
‘Onze snelweg’  

Opeens staan ze daar. In de berm  van de weg. Zes man sterk, bezig een groot tijdelijk verkeersbord omhoog te 
torsen en in de grond te verankeren. Om het bord hangt nog een doek. De onthulling is aanstaande maar niet 
vandaag. Het is de afronding van het voorspel dat zich de afgelopen maanden voor onze ogen heeft afgespeeld. 
Vlak voor de zomervakantie verrezen, langs de snelweg Tanger-Casablanca die vlak langs ons huis loopt, ter 
hoogte van de grote supermarkten Marjane en Aswak As Salam, twee grote borden met indrukwekkende artist 
impressions; de verkondigers van een groot infrastructureel project.  Terwijl in die laatste weken van de zomerva-
kantie vlak achter de huizen die direct aan de weg grenzen graafwerkzaamheden beginnen, proberen wij iedere 
keer als we langs de borden rijden te zien wat er staat te gebeuren. Het gevoel bekruipt ons dat de snelweg ver-
breed gaat worden en dus dichter op de huizen komt te liggen en dus dichter bij ons komt. Geen inspraakavon-
den, participatieprocessen met bewoners, geen zorgen om geluidscontouren, milieuzones of  draagvlak. Ik zie 
vooralsnog ook niet dat er in de plannen ruimte is ingeruimd voor een geluidswal. Het kan ook zo.  
Die zorg over wegverbreding is niet geheel ongegrond als de grote graafmachines van stal worden gehaald en 
hun grauwende motoren gedurende enkele weken duidelijk het ons vertrouwde snelweggeluid overstemmen en 
storend bij ons binnenkomen. De snelweggeluiden zijn al vrij snel na onze aankomst weggeëbd  tot vertrouwde 
achtergrondgeluiden, waar we moeiteloos doorheen slapen. Af  en aan rijdende vrachtwagens met afgegraven 
grond en graafmachines vormen in deze eerste weken een dissonant in een anders monotoon voortrazend snel-
weggeluid.  
We moeten nu toch eens zeker weten wat hier gaat gebeuren en tijdens het hardlopen besluit ik langs de snelweg 
terug te lopen en één van de borden te inspecteren. Terwijl het verkeer langs mij raast, kijk ik in alle rust in de 
berm van de snelweg naar het metershoge bord. De snelweg wordt verdiept aangelegd. Twee kruispunten wor-
den daarmee ontlopen en geven een snellere doorstroming van het snelwegverkeer. Naast de snelweg komen ook 
wegen voor het lokale verkeer en bovengronds blijven de kruispunten in tact, maar omgebouwd tot rotondes..  
Gelet op het immense aantal vrachtwagens dat via deze snelweg noord- of  zuidwaarts dwars door Rabat jakkert, 
is deze stap goed te begrijpen. Scheiding van lokaal en regionaal verkeer is verstandig. Maar wordt als dit deel 
klaar is ook het vervolg verdiept aangelegd waardoor alle stoplichten op de route kunnen verdwijnen. Wat win je 
anders met dit project? En waarom nu? Om Rabat is men bezig met de aanleg van een soort rondweg die het 
doorgaande verkeer van deze snelweg af  moet halen. Daarvoor is een werkelijk schitterende tuibrug aangelegd. 
Nog een jaar en dan moet die snelweg klaar zijn. Waarom zou je dan zo groots in deze weg investeren?  
Het neemt niets weg van de voortvarendheid die tot aan vandaag aan de dag is gelegd. Tijdelijke wegen zijn aan 
de zijkanten aangelegd, en dus heel dicht langs de huizen, zodat de huidige snelweg kan worden afgegraven.  En 
deze tijdelijke wegen worden straks de wegen voor het lokale verkeer. Dat neem ik althans aan. Het heeft ook 
zeker, tijdelijke, voordelen. Zo geniet ik een aantal weken van een superbrede, gladde weg als onderdeel van mijn 
hardlooproutes.  Geen auto of  vrachtauto die mij iets kan doen. 
En dan is het dus zover. Zes man staan in de avonduren met man en macht aan een bord te trekken om het om-
hoog te krijgen.  Als het doek verdwijnt is de tijdelijke weg open voor verkeer en zal met nog meer en groter ma-
terieel de ‘oude snelweg’ worden afgegraven. De volgende dag is het al gebeurd. Terwijl Monique op het punt 
staat om weg te rijden en de jongens hun schoolbus in de verte zien aankomen, kijk ik naar het stokkende verkeer 
op de snelweg dat zeker vijftien meter dichter aan ons huis voorbij rijdt. De tijdelijke weg is open. En waar ik tot 
op heden niet over heb nagedacht: hoe is onze wijk dan ontsloten? Monique belt als eerste op: ‘je kunt nu alleen 
nog maar linksaf  de snelweg op. Het hele kruispunt is afgesloten.’ 
‘ja maar hoe komen we dan terug?’ , vraag ik haar. 
‘Ja weet ik veel!’ 
Het kan toch niet zo zijn dat we niet meer via ons vertrouwde kruispunt de snelweg over kunnen bij de Rue An-
nekhill? Hebben we een flyer  met tijdelijke verkeersmaatregelen gemist? Zouden we nu echt gewoon alleen nog 
maar via het punt bij de Aswak As Salam kunnen rijden. Dat is om, veel drukker en een rotpunt. En als iedereen 
dat moet…... Een binnensmondse vloek.  
Als ik die ochtend zelf  op pad moet voor boodschappen, zie ik de vrachtwagens en graafmachines al de eerste 
kraters slaan in ‘onze oude snelweg’. Het stoplicht is prima afgesteld en laat mij snel afslaan op de snelweg. Maar 
nu nog terug. Vanuit de Marjane rijd ik richting ons vertrouwde kuispunt dat ik dus niet anders dan passeren kan 



