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Wijkbericht

april 2019

Werkzaamheden riool Nieuwegracht rak 17 west
Woensdag 17 april start de gemeente met het
herstellen van het hoofdriool op rak 17 west ter
hoogte van de Quintijnsbrug. Tijdens de
werkzaamheden aan de walmuren is er schade
ontstaan aan het riool. Dit hebben we toen tijdelijk
gerepareerd. In dit wijkbericht leest u hoe we het
riool definitief gaan herstellen en wat de gevolgen
voor u zijn.

Meer informatie
Als u vragen of opmerkingen hebt, neemt u dan
contact op met omgevingsmanager Willem Addink
via e-mail: werven@utrecht.nl. U kunt hem ook
bellen via 14 030 of langskomen in onze werfkelder
aan de Oudegracht 387 (tijdens kantooruren).

Wat gaan we doen?
We maken de beschadigde rioolbuis eerst schoon.
Daarna bekleden we de rioolbuis aan de binnenkant
met een zogenaamde ‘kous’ van epoxyhars. Deze
hars vormt een stevige laag aan de binnenkant van
de rioolbuis. De rioolbuis kan dan weer tientallen
jaren mee.
Wat zijn de gevolgen voor u?
U kunt tijdens de werkzaamheden gewoon gebruik
maken van uw toilet en douche. Er zijn een paar
huishoudens waarvoor dit niet geldt. Deze bewoners
worden persoonlijk geïnformeerd.
Wat merkt u ervan?
Tijdens de werkzaamheden staat er een aantal
voertuigen van de aannemer op of in de omgeving
van de Quintijnsbrug. De pomp die we gebruiken
om het riool te reinigen maakt geluid. We doen ons
best om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te
beperken.
Epoxyhars stinkt een beetje. Het kan zijn dat u daar
last van heeft. De geur van Epoxyhars is niet
schadelijk voor uw gezondheid.
De werkzaamheden hebben op straatniveau geen of
nauwelijks gevolgen voor de bereikbaarheid. We
doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ook de
werfkelders bereikbaar blijven.

Wat is de planning?
We starten woensdag 17 april. De werkzaamheden
duren naar verwachting 1 dag.
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