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Doorgang voor regenwater onder de Biltstraat:
Biltse Grift afgesloten
De gemeente legt in 14 straten in de Zeeheldenbuurt een hemelwaterriool aan. Het regenwater dat in dit riool
terecht komt, willen we onder andere naar de Biltse Grift laten stromen. Om het riool en de Biltse Grift met
elkaar te verbinden, moeten we onder de Biltstraat een doorgang boren. Daarvoor hebben we een deel van de
Biltse Grift afgesloten. De werkzaamheden duren tot half november.
Communicatie over de werkzaamheden
De werkzaamheden zijn begonnen op 20 september.
We hebben toen de bewoners rond de Biltstraat en de
F.C. Dondersstraat geïnformeerd over de
werkzaamheden. We hebben ons echter niet
gerealiseerd dat het afsluiten van de Biltse Grift ook
gevolgen had voor de bereikbaarheid over het water
van De Zilveren Schaats. Onze excuses hiervoor.
Meer informatie over de werkzaamheden
Om het riool en de Biltse Grift met elkaar te verbinden,
moeten we een doorgang boren. Daarvoor hebben we
een deel van de Biltse Grift afgesloten. Het water
hebben we tijdelijk uit de Biltse Grift gepompt zodat de
boorinstallatie en het werkgebied droog blijven. We
boren van uit de watergang richting de regenwaterput
voor het wijkbureau. Daar wordt de nieuwe buis
aangesloten op de regenwaterput. De doorgang is dan
klaar. Daarna herstelt de aannemer het omliggende
straatwerk en zorgt dat het water weer terugkomt in de
Biltse Grift. We verwachten dat we half november klaar
zijn met alle werkzaamheden.
Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?
Het verkeer op de Biltstraat en de F.C. Dondersstraat
kan gewoon doorrijden en heeft geen last van de
werkzaamheden.
Boten kunnen tijdelijk niet door de Biltse Grift varen.
Na de werkzaamheden kan de Biltse Grift weer
gewoon gebruikt worden zoals voor de

werkzaamheden. Wilt u vanaf de Zilveren Schaats
richting de Oudegracht? Houd er dan rekening mee
dat de Minstroom tijdelijk smaller is ter hoogte van de
Tolsteegsingel. De Minstroom is daarom alleen
toegankelijk voor kano’s.
Over Waterproof Zeeheldenbuurt
Gemeente en bewoners werken samen om de
Zeeheldenbuurt 'waterproof' te maken. Bewoners
nemen maatregelen op eigen terrein, de gemeente
legt een hemelwaterriool aan om overtollig regenwater
af te voeren. Dit regenwater willen we niet naar de
rioolwaterzuivering laten stromen, het water hoeft
namelijk niet gezuiverd te worden. Het schone water
kan gewoon naar een watergang in de buurt. De Biltse
Grift is hier zeer geschikt voor.
Wilt u meer informatie?
Heeft u vragen over de werkzaamheden of over
bereikbaarheid? Dan kunt u terecht bij Guido Molthoff,
technisch projectleider van de gemeente. U bereikt
hem op werkdagen op telefoonnummer 14 030. Of
stuur een mail naar waterproof@utrecht.nl.
Meer informatie over het project vindt u op
www.utrecht.nl/waterproofzeeheldenbuurt.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij wijkbureau Noordoost, F.C. Dondersstraat
1, of via telefoonnummer 14 030.
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