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Aanleg inlaatvoorziening volkstuinen Ons Buiten
De gemeente gaat een nieuwe inlaatvoorziening aanleggen voor het volkstuinencomplex Ons Buiten. Een
inlaatvoorziening is een buis met schuif erin tussen twee sloten.
Waarom deze werkzaamheden?

Werkzaamheden inlaatvoorziening

Om de doorstroming in het volkstuinencomplex

Het werk aan de inlaatvoorziening start na het

Ons Buiten te bevorderen en daarmee de

baggerwerk, op 19 februari en duurt circa 4

waterkwaliteit te verbeteren, legt de gemeente

weken. In de dijk waar het fietspad overheen

een nieuwe inlaatvoorziening aan. Het gaat om

loopt, tussen de AMEV-rivier en het

een buis met een handbedienbare schuif.

volkstuinencomplex, wordt een sleuf gegraven

Hierdoor is het ook mogelijk om water in te laten

om de inlaatvoorziening aan te leggen. Na de

in het complex tijdens een droge periode. De

aanleg van de inlaatvoorziening en het

inlaatvoorziening komt te liggen onder het

aanvullen, wordt de sleuf tijdelijk bestraat met

fietspad in het verlengde van de Pal

klinkers. Later wordt het fietspad geasfalteerd.

Maleterstraat. De locatie staat op de foto
aangegeven met een rode lijn.

Van de inlaatvoorziening is vanaf het maaiveld
niets te zien, omdat het geheel onder water ligt.
De inlaatvoorziening werkt op basis van het
natuurlijke peilverschil, waardoor er geen pomp
of mechanische installatie nodig is.
Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?
Het fietspad in het verlengde van de Pal
Maleterstraat is tijdens de werkzaamheden
volledig afgesloten. Het voet- en fietsverkeer
wordt omgeleid. De omleiding staat met borden
aangegeven.

Baggeren watergang
Diverse bewoners hebben gevraagd of de laatste
20 meter van het water achter de Pal
Maleterstraat, tussen de nummers 40 t/m 62,
gebaggerd kan worden en tegelijkertijd riet
verwijderd kan worden. De aannemer die dit
uitvoert, start op 12 februari en is ongeveer een
week bezig.

Verspreidingsgebied:
Pal Maleterstraat

Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie over de werkzaamheden
kunt u contact opnemen met de heer C. Jentink
of de heer D. Doorn via telefoonnummer 14 030.
Met vragen over uw wijk kunt u terecht bij
Wijkbureau Noordoost, FC Donderstaat 1, via
noordoost@utrecht.nl of ook via
telefoonnummer 14 030.
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