
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Graag willen wij u met deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van de voortgang van de 
sloop van de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Utrecht. In deze nieuwsbrief 
kunt u meer lezen over de sloopwerkzaamheden die zijn afgerond en die de komende 
periode op de planning