op weg naar het grote kruispunt bij de Aswak as Salam. Ik zie een bord dat aangeeft dat ik over weer  100 meter 
linksaf  kan slaan naar de andere kant van de snelweg en zo toch op het punt waar ik nu de snelweg oprijd, onze 
wijk binnen kan rijden. Gewoon een U-bocht in de snelweg! Slim, handig en ik roep hardop in de wagen ‘Yes!’. 
Er is over nagedacht en het werkt ook.  
We zijn al weer enkele weken verder en de kraters zijn uitgegroeid tot een gapend gat. De verdiepte aanleg krijgt 
zijn eerste contouren. Zelfs het graafverkeer klinkt in onze slaapkamer inmiddels als ‘muzak’ in een lift.  
En ik?  
Ik ben helemaal gelukkig met mijn U-bocht. Zo relatief  is het leven langs een snelweg. 

__________________ 

Nieuwsgierig wachten wij, na de intensieve graafwerkzaamheden van de afgelopen maanden, op wat er gaat ko-
men. Een leger van mannen met gifgroene veiligheidshesjes en – helmen doet zijn intrede op het bouwterrein dat 
werkt aan de ondertunneling van ‘onze’ snelweg.  Met hen komt een ongehoord grote lading aan ijzerwerk bin-
nen. Binnen een mum van tijd zien wij tonnen aan staal klaarliggen om gevlochten te worden. De ‘ijzervlechters’ 
zijn gearriveerd. En in de weken die volgen zijn zij het die meterhoge wanden van staal in elkaar vlechten. Het 
staat als een huis en de eerste contouren van hoe de tunnels en de weg zich gaan verhouden worden voor ons 
zichtbaar.  
In het kielzog van de ijzervlechters komen ook de ‘betonmannen’ binnen. Deze mannen, met hun overbekende 
cementwagens en de grote ijzeren mallen die om het stalen vlechtwerk worden geplaatst om het beton in te kun-
nen storten, zijn dag na dag het werk van de ijzervlechters aan het onderdompelen in een muur van beton. Edel 
handwerk dat een onzichtbare kracht aan de constructie geeft. 
Hoe stevig deze ook mag zijn of  professioneel deze ook oogt, de manier waarop zij hun werk doen staat daarmee 
in schril contrast. Het valt mij in het begin nog niet eens zo op, omdat ze hun werk metersdiep beneden in de 
bouwput verrichten en dat is vanuit mijn auto al langsrijdend nauwelijks waarneembaar. Langzaam maar zeker 
klimmen zij vanuit het gevlochten fundament meter voor meter omhoog. En logischerwijs hebben ze op enig 
moment behoefte aan een steiger. En op het moment dat die steiger zichtbaar wordt, slaat mij enige zorg om het 
hart. De veiligheidsvesten en – helmen ten spijt, ontwaar ik een steigerconstructie die bij het Nederlandse bouw-
toezicht nog niet eens neergezet had mogen worden, laat staan dat je erop mag klimmen om metershoog ijzer te 
gaan vlechten. De steiger met daarop ogenschijnlijk ‘losjes’ een paar planken helt ook licht naar voren, alsof  deze 
leunt tegen de stalen constructie die ze zelf  vlechten. En omdat het gehele proces van vlechten tot betonstorten 
oogt als een geoliede machine, valt dit zo uit de toon. Maar het gaat goed. Meer dan goed dus eigenlijk, en ik zou 
na anderhalf  jaar in Marokko zo langzamerhand beter moeten weten.  
Nog steeds is het mogelijk om de bouwplaats te betreden. We doen het steeds minder, al lijkt ons ook nu niets te 
hinderen om het te doen. De tijdelijke weg langs de bouwplaats wordt steeds drukker en gelukkig tonen zich hier 
ook wat barstjes in het, voor mij althans, ingenieuze tijdelijke vervoersplan. De stoplichten staan soms slecht afge-
steld, waardoor auto’s die moeten invoegen uit onze wijk soms lang moeten wachten voordat ze in kunnen voe-
gen. Dat betekent dat men na verloop van tijd de stoplichten negeert en zelf  invoegt, wat weer tot gevaarlijke 
situaties leidt. Marokkaans ongeduld en slecht afgestelde verkeerslichten zijn geen gelukkige combinatie voor 
veilig verkeersgedrag. 
De stoplichten zijn zo opgehangen dat ze niet voor iedereen goed zichtbaar zijn. Als vrachtwagens op de rechter-
baan in een lange kolonne rijden is voor de automobilisten op de linkerbaan het stoplicht niet meer te zien, daar-
door rijden veel automobilisten bij rood door en schieten zij vóór het invoegend verkeer, dat groen heeft, opeens 
vanachter een vrachtwagen vandaan. Piepende remmen horen we regelmatig maar slechts heel zelden een klap. 
Gelukkig, maar wonderbaarlijk is het wel. En dan zijn er nog de automobilisten die onbekend zijn met de stop-
lichten op bepaalde plekken en die dus onverdroten op volle snelheid doorsjezen en daarmee invoegende auto’s 
de stuipen op het lijf  jagen als zij niets  vermoedend door groen rijden. Ook hier nog geen ernstige ongelukken. 
Het leert ons dat het langzaam optrekken van veel Marokkanen bij stoplichten juist te maken heeft met die onze-
kerheid over het overige wegverkeer. Niet iedereen staat stil bij rood. ‘Mijn U-bocht’ in de weg werkt nog steeds 
prima al moet ik ook hier zorgen dat ik niet te snel optrek. Meer dan eens moet ik luid toeterend aandenderend 
verkeer wijzen op het rode licht.  
En het verkeer begint nu tijdens de spits vol te lopen en bijna vast te zitten. Zeker in combinatie met het enorme 
vrachtverkeer zorgt dit soms voor een stilstaande of  zich traag  voortbewegende massa van verkeer.  



