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Werkzaamheden rioolgemalen Oudegracht 
 
De gemeente gaat het rioolgemaal aan de Oudegracht ter hoogte van restaurant De Zwarte Vosch renoveren. 
Het gemaal is aan het einde van zijn levensduur en wordt uitgebreid met een extra pomp. We starten eind 
februari met de werkzaamheden en zijn eind maart klaar. We zorgen ervoor dat de werkzaamheden klaar zijn 
voordat het terrasseizoen begint.  
 
Rioolgemalen in Utrecht 
In Utrecht hebben we een heleboel rioolgemalen. 
Deze gemalen pompen het rioolwater omhoog zodat 
het water richting de rioolwaterzuivering kan stromen. 
Ook op de Oudegracht aan de Werf zitten 
rioolgemalen. U ziet de rioolgemalen niet, ze zitten 
onder de grond en zijn afgedekt met een houten luik. 
 
Wat gaan we doen? 
We starten met het aanpassen van de electrakasten 
en we voeren verkennende graafwerkzaamheden uit. 
Daarna vervangen we de huidige pomp voor dubbele 
pompen en maken het gemaal van binnen helemaal 
schoon. Er worden twee pompen toegepast zodat ze 
om en om kunnen pompen en indien nodig tegelijk. Bij 
calamiteiten is er dus altijd een reservepomp 
aanwezig. Het houten luik vervangen we voor een rvs 
luik, met een motief van dezelfde straatstenen zodat 
het beter in het straatbeeld past.   
 
Wat merkt u van de werkzaamheden? 
We starten in de week van 28 februari met de 
werkzaamheden en we werken tussen 7.00 uur en 
17.00 uur. We werken alleen op de benedenwerf. 
Materieel en materiaal voeren we bijna allemaal aan 
over het water. In de Oudegracht ligt een ponton (een 
drijvend platform) van de aannemer die de walmuren 
herstelt. Wij maken gebruik van dat ponton om 
materiaal op te slaan.  
 
De werkzaamheden aan het rioolgemaal hebben geen 
invloed op het gebruik van het riool. U kunt dus 
gewoon uw toilet en afvoer gebruiken. Wel kunnen de 
werkzaamheden voor geluidsoverlast zorgen. 
Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te 
voorkomen.  

Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
Dimitry van Dalen (projectleider) van Stadsingenieurs, 
via telefoonnummer 14 030 of 
sbsisecretariaat@utrecht.nl. 
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of 
via telefoonnummer 14 030. 
 
Verspreidingsgebied Wijkbericht: Oudegracht (rak 1 en 
2 beide zijden) 
 
 

 
De rode cirkel markeert de plek van het rioolgemaal 
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