
Werkzaamheden riool Heugterbroekdijk 

Op initiatief van de dorpsraad Laar is er door de dorpsraad en een aantal 

buurtbewoners de krachten gebundeld en gestart met overleg met de gemeente 

Weert om een oplossing te zoeken voor het al jarenlang slepende probleem met 

wateroverlast in de Heugterbroekdijk bij extreme regenval. 

Onderstaande foto geeft weer hoe het er dan uit ziet in deze straat. 

 

De laatste jaren kwam het tot 4 keer op één jaar voor dat het er zo uit zag. Dit is 

uiteraard geen ‘normale’ situatie, zeker omdat er dan namelijk op een paar plaatsen 

rioolwater in huis staat! 



De optie die uiteindelijk is uitgevoerd, bestaat uit het aanleggen van een 

zogenaamde ‘Wadi’ op de hoek van de Laarderweg en de Rietstraat die overloopt 

naar de brede sloot die langs de Houtbempt van de schutterij loopt. Vereiste hiervoor 

is wel dat in deze Wadi geen rioolinhoud terecht komt, omdat dit dan terecht komt in 

het oppervlaktewater (sloot). 

De oplossing was dus om de straatkolken aan de Heugterbroekdijk (tot en met 

huisnummer 15) los te koppelen van het riool, zodat het regenwater in de Wadi komt 

in plaats van in het riool, met alle problemen van dien. Aan twee kanten van de 

Heugterbroekdijk zou onder het trottoir een 200 mm buis komen te liggen die dan is 

aangesloten op de Wadi. 

Toen de aannemer eenmaal aan het graven was bleken er veel kabels en leidingen 

in de grond te liggen die nergens op tekening stonden en de kabels en leidingen die 

wel op tekening stonden, lagen allemaal op een andere plaats. Hierdoor was het 

beschikbare budget niet toereikend voor de beoogde exercitie en is besloten om de 

leiding maar aan één kant van de straat te leggen in plaat van aan twee kanten. 

Mede door het tussentijds aanpassen van de plannen en door het erg slechte weer 

hebben de werkzaamheden veel langer geduurd dan gepland. 

Om de wateroverlast te beperken wordt ook het regenwater van de nieuwe 

basisschool en schoolplein niet meer in het riool geloosd maar via infiltratie komt dit 

in de bodem terecht. Ook de overstort van het riool van de Aldenheerd in de buurt 

van de kerk wordt nog bekeken en eventueel aangepast door de gemeente en het 

Waterschap. 

De nabije toekomst zal moeten uitwijzen of deze afvoerleiding met een diameter van 

200 mm. voldoende is. 

Hieronder een overzicht van de werkzaamheden aan de Heugterbroekdijk. 

22 januari 2016 

 

De Wadi die is uitgegraven, met overloop naar de sloot. 



 

 

24 januari 2016 

 

Dit is één van de zaken die niet op tekening stond, een rioolbuis. 



 

31-01-2016 

 

Materiaal van de aannemer. 

 



 

 

De graafwerkzaamheden in volle gang met veel regenwater aanwezig. 

 



 

De zijkant van de sleuf is gewoon ingezakt door het vele regenwater. 

 

18-02-2016 

 



 

De uitloop van het regenwater van de Heugterbroekdijk. 

 

 



 

06-03-2016 

 

 



 

 

Het zandbed voor de stoeptegels is volledig verzadigd met water. 

 

16-03-2016 



 

Het eindresultaat van tweeëneenhalve maand werkzaamheden aan de 

Heugterbroekdijk . 

 

 



 

Hopelijk heeft de hele exercitie resultaat opgeleverd. 

Het zal er zeker niet slechter op zijn geworden. 

 


