb. 2- Onderhoudstoestandinfrastructuur
(LPUs).

tegenstelling tot de nu gebruikelijke twee
meterse buizen. Dit houdt hetdubbele aantal
voegen in, voegen die meestal met nu als
slecht gekwalificeerd materiaal zijn gevuld.
Ook de betonkwaliteit laat inveelgevallen te
wensen over. Hoewel de rioolstelsels uit de
vermelde periode nog geen 50 jaar oud zijn
komen delen daarvan reedsnuin aanmerking
voor vervanging. Dit verklaart het relatief
hoge percentage met slecht aangemerkte
rioolstelsels.
De hierboven gehanteerde cijfers zijn
ontstaan door extrapolatie van gegevens
verzameld met behulp van steekproefsgewijze uitgevoerde enquêtes. De globale
landelijke cijfers hebben slechtszin ten
aanzien van de beschrijving van de omvang
van de problemen. De problemen zullen
moeten worden opgelost voor gemeenten en
in belangrijke mate door gemeenten.
Dit betekent dat elke gemeente zijn eigen
cijfers zal moeten verzamelen en op grond
van deze cijfers een beleid ten aanzien van de
vervanging en vernieuwing van de riolering
zal moeten uitstippelen. De plannen waarin
dit beleid isvervat zullen uniform van opzet
moeten zijn om het toezichthoudende
instanties (provincies, waterzuiveringsschappen enz.) mogelijk te maken hun taak
effectief te kunnen uitvoeren.
3. Het vervangingsprogramma
Afb. 4 geeft het aantal te vervangen
kilometers riool aan dat, uitgaande van een
technische levensduur van 50 jaar, in de
aangegeven periode dient te worden
vervangen. Het aantal voor vervanging in
aanmerking komende riolen isnunogrelatief
klein. Vanaf 1990 komen de riolen die na
1945 zijn aangelegd voor vervanging in
aanmerking. Zoals de figuur laat zien
ontstaat een ware piek met betrekking tot de
vervanging.
De achterstand ten aanzien van de vervanging wordt geschat op 4 miljard gulden.
Wanneer wordt aangenomen dat de achter-
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Afb. 4 - Globaal renovatieprogramma.

stand vanaf 1990, uitgesmeerd over een
periode van 15jaar, moet worden ingehaald
wordt de piek nog geprononceerder.
Bij het samenstellen van de grafiek is
uitgegaan van een technische levensduur van
de riolering van 50 jaar. Over de werkelijke
technische levensduur van de riolering
bestaat echter onzekerheid. Het ontbreekt
bovendien aan een algemeen geaccepteerde
definitie van de technische levensduur.
Een mogelijke definitie zou als volgt
kunnen luiden:
De technische levensduur wordt bereikt
zodra de kosten verbonden aan het in stand
houden van de rioleringeen stijging beginnen
te vertonen.
Indien in plaats van 50 jaar 60 jaar wordt
aangehouden voor de technische levensduur
vlakt de piek uit. Dit heeft uiteraard
financiële consequenties.
Naast de technische levensduur kunnen de
economische en de absolute levensduur
worden onderscheiden.
Naarmate het stelsel veroudert nemen de
onderhouds- en reparatiekosten toe.
Bovendien treden meerkosten op die het
gevolg zijn van het niet planmatig renoveren
van de rioolstelsels. Deze toenamen van de
kosten kunnen zodanig hoogzijn dat het in
economische zin verantwoord wordt tot
vervanging over te gaan in plaats van het
stelsel te blijven repareren. Op dit moment
ontbreken bruikbare methoden om de
economische levensduur te kunnen
vaststellen.
De absolute levensduur valt samen met het
bezwijken van het riool. Hoewel duidelijk
gedefinieerd, ishet met de heden ter
beschikking staande methoden niet mogelijk
de absolute levensduur met voldoende
nauwkeurigheid vast te stellen.
De hiervoor omschreven problemen ten
aanzien van de vaststelling van het tijdstip
waarop tot vervanging dient te worden
overgegaan zijn slechts oplosbaar door nader
onderzoek. Daarbij zullen deskundigen op
het aebied van de aemeentetinanciën,

