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Werkzaamheden aan rioolbuis op de  
Weg tot de Wetenschap 
 
De gemeente gaat onderhoud uitvoeren aan het riool in uw wijk. Op vier locaties in de berm maken we een 
toegang tot de ondergrondse rioolbuis die naar het rioolgemaal loopt. De werkzaamheden starten op 
maandag 9 mei en duren drie weken.  

 
Rioolgemalen in Utrecht  
In Utrecht hebben we een heleboel rioolgemalen. 
Deze gemalen pompen afvalwater naar de 
rioolwaterzuivering. Ook op de Cambridgelaan zit een 
rioolgemaal. We werken op vier plekken aan de 
rioolbuizen van dit gemaal. 
 
Wat gaan we doen? 
De afvoerende persleiding van het rioolgemaal is 
vervuild. De persleiding is een dunne rioolbuis 
waardoor het afvalwater onder druk naar de 
rioolwaterzuivering loopt. Deze maken we op vier 
plekken toegankelijk met een put. Zo kunnen we de 
leiding reinigen en inspecteren.  
 
Twee locaties waar toegangsputten geplaatst worden, 
liggen in uw wijk. De werkzaamheden vinden plaats op 
twee plekken langs de Weg tot de Wetenschap. Op de 
achterkant van dit bericht vindt u een kaart waarop 
deze locaties zijn aangegeven. 
 
Wat merkt u van de werkzaamheden? 
De locaties waar we aan de persleiding werken, liggen 
in de berm. Deze plekken worden afgezet met 
bouwhekken. De werkzaamheden zorgen niet voor 
wegafsluitingen. Wel kunnen de werkzaamheden voor 
geluidsoverlast zorgen. We verwachten dat de overlast 
minimaal is en proberen dit natuurlijk zoveel mogelijk 
te voorkomen.  
 
De werkzaamheden aan de persleiding hebben geen 
invloed op het gebruik van het riool. U kunt dus 
gewoon uw toilet en afvoer gebruiken.  

 
Wat is de planning? 
We starten met de werkzaamheden op maandag 9 mei 
en werken op maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 
uur en 17.00 uur. We verwachten maximaal drie 
weken nodig te hebben.  
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
Ünal Çolak (opzichter) via telefoonnummer 14 030 of 
u.colak@utrecht.nl. 
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C. 
Dondersstraat 1, of via telefoonnummer 14 030. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
Locatie werkzaamheden  
 

 
 
Werkzaamheden locatie 1 

 
 
 

 
 
Werkzaamheden locatie 2 
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