En toch.  
Het werkt. Nergens bekruipt mij het gevoel dat het niet werkt. Toegegeven het werkt niet zoals ik vind dat het 
hoort te werken, maar dit werkt ook. En waarom niet? Je past je aan, je accepteert, je rijdt soms door rood omdat 
je het ook zat bent om te wachten.  
En als het echt niet werkt dan zijn er nog agenten die eigenhandig besluiten om als een soort hogere macht in te 
grijpen. Stoplichten of  niet, hun handgebaren bepalen vervolgens wie mag doorrijden en welke stroom auto’s 
moet wachten. En ook hier heb ik het gevoel dat het helpt, dat ze snappen wanneer ze erin moeten stappen om 
de verkeersstroom te temmen en wanneer ze de lichten het werk moeten laten doen. Feit is wel dat het een prach-
tige plek is om verkeersovertredingen te bekeuren. Auto’s worden met een enorme regelmaat gemaand te stop-
pen.  
Ondertussen vlechten de ijzervlechters door. Gisteren zagen we dat ze de overkapping van de tunnel in elkaar 
aan het vlechten zijn. Dit wordt nog een schouwspel als al dat vlechtwerk in beton gestort moet worden. Voorlo-
pig genieten we nog van de ijzervlechters en hun werk dat stapsgewijs verdwijnt in het beton en de nieuwe snel-
weg weer iets dichter bij brengt. Planning volgens de borden met de prachtige illustraties van wat het moet wor-
den: voor de zomer klaar.      

__________________ 

‘Onze snelweg’ transformeert stapsgewijs. In de afgelopen weken, sinds de ijzervlechters hun intrede deden, zijn 
langzaam de contouren van de twee tunnelbakken waarop later de bovengrondse lokale verkeersdoorstroming 
vorm moet krijgen, zichtbaar aan het worden.  En, waarschijnlijk omdat mijn oog er ook op valt, zijn rond Rabat 
veel infrastructurele werkzaamheden in een ogenschijnlijke stroomversnelling aan het geraken. Zo is verderop in 
de richting van Tanger de verbreding van de snelweg bijna een feit en verrijzen diverse viaducten over de weg 
met aangrenzende op- en afritten.  Ook de afslag veel zuidelijker gelegen richting Casablanca, ter hoogte van 
Tamesna, is al geasfalteerd en voedt de hoop dat veel verkeer hier zal afbuigen op de nieuwe rondweg en niet 
meer langs ons huis zal rijden. Vooral voor het vrachtverkeer moet die rondweg als een verlossing komen.  Het 
lijkt mij geweldig om die afronding mee te maken en er overheen te kunnen rijden. Het voelt alsof  ik deelgenoot 
ben van de ontwikkelingen in Marokko. Het bevestigt dat we hier leven. 
Er is deze dagen een ander werk dat mijn aandacht trekt. De rue Annekhill. Deze weg is al vrij snel nadat wij in 
Rabat kwamen wonen onder handen genomen. Grondig ook. Een nette weg kreeg een transformatie tot waardi-
ge boulevard, waaraan grote kantoren van Maroc Telecom en andere gerenommeerde instituten met trots kun-
nen liggen. Het is ook de weg die ons ‘verbindt’  met Rabat. Die route is nu al enkele maanden afgesneden door 
het werk aan ‘onze snelweg’. Alternatieve routes zijn snel gevonden. 
Dik een jaar verder en er wordt met enige koortsachtigheid de hand gelegd aan de laatste details van de Rue An-
nekhill. Het opmerkelijke is dat, voor mijn gevoel, al maandenlang die details de achilleshiel van dit project vor-
men. De weg ligt er, de contouren van een mooie boulevard liggen er. Echter het heeft heel lang geduurd voordat 
er werk werd gemaakt van het plaveisel op de stoep voor de winkels, voordat de prachtige grondverlichting op de 
middenberm echt vorm kreeg. Het leek stil te liggen. En toen dat vorm kreeg zag ik nog steeds plekken en plaat-
sen waar het werk net niet af  was. Een stuk stoeprand waar niets aan is gebeurd, betegeling van stukken stoep die 
welhaast lijken vergeten in een verder prachtig  motief  op de stoep. Gaten in het asfalt waarvan je denkt waar-
om? De afwerking rond enkele palmbomen. En het leek maar niet af  te komen. Soms gebeurde er ergens iets, 
maar dan was elders weer een nieuw hiaat ontstaan.  
Ik had de rue Annekhill al omgedoopt tot de net-niet-af-boulevard. En ik was oprecht teleurgesteld omdat de rue 
Annekhill echt in een mooie boulevard aan het transformeren was. Of  je nu vanaf  de snelweg de weg oprijdt of  
helemaal van de andere kant bij de doodlopende weg langs het spoor begint, het zicht is echt adembenemend 
mooi. En nog mooier geworden door het nieuwe ontwerp. De weg is opener en geeft op het punt waar de weg 
kruist met de Ben Barka een prachtig uitzicht over de brede trottoirs, de groene middenberm, de details in de 
betegeling en de vele nieuw geplante palmbomen. ’s Avonds bieden de sierlijke groene lantaarnpalen met hun 
‘gouden’ armatuur voor de lampen het licht dat past bij een boulevard. Hier wil je paraderen, hier wil je je 
nieuwste auto showen, hier kun je de rondtocht van het Marokkaans elftal organiseren. De rue Annekhill heeft 
grandeur gekregen.  
Alleen… 