economen en technici dienen samen te
werken.
Zoals uit het bovenstaande blijkt staat nog
niet vast inwelke mate en inwelk tempo de
rioolrenovatie moet worden aangepakt. Het
zal echter duidelijk zijn geworden dat óf
vanaf 1990 óf vanaf 2000 in grote omvang
rioolstelselszullen moeten worden vervangen.
Nu reeds studeren op welke wijze dat kan
geschieden iszeer gewenst. Het voorbereiden
en uitvoeren van de noodzakelijke studies
kost tijd. Met destudiesnuaanvangen maakt
het mogelijk de rioolrenovatie op een
efficiënte en economisch verantwoorde wijze
tot stand te brengen.
4. De rioolrenovatie
Belangrijke vragen in dit verband zijn:
a) Welke renovatietechnieken zijn in welke
situatie geschikt om te worden toegepast en
b) Hoe kan de renovatie worden gefinancierd?

Daarnaast moet worden opgemerkt dat zeer
waarschijnlijk slechts een klein deel van het
Nederlandse rioolstelsel in aanmerking komt
voor toepassing van sleufloze technieken.
Zoals reeds isvermeld vormen de hoge
kosten een belemmering. Bovendien zal een
groot deel worden gerenoveerd in samenhang met wegreconstructie- en/of stadsvernieuwingsprojecten.

Adb):
De benarde financiële positie waarin veel
gemeenten verkeren isgenoegzaam bekend.
Het geld benodigd voor het instand houden
van de riolering kunnen de gemeenten zich
verschaffen door het heffen van rioolrecht.
Vele maken daarvan gebruik. Andere hebben
de heffing ondergebracht in de Onroerend
Goed Belasting terwijl weer andere niet tot
heffing zijn overgegaan.
Er zijn sterke aanwijzingen dat in vele
gemeenten de hoogte van de inkomsten
onvoldoende zijn teneinde tewaarborgen dat
noodzakelijke (her)investeringen kunnen
worden gedekt. De laatste jaren zijn van
diverse zijden voorstellen gedaan met
betrekking tot de vorming van een gezonde
financiële basisvoor het rioleringsbeheer.
Het laatste woord ishierover nog niet
gezegd.
Een belemmering bij het uitvoeren van een
adequaat rioleringsbeheer ishet ontbreken
van een wettelijk kader waarin dit kan
geschieden. De Minister van VROM heeft
daarop inde door hem aan deTweede Kamer
gezonden Rioleringsnota [4]gewezen. In de
nota kondigt hij aan te willen onderzoeken
welk wettelijk kader moet worden geschapen
opdat rioleringsbeheer voortvarend ter hand
kan worden genomen.

Ada):
Het bekend worden van de problemen
rondom de rioolrenovatie heeft het bedrijfsleven er toe aangezet technieken en
methoden te ontwikkelen die het mogelijk
maken zonder dat tot opgraven en herleggen
(sleufloze methoden) van riolen hoeft te
worden overgegaan de constructieve
toestand van de riolering te verbeteren.
Enkele methoden zijn beproefd en
deugdelijk gebleken. De aan de toepassing
van deze technieken verbonden kosten
belemmeren dikwijls de toepassing.
Daarnaast iser echter nogveel kaf onder het
koren. Op dit gebied is praktijkonderzoek
noodzakelijk.
Aan het toepassen van sleufloze technieken
kleeft een belangrijk probleem en wel het
herstellen van de huisaansluitingen. Er staan
enkele methoden ter beschikking waarmee
de huisaansluitingen zonder dat deze
behoeven te worden opgegraven, kunnen
worden aangesloten op het herstelde riool.
Zij zijn echter duur en onbetrouwbaar.

