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Repareren riool Rhônedreef, De Charmantedreef,
Taagdreef, Ebrodreef en Rubicondreef
In de week van 22 februari start de gemeente met het repareren van het riool aan Rhônedreef, De
Charmantedreef, Taagdreef, Ebrodreef en Rubicondreef. In elke straat werken we ongeveer één week. Eind
maart zijn de werkzaamheden aan het riool klaar.
Wat gaan we doen en waarom?
Het hoofdriool is verouderd en moet gerepareerd
worden. We doen dit met de zogenaamde
kousmethode. Dankzij deze methode hoeven we de
straat niet volledig open te breken. Via de rioolput
brengen we een kunststof kous aan in het riool die we
uitharden met uv-licht. De nieuwe kunststof laag zorgt
ervoor dat deze rioolbuis weer tientallen jaren mee
kan.
Herinrichting Taagdreef e.o.
Bij de herinrichting van de Taagdreef en omgeving
werken we ook aan het riool. Dan leggen we een
regenwaterriool aan en vervangen we het riool voor
afvalwater. Dan moeten we de straat open maken.
Helaas kunnen we deze werkzaamheden niet
combineren.
Wat is de planning?
Aannemer GMB start in de week van 22 februari. De
werkzaamheden duren tot eind maart. We werken van
maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 17.00. Soms
kan het zijn dat we iets langer doorwerken. Ook
werken we soms ’s nachts, om de kunststof kous te
laten uitharden.
We werken in 5 straten en hebben het werk daarom
verdeeld in een paar fases. In elke straat werken we
ongeveer een week. De fases overlappen elkaar. Dat
betekent dat we soms in meerdere straten tegelijk aan
het werk zijn.

ontvangt u een brief van aannemer GMB met de
planning en meer informatie.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
Uw woning is aangesloten op dit riool. Als we in uw
straat aan het werk zijn, vragen we u om een dag
minder vuil water af te voeren. U kunt wel naar de wc,
maar liever niet de wasmachine of vaatwasser laten
draaien. In de brief van de aannemer leest u hier meer
over.
De werkzaamheden kunnen voor stankoverlast
zorgen. De stank lijkt op een gaslucht. Deze ontstaat
door het drogen van de kunststof laag in het riool. De
geur is niet schadelijk voor uw gezondheid en
verdwijnt na uitharding van de kous.
We werken altijd binnen de geldende geluidsnormen.
’s Avonds (en soms ’s nachts) draaien de apparaten
die nodig zijn voor het uitharden van de laag kunststof.
Om geluidshinder zo veel te beperken, staan de
werkvoertuigen binnen de bouwhekken. Op de
bouwhekken zitten geluidswerende doeken.
We doen er alles aan om de overlast te beperken.
Ervaart u toch overlast? Geef het aan ons door
Via utrecht.slimmelden.nl
•
•
Via telefoonnummer 14 030 (Op werkdagen
tussen 9.00-17.00 uur).

Bij slecht weer kan de planning veranderen. De exacte
planning per straat is nog niet bekend. Een week
voordat de werkzaamheden in uw straat beginnen,
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Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?
De straat waar we aan het werk zijn is tijdelijk
afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers
kunnen langs de werkzaamheden. Ook nood- en
hulpdiensten zoals brandweer en ambulances kunnen
er langs.
Wat betekent dit voor het inzamelen van afval?
Tijdens de werkzaamheden kunt u uw GFT-,
plastic/blik/pak- of kartonkliko op de normale
inzameldagen aanbieden op de dichtst bij zijnde
kruising waar de vuilniswagen wél kan komen.
Meer informatie?
Wilt u meer weten over de herinrichting van de
Taagdreef en omgeving? Kijk dan op
www.utrecht.nl/taagdreef. Voor meer informatie over
het repareren van het riool kunt u contact opnemen
met opzichter Jasper Lens of directievoerder Wim
Tersteeg van Stadsingenieurs, via telefoonnummer
14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17,
of via telefoonnummer 14 030.ver uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bi
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