Het lijkt maar niet af  te komen. Ik stel mij soms de vraag, wie nu precies weet wat er nog moet gebeuren. Ik 
wacht eigenlijk met smart op een opening met gepaste grandeur. 
En dus zie ik de recente activiteit om alles af  te maken als een hoopvol signaal. Overal zijn hekken op de hoeken 
van straten gekomen. Mooi, passend in het straatbeeld. Ik zie het plaveisel afgemaakt worden, laatste asfalte-
ringswerkzaamheden. Ik raak in een soort opgewonden blijdschap.  
De rue Annekhill is verbonden met mijn leven hier. En het vormt zich ook als mijn leven hier. Vol verwachting en 
met veel adrenaline starten om vervolgens ogenschijnlijk te stokken, op zoek naar de juiste koers. En als die is 
gevonden, stapsgewijs alles op zijn plaats laten vallen. Thuiskomen. En het is tegelijkertijd Marokko in het klein. 
Dat valt je pas op als je langer hier leeft en langzaam het land begint te begrijpen en met gepaste trots werk-
zaamheden zoals die aan de rue Annekhill volgt. En dus met bijna Marokkaanse verzuchting hoopt dat het ooit 
echt helemaal tot in de puntjes afkomt. 
Alleen nog iemand die het vermogen heeft om de nieuw geïnstalleerde dansende groene discoverlichting, die ’s 
avonds opeens aan de zijkanten van de middenberm gaat bewegen, weer te laten verwijderen. Maar goed dat is 
dan weer zo typisch Nederlands: altijd iets te zeiken.  