In het bovenstaande iseen veelheid van
problemen opgesomd die moeten worden
opgelost teneinde de riolering voor een
minimum aan kosten optimaal te kunnen
laten functioneren.
5. De Stichting RIONED
Met de hiervoor omschreven problemen
rondom de rioolrenovatie hebben meer dan
750 instanties van doen.
Het is noodzakelijk dat de ervaringen door
gemeenten met het rioleringsbeheer
opgedaan worden gebundeld en onderling
worden uitgewisseld. De onderzoeken en
beproevingen verricht door gemeenten,
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven
dienen te worden gecoördineerd. Er zal
gezocht moeten worden naar een gezonde
financiële, wettelijke en organisatorische
basis voor het rioleringsbeheer.
De Stichting RIONED heeft zich tot
taak gesteld in dezen bevorderend
op te treden.
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De doelstellingen van de Stichting zijn met
het oog daarop alsvolgt geformuleerd:
—het bevorderen van de noodzakelijke
toename van de maatschappelijke belangstelling voor de riolering;
—het verzamelen en verspreiden van
aanwezige kennis en ervaring, het vergroten
van die kennis, het ontwikkelen van kostenbesparende technieken en methoden en het
coördineren van de onderzoeken en
—het fungeren als informatiebron op het
gebied van de riolering.
Sinds de oprichting, medio 1986. heeft de
Stichting RIONED een aantal projectvoorstellen ontvangen. Deze betreffen:
—toestandsbeschrijving en beoordeling aan
de hand van rioolinspecties;
—een onderzoek naar aantastingsverschijnselen in riolen;
—een onderzoek naar de elementen die een
rol spelen bij het vertalen van de technische/
financiële problemen rondom de riolering
naar op maatschappelijk en politiek vlak te
houden discussies ter oplossing van die
problemen en
—een proefproject met betrekking tot de
gewenste frequentie en de juiste wijze van
inspecteren van de riolering.
Met de uitvoering van deze projecten is
reeds, voorzover daartoe de financiën rijken,
een aanvang gemaakt.
Het bestuur van de Stichting heeft een
Adviesraad ingesteld welke onder meer tot
taak heeft het bestuur te adviseren met
betrekking tot de te ontplooien ativiteiten en
de volgorde van aanpak.
Met name aan het bereiken van de eerste
hierbovengenoemde doelstelling heeft de
Stichting reeds een veelheid van initiatieven
ontplooid. Deze hebben geresulteerd in een
grotere mate van belangstelling voor de
rioleringsproblematiek. In dit verband
wijzen wij unogmaalsopdedoorde Minister
van VROM aan de Tweede Kamer aangeboden nota Riolering [4[.
Met ingang van december 1986 bestaat het
bestuur van de Stichting uit:
ir. J. H. J. Bergsma (NIDIG, Dienst
Openbare Werken en Volkshuisvesting
Enschede);
J. C. Th. van der Doet' (gemeentebesturen,
burgemeester van Vlissingen);
ing. S. J. Dijkstra (Nederlandse Vereniging
van Wegenbouwers);
prof. ir. H. P. S. van Lohuizen (onderwijsinstellingen);
J. H.A. M Martens (toeleverende bedrijven):
ir. G. C. van Wijnbergen (gedeputeerde
provincie Utrecht) en
ir. A. R. Manuel (ONRI).
Van de zijde van de ministeries van EZ en
VROM iseen waarnemer benoemd.

