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HAARLEM - Bewoners van ongeveer honderd woningen langs de Leidsevaart, tussen de 
Schouwtjesbrug en de Munterslaan, hebben sinds de reconstructie van de weg last van enorme 
rioolstank, zowel in huis als buiten. De mensen hebben gezondheidsklachten en klagen over 
hoofdpijn en misselijkheid.
Tenminste een bewoner zegt onwel te zijn geraakt. De getroffenen hebben per brief en email een 
noodkreet neergelegd bij burgemeester en wethouders. De intense stank treedt volgens de gedupeerden 
onregelmatig, maar veelvuldig op. Tot nu toe is het gissen naar de oorzaak.
„Dit loopt de spuigaten uit. Velen van ons hebben diverse malen contact gehad met de ambtenaar die 
belast is met het technische beheer van de riolering. Hij heeft totnogtoe geen definitieve oplossing 
kunnen aandragen", zegt Luc van de Lagemaat namens een ad hoc gevormde bewonersgroep.
Uit correspondentie tussen de bewoners en de gemeente blijkt dat de klachten al langer optraden, maar 
zijn versterkt sinds het hoofdriool in de Leidsevaart in 2007 is vervangen en Rijnland er een persleiding 
in de grond heeft gelegd. De bewoners, niet op de hoogte van elkaars gemeenschappelijke klacht, 
hebben tot nu toe steeds op individuele basis de gemeente Haarlem benaderd met vragen om een 
oplossing.
In sommige gevallen heeft de gemeente een loodgieter met een rookmachine langs gestuurd die ook 
'lekken' vond. Begin maart dacht men de oorzaak te hebben gevonden. De technisch ambtenaar meldde 
dat enkele stankschermen van de trottoirkolken in het ongerede waren geraakt. Trottoirkolken zouden 
daarna zijn geleegd en gereinigd, evenals het riool onder de Leidsevaart (de zinker). Ook zouden de 
pompen van de Riool Waterzuivering Zandvoort 'het weer goed doen'.
Desondanks bleef de stank terugkomen. „Wij voelen ons de kanaries van de Leidsevaart", zegt Van de 
Lagemaat niet zonder gevoel voor dramatiek. „Want net zoals de kanaries, die de mijnwerkers 
meenamen in de kolenmijnen, van hun stokje gingen door het giftige mijngas, zo hebben wij de 
twijfelachtige eer te mogen dienen als klokkenluider voor giftige rioolgassen."
Vorige week hebben bewoners, volgens Van de Lagemaat 'in een opwelling', een brief opgesteld 
gericht aan het college van B en W. Met deze brief is men langs honderd woonadressen gegaan. Drie 
dagen later had de bewonersgroep de handtekeningen terug van 43 huishoudens. „Het probleem zit de 
mensen zeer hoog. Ook hebben we het gevoel dat de problemen op individuele bewoners wordt afge-
wenteld. Wat ik daarmee bedoel? Op sommigen sturen ze een rookmachine af, constateren dat er een 
lek zit bij individuele aansluitingen op net hoofdriool, ze zeggen 'zie je wel' en daarmee is de kous af. 
Maar hoe verklaar je dan dat de stank ook optreedt bij mensen bij wie geen lek is geconstateerd? 
Kortom, we hebben het gevoel dat wij als bewoners tegen elkaar worden uitgespeeld. Wij willen een 
gedegen onderzoek."
De brief naar het college is verstuurd op woensdag 21 mei. De gemeente Haarlem heeft nog geen 
antwoord geformuleerd.
Een woordvoerder laat weten daarom ook niet inhoudelijk te kunnen en te willen reageren. „Wij 
communiceren niet via de krant met de bewoners." Wel erkent de gemeente dat er klachten zijn, dat er 
rookproeven zijn gehouden, dat er lekken gevonden zijn, dat er stank optreedt - maar niet bij iedereen - 
en dat er gezocht wordt naar een oplossing.