__________________ 

Ik dacht dat de ijzervlechters  slechts passanten waren in het werk; Een fase in het project. Dat zij permanent 
zichtbaar zouden blijven tijdens de bouw van de viaducten in ‘onze’ snelweg kwam voor mij als een verrassing. 
Gaandeweg de afgelopen maanden bleef  de ijzerstapel maar groeien en zag ik steeds weer nieuwe stellages ont-
staan en nieuw ijzer, dat door zijn contouren verried wat er zou moeten komen, gevlochten worden.  
Deze laatste maanden hebben de vlechters letterlijk de gapende bouwput van links naar rechts overbrugd. De 
ijzeren staven staken wekenlang als eindeloze vorken de lucht in. Wachtend op het moment om van links en 
rechts aan elkaar gehaakt te worden. Drie weken geleden was het moment daar. De constructie voor de overkap-
ping van het viaduct werd aangelegd. De ijzeren staketsels van links en rechts werden aan elkaar geknoopt en 
met extra ijzervlechtsel versterkt. De wanden voor het betongieten kwamen aan alle kanten tegen de constructie 
aan en afgelopen weekend kon je van heel ver zien dat het beton over het ijzerwerk werd gestort, omdat een soort 
tientallen meters lange ijzeren stofzuigerslang zich aftekende tegen de strakblauwe lucht.  
Tegelijkertijd werden de zijwanden van het viaduct afgewerkt met vooraf  gevlochten en in beton gegoten sier-
stukken. Vrachtwagens met aarde rijden af  en aan om aan de buitenkant van de tunnel grond te storten en er 
wordt zand gestort in de tunnel zelf. Een eerste laag voordat er grind en dan het asfalt kan worden gelegd. Van-
daag zag ik dat het grind al op het zand is gelegd. Het lijkt nu snel te gaan. Al zegt dat niet alles. Opeens kan een 
werk stil komen te liggen, lijkt er weken soms maanden niets te gebeuren om vervolgens vanuit het niets weer tot 
leven te komen en plotseling lijkt het dan klaar, zonder dat je weet waarom het nu tijden stil heeft moeten liggen 
en wat maakte dat er weer leven in is gekomen. En zou het wel stil hebben gelegen? Wat is er dan gebeurd achter 
de schermen? Het blijft gissen. 
Nu wordt het ook tijd dat deze vernieuwde weg opengaat. De prachtige artist impressions langs de snelweg ver-
melden een planning van deze zomer open. Dat lijkt mij gelet op de stand van het werk wat te optimistisch en dat 
kan ik ook nog wel begrijpen. Infrastructurele werken in Nederland kennen ook meer uitloop- dan inlooptijd. 
Problematischer is dat de laatste maanden het verkeerslawaai met de dag omhoog gaat. En er ontstaan files. 
Vooral omdat al het vrachtverkeer over deze snelweg van noord naar zuid rijdt en vice versa. En de tijdelijke 
tweebaanswegen aan beide kanten zijn verre van ideaal voor de doorstroming omdat er vanaf  het begin tot het 
