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BOUWKOORTS 

Onlangs is een commissie van de Tweede Kamer: begonnen met een onder
zoek dat helemaal niet gehouden hoeft te worden, omdat iedèreen de ant
woorden allang kent_ Ik bedoel de commissie infrastructuurprojecten, die 
moet uitzoeken hoe het komt dat de ramingen van allerlei belangrijke 
infrastructurele projecten steeds· maar weer worden overschreden. 
Als het om bouwen gaat, worden al eeuwenlang de ramingen en begrotin
gen ruimschoots overschreden en eigenlijk weten we allemaal wel hoe dat 
komt. De hiûe mensheid kun je zo ongeveer beschouwen als ervaringsdes
kundige. Iedereen die wel eens iets voor eigen kosten heeft laten bouwen 
heeft het meegemaakt. De aannemer rekent uit wat het uitvoeren van het 
bestek kost, maar op driekwart van het bouwwerk komt hij je vertellen 
dat bepaalde onderdelen natuurlijk wel volgens het bestek kunnen worden 

uitgevoerd, maar dat er intussen iets veel beters mogelijk is. Als volstrekte amaseur zonder ervaring 
geloof je dat verhaal. En dan tenslotte komt de rekening voor het zogenaamde 'meerwerk'. Op dat grote 
bedrag had je toch werkelijk niet gerekend! En dat er zoveel meer aan arbeidsloon op staat! Zouden die 
werkbriefjes wel kloppen? Had je dat maar een beetje beter in de gaten gehouden_ In arrenmoede ga je 
praten en het komt voor dat de aannemer bereid is nogal wat van het bedrag af te halen. je denkt eerst 
dat je flink hebt onderhandeld, maar iets !ater kom je tot het inzicht dat de aannemer ook wel begreep 
dat een groot deel van zijn berekening op drijfzand berustte - maar de poging was toch de moeite 
waard, nietwaar? 

Het punt is. dat bouwwerken niet van de plank worden gekocht. Bijna alle andere zaken zijn te koop voor 
een tevoren vastgestelde prijs waar nog wel eens wat korting op kan worden gegeven met het oog op de 
concurrentie. Maar bij het bouwen is dat onmogelijk. Betuwelijnen, startbanen, tunnels, enzovoort wor
den wel bij inschrijving gegund, maar dat zegt weinig. Ook dan at kan de prijs veel te hoog zijn. 
En dan komt daar het altijd merkwaardige gedrag bij van de overheid als het om bouwen gaat. De 
bestuurders aan wie we het beslissen over bouwen hebben toever:trouwd, hebben de natuurlijke neiging 
de zaak van de zonnige kant te bekijken. Stel je voor dat je van tevoren al gaat zeggen dat het vast heel 
duur gaat worden, dat zal onderweg wel blijken. En dan is intussen het point of no return al bereikt -
ophouden is nog duurder dan doorgaan. Dan komen de verbeteringen, verfraaiingen van het bouwwerk 
die men onderweg bedenkt of die onderweg noozakelijk blijken. Vervolgens wordt duidelijk dat de parti
culiere geldgevers waarop toch zo vast en zeker was gerekend, helemaal niet willen meedoen. En dan 
gaan er een stuk of wat onderaannemers failliet. Enfin - zo kun je doorgaan. 
Het proces is over-bekend. En de resultaten van dat proces zijn overal ter wereld te zien. Nederland telt 
tientallen kerken die nooit werden voltooid. Forse torens met een heel klein spitsje. Den Haag telt een 
aantal gebouwen dat nog herinnert aan de architectonische koorts waar koning Willem 11 last van had. 
De fraaie neo-gotiek die hij in Engeland had leren waarderen moest voor een koopje in Den Haag worden 
nagedaan. Maar het meest prestigieuze 'gebouw tuimelde al snel in elkaar. Een van zijn voorouders wist 
trouwens ook van wanten. Stadhouder Willem V voorzag het Huis ten Bosch van vleugels die hij niet kon 

. betalen. Bij het vertrek naar Engeland in 1795 bleven de schuldeisers bezorgd achter. De. Rotterdamse 
Waterweg -een gedurfd bouwwerk in de 1ge eeuw- is tot stand gekomen met financiële schandalen waar
over nog lang werd nagepraat. Maar ga eens elders rondkijken; het wemelt van de onvoltooide projec
ten. In de buurt van New Orleans is met federaal geld een brug over de Mississippi gebouwd - op de 
voorwaarde dat de deelstaat voor de aansluitende verkeerswegen zou zorgen. Maar die voorwaarde is 
niet vervuld. 

De Tweede Kamer heeft een overbodige commissie ingesteld. We weten allemaal hoe· dat soort processen 
loopt en waarom het strijk en zet veel duurder wordt dan gedacht. Wat we nodig hebben zijn kamerle
den die ervaring genoeg hebben om te weten hoe je tijdig tegenspel kunt bieden. Maar het zou me ver
bazen als de wijsheid die de commissieleden met deze verhoren opdoen na de volgende verkiezingen nog 
in voldoende mate aanwezig zal zijn. Personele verversing in het parlement is äan de orde van de dag 
en dus is er weinig verweer tegen gehaaide topambtenaren en aannemers. . 
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