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Renoveren duiker voor Groenedijk nr. 39-55
De gemeente start dinsdag 2 juni 2020 met het renoveren van de duiker (buis voor waterdoorgang) liggend
aan de Groenedijk ter hoogte van huisnummers 39 tot 55. De werkzaamheden duren ongeveer 5 weken.
Wat gaan we doen?
De duiker die voor de Groenedijk nr. 39 tot 55 ligt gaan
we renoveren. Een duiker is een ronde buis, bedoeld
om watergangen ondergronds met elkaar te
verbinden. De duiker is in slechte staat.
De gemeente heeft besloten de duiker van binnenuit te
renoveren. Dit vanwege de vele kabels- en leidingen in
de ondergrond, de goede staat van de bovengrondse
inrichting en om overlast zoveel mogelijk te beperken.
Aannemer van Wijk gaat ter hoogte van nr. 45a een
nieuwe put aanbrengen in de bestaande duiker. Ter
hoogte van nr. 45b wordt een blinde put opgegraven.
Aan het begin en einde van de duiker, ter hoogte van
nr. 39 en 55, plaatsen we betonnen uitstroombakken.
Nadat deze werkzaamheden uitgevoerd zijn gaat de
aannemer GMB met een hijskraan een grote kous in
de duiker aanbrengen. Deze kous versterkt en herstelt
de verouderde buis, zodat deze weer een tijd mee kan.
Na aanbrengen moet de kous gedurende 3 dagen
uitharden met warm water. Na uitharden worden de
openingen voor de regenwateraansluitingen van
binnenuit weer open geboord. De werkzaamheden van
GMB zijn weersafhankelijk, want het moet droog zijn.
Wanneer gaan we dat doen?
De werkzaamheden die door van Wijk worden
uitgevoerd vinden plaats van dinsdag 2 juni tot en met
vrijdag 3 juli. De werkzaamheden die door GMB
worden uitgevoerd vinden plaats van maandag 22 juni
tot en met vrijdag 26 juni.
Twee weken vóór de start van de werkzaamheden
worden er vooraankondigingsborden langs de weg
geplaatst.

de Rozemarijnsingel. Dit zal door middel van
bebording worden aangegeven. Tijdens de
werkzaamheden van GMB is de Groenedijk volledig
voor verkeer afgesloten. De aanliggende panden
blijven te voet bereikbaar.
Voor enkele panden worden er in goed overleg met
bewoners, aannemer en toezichthouder maatwerk
afspraken gemaakt.
Stankoverlast
Bij het uitharden van de kous in de duiker komt er een
doordringende geur vrij. Deze is niet schadelijk voor de
gezondheid, maar u kunt er mogelijk wel hinder van
ondervinden. Uitharding duurt een dag.
Overlast beperken
De werkzaamheden vinden vooral plaats in de bermen
naast de rijweg. Helaas gaan de werkzaamheden altijd
samen met enige overlast van machines en geluid.
Overlast proberen we zoveel mogelijk te beperken.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Jasper Lens van Stadsingenieurs,
via telefoonnummer 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, of
via telefoonnummer 14 030.

Verkeershinder
Er zal wat verkeershinder zijn voor het doorgaand
fietsverkeer op de Groenedijk. Deze worden
gedurende de werkzaamheden van GMB omgeleid via
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