eind van het werk drie stoplichten aan weerszijden zijn.  Op dagen dat het vastloopt is het getoeter niet van de 
lucht en brullen de motoren van de vrachtauto’s zwaar en onophoudelijk. De tijdelijke rijbanen zelf  gaan ook 
hard achteruit. Verzakkingen, gaten en scheuren in het asfalt zorgen ervoor dat vrachtwagens zwalkend over de 
weg moeten rijden om te voorkomen dat ze kantelen door een combinatie van hun eigen te zware bepakking en 
de verzakkingen en kuilen in de weg. Regen, zon, en het sporen trekken door vrachtwagens eist zijn tol.  
En het geduld om op het groene licht te wachten is gedaald tot bijna nul. Zeker bij het stoplicht dat ons vanuit 
onze wijk de snelweg op doet slaan, rijden met regelmaat hele kolonnes dwars door rood zonder ook maar een 
seconde stil te staan. En soms hebben ze nog gelijk ook want dan werkt het stoplicht niet. Dat is op zich niet altijd 
duidelijk omdat alleen het groene licht het doet. Dus als het rood zou moeten zijn, brandt er niets. En als dit te 
lang duurt gaan er mensen ongeduldig toeteren. ‘Je ziet toch dat het stoplicht het niet doet!’ Uiteindelijk gaan 
sommigen dan rijden. Mijn vrouw is een keer uitgestapt omdat een man achter haar onbedaarlijk an het toeteren 



was en zij gewoon bleef  wachten tot het groen werd. Ik geloof  dat hij de boodschap van mijn vrouw vrij snel 
begreep. En het werd groen. Volstrekt onverantwoorde acties zijn het gevolg en veel hachelijke situaties spelen 
zich hier soms af  en…..het gaat altijd goed.  
Als iedereen een dag kalm is, en wacht voor rood, dan is er nog steeds het probleem van automobilisten die het 
stoplicht dat boven de snelweg hangt niet zien en dus doodleuk doorrijden terwijl wij, met groen licht, optrekken 
om in te voegen. Dus toetert iedereen uit onze buurt als het groen is om aan te kondigen dat anderen nu echt 
moeten stoppen en…het blijft nog altijd goed gegaan. Ik heb geen ongeluk gezien noch erover horen praten.  
Tja, het kan ook zo. 
Onze overbuurman ‘de Kolonel’, die letterlijk met de achterkant van zijn tuin aan de snelweg grenst, zei een paar 
dagen terug dat ‘de rondweg om Rabat over twee maanden opengaat. Deze weg duurt nog tien maanden.’ Als 
het inderdaad zo is dat de rondweg over twee maanden opengaat dan zijn alle vrachtwagens die van Tanger naar 
Casablanca of  nog zuidelijker moeten van deze weg. Dat zou echt heel veel uitmaken.  Onderweg naar Casa-
blanca kun je zien dat de weg eigenlijk klaar is om open te gaan. Die twee maanden zouden best eens kunnen 
kloppen. Alleen blijft er een klein aandachtspunt in deze voorspelling van de kolonel: de Ramadan en de zomer-
vakantie komen eraan. Maar misschien heeft hij juist die twee maanden in zijn voorspelling ingecalculeerd…..   