De Stichting hoopt haar activiteiten te
kunnen ontplooien door bijdragen van de
zijde van de hogere overheid, de gemeenten,
de provincies, water- en waterzuiveringsschappen en het bedrijfsleven. De eerste
reacties op het verzoek de Stichting
financieel te willen ondersteunen zijn
bemoedigend.
6. Samenvatting
Het verval dat de Nederlandse riolering
vertoont isgeen mythe doch werkelijkheid.
Een bundeling van krachten isnodig met het
oog op het oplossen van de talrijke
problemen.
De Stichting RIONED kan, onderde
voorwaarde dat zij voldoende materiële en
immateriële steun ontmoet, een stimulerende en coördinerende rol vervullen bij
het oplossen van de problemen.
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buiten schot gebleven. Een indruk hiervan:
—op straatonderhoud isruim ƒ 16 miljoen
bezuinigd op een oorspronkelijk jaarbudget
van ƒ 44 miljoen;
—op het rioolonderhoud is ƒ6 miljoen
bezuinigd op een jaarbudget van ruim
f 13 miljoen.
De bezuiniging op het rioolonderhoud
betekent aanmerkelijk minder jaarlijkse
rioolvernieuwing. De bezuiniging op het
straatonderhoud isingevuld door de straatvernieuwing als onderhoudsvorm volledig
achterwege te laten en te vervangen door
goedkoper straatonderhoud, te weten in
geringe mate ophogen en herbestraten
zonder werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur. Een vorm diein
Rotterdam 'strijkijzeren' genoemd wordt.
Straatvernieuwing wasjuist de onderhoudsvorm waarbij maximale integratie met
ondergronds werk mogelijk was.
Het zal duidelijk zijn dat door de
bezuinigingen de mogelijkheden om
geïntegreerd te werken kleiner geworden
zijn; ook al omdat bij dergelijke forse
verlagingen van budgetten ieder van de
comparanten nadrukkelijker dan voorheen

prioriteiten gaat stellen en de kans op
integratie daardoor verkleint. Met name
heeft dit voor het rioolonderhoud kostenverhogende consequenties.
Immers, bij singuliere rioolvernieuwing,
moet toch ook de straat open en weer dicht
gemaakt worden. De kosten hiervan komen
dan echter wel ten laste van de rioolbeheerder.
De bezuinigingen leiden hierbij dan deels tot
een verschuiving van kosten. Toch isin de
achterliggende jaren, ondanks dat straatvernieuwing niet meer bestond, ca. 80% van
het rioleringswerk geïntegreerd met straatonderhoud uitgevoerd.
Beleid kan wijzigen enzie,innovember 1986
heeft het College van B & W,op grond van
door de Dienst van Gemeentewerken uitgebrachte beleidsrapporten met betrekking
tot het onderhoud van wegen en riolering,
besloten om het onderhoudsbudget voor
wegen voor de komende vierjaren weer te
verhogen met ƒ 6.0 miljoen per jaar.
Het uitbrengen van die beleidsrapporten
heeft aangetoond hoe belangrijk de
adviserende rol van een technische dienst,
zoals Gemeentewerken, kan zijn.
Deze constatering houdt tevens een
boodschap in. Het onder de aandacht
brengen van de problematiek bij bestuurders
en beleidsmakers houdt onder andere in dat
technici op grond van beleidsvisies, ook waar
het het onderhoud betreft, bestuurders
duidelijk moeten makenwatde consequenties
zijn van een beleid en beleidswijzigingen.
Daarna hebben technici hetrecht- en anders
kunnen zij niet werken —om een bestuurlijk
standpunt af te dwingen. In het Rotterdamse
isdie wisselwerking volopaanwezigen vormt
dan ook de basis voor een uitstekende relatie
met het Bestuur. Een fantastisch klimaat om
in te werken (afbeelding 5).
7. Samenvatting
In dit artikel isingegaan op dewijze waarop
het onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur integraal gerealiseerd
kan worden. In grootstedelijke gebieden is
dit een gecompliceerd proces met zeer veel
participanten, die elk voor zich verantwoordelijk zijn voor de aanleg en het
onderhoud van hun eigen voorziening.
Integratie vereist het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen en afstemming van
korte-termijn onderhoudsplannen.
Het israadzaam de coördinatie hiervan bij
één instantie te leggen. Het gaat hierbij dan
niet zo zeer om technische oplossingen, maar
meer om een organisatorisch vraagstuk.
Voor een stedelijk gebied als Rotterdam is
aangegeven wat hierin inmiddels bereikt is,
waarbij tevens de effecten van bezuinigingsoperaties betrokken zijn.
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