__________________ 

De vakantie in Frankrijk en Spanje laten we met de overtocht vanuit Tarifa naar Tanger achter ons en rijden via 
de snelweg Tanger-Casablanca op Rabat aan. Vooralsnog is deze snelweg, dwars door Rabat, dé belangrijkste 
transportroute vanuit het zuiden naar het noorden van Marokko, waarover grote opleggers, overbeladen vracht-
wagens, trucks met benzine en andere gevaarlijke stoffen, rijden.  
Eén van de eerste beelden na onze komst in Marokko die op mijn netvlies wordt gebrand, is dat van vrachtwa-
gens waarvan de lading links en rechts over en buiten de laadbak uitpuilt en ook nog eens in de hoogte twee keer 
zo hoog is  gestapeld. Het is niet de uitzondering maar de regelmaat waarmee dit soort extreem overbeladen 
vrachtwagens mijn zicht binnentreden, die een onuitwisbare indruk maakt. En met zo’n belangrijke karavaan-
route voor je eigen huis in Rabat, ontgaat je niet veel. 
De term ‘dwars door Rabat’ heeft waarschijnlijk met het voortschrijden van de tijd zijn waarheidsgehalte verkre-
gen. Ik vermoed dat deze weg ooit langs de contouren van de stad is aangelegd, maar al snel nam de stad de 
sprong over de snelweg waar vervolgens nieuwe wijken ontstonden. En dus ook nieuwe kruispunten kwamen met 
de snelweg voor het lokale verkeer. En nu loopt deze weg dwars door Rabat met viaducten en  veel stoplichten 
om lokaal verkeer doorgang te verlenen. Al is het stoplicht een snel uitstervend beeld. Voor ons huis wordt ge-
bouwd aan twee grote viaducten die het snelverkeer van het lokale verkeer moeten scheiden en dat is op meer 
plaatsen het geval. Wij leven nu een klein jaar in de nabijheid van deze bouwput. En we snakken zo langzamer-
hand naar de opening. 
Vrij snel na onze komst in Rabat  vernemen wij verhalen over de aanleg van ‘dè nieuwe rondweg rond Rabat’. 
Een snelweg die met een zeer ruime bocht om Rabat heen wordt gelegd. En op internet vind ik plaatjes van een 
schitterende hoge  ‘tuibrug’ waardoor de Bouregreg-rivier kan worden overgestoken. Aan mijn verbeelding wordt 
niets te wensen overgelaten. We hebben op dat moment nog geen benul van tijd en plaats in Marokko en de 
nieuwe rondweg is een project dat zich buiten ons blikveld en bevattingsvermogen afspeelt. We krijgen wel vrij 
snel door dat een nieuwe rondweg bittere noodzaak is. Niet in de laatste plaats omdat al het vrachtverkeer ook 
twee heuvels moet overmeesteren, wat meestal leidt tot snelheden van 20 kilometer per uur en nog maar één 
rijbaan beschikbaar voor het gewone autoverkeer….. 
De eerste tekenen dat zo’n rondweg werkelijk bestaat,  krijgen wij enkele maanden later als wij op de snelweg 
naar Casablanca een op- en afrit in aanleg zien van wat in onze ogen het hechtingspunt van de snelwegen moet 
zijn. Het is niets meer dan een vermoeden. En ook aan de noordkant van Rabat bij Technopolis , waar Marokko 
een impuls geeft aan de nieuwe technologie en media, wordt gewerkt aan een groot hechtingspunt.   
De hoop op verbetering groeit gedurende de twee jaar dat we hier wonen. De wens voor verbetering ook want de 
noodzaak groeit. 
De afgelopen maanden beginnen de werkzaamheden aan ‘onze snelweg voor de deur’ vorm te krijgen.  De over-
kapping voor het viaduct is klaar, de ‘ondervloer’ voor het asfalt wordt neergelegd en gewalst. Tegelijkertijd 
neemt de drukte toe en in de spits staat het verkeer vaak vast, wat tot gevolg heeft dat het geluid en de stank van 
ronkende motoren die opstijgen uit de kolonne vrachtwagens onophoudelijk onze richting uitwaait. En als ver-



keer stilstaat in Marokko dan wordt er natuurlijk getoeterd. Onophoudelijk getoeter. De processie van vrachtwa-
gens die als een slang door Rabat trekt begint te irriteren. Vooral de combinatie van stank, herrie en een perma-
nent ronkend geluid op de achtergrond van ons huiselijke leven. Het is goed dat we op vakantie gaan en voor 
drie weken dit groeiende en knagende gevoel van ongemak los kunnen laten. De geruchtenstroom over de ope-
ning van de grote rondweg om Rabat worden hardnekkiger. ‘In juli gaat hij open.’ ‘Nog een maand of  twee.’ ‘Na 
de zomervakantie’.   
En nu rijden we dus vol verwachting  op Rabat aan. In ons achterhoofd zoemt het bericht, wat tijdens de vakan-
tie tot ons kwam, dat de koning de snelweg heeft geopend en dat je tot 1 augustus nog geen tol hoeft te betalen. Is 
het waar? En zouden we er iets van merken op ‘onze snelweg?’ Bij Technopolis missen we de afslag naar onze 
snelweg en zitten we opeens op de nieuwe rondweg. ‘Hèh, is dit de nieuwe rondweg?’ zegt mijn vrouw in verba-
zing en lichte verrukking. We krijgen gelukkig nog een afslag die ons terugbrengt naar ‘onze snelweg’.  
Onze hoop is wel bevestigd. Hij is open! We zien auto’s, en belangrijker, vrachtwagens de nieuwe rondweg ne-
men. Dan slaan we ‘ónze snelweg’ door Rabat op. 
‘Kijk nou! Hij is leeg!!!! Geen vrachtwagens!’. 
‘Kijk nou, geen vrachtwagens jongens!’ 
‘Nou ja, kijk nou, geen vrachtwagens!’ 
‘Ik zie geen vrachtwagens, Thijs, wat is die weg leeg!’ 
‘Oh bijna geen auto’s!’ 
‘Jaha mama, we weten het nu wel. Wauw mama, geen vrachtwagens en wat is ie leeg..’ De jongens op de achter-
bank zijn iets minder onder de indruk. Willen alleen maar thuis zijn. De reis heeft lang genoeg geduurd. 
De opperste staat van geluk bij mijn vrouw kent even geen grenzen. Het lawaai van de afgelopen weken heeft 
haar hoog gezeten, Hoger dan ze wilde toegeven. Verlossing  is nu haar deel. 
‘Het is vakantie, heh’, relativeer ik nog. Maar ook ik moet toegeven dat zelfs met extra verkeer na de vakantie er 
aanzienlijk minder verkeer op de weg zal zijn. En vrachtwagens zijn nu een zeldzaamheid. Geen kolonnes meer. 
En thuisgekomen blijkt dat het geluid echt is afgenomen. We horen een monotoon geluid van een wals, dat ooit 
zal verdwijnen en voor het overige heerst er voor ons rust. En als het viaduct afkomt wordt het ongetwijfeld nog 
beter. 
‘Oh jongens, luister nou!’ Mijn vrouw danst bijna door de tuin. Haar glimlach spreekt boekdelen. 
‘Jaha mama, geen vrachtwagens…….. 

Naschrift: De nieuwe rondweg is prachtig en werkt. Zoals gezegd is het vrachtverkeer aanzienlijk afgenomen op 
‘onze snelweg’. En hoewel de weg wordt geasfalteerd, blijft de grote vraag: wanneer kunnen we gaan rijden ‘onze 
gerenoveerde snelweg’ en wanneer kunnen we de rotonde gebruiken om ‘ als vanouds’ de Rue Annakhill op te 
rijden? We blijven in blijde verwachting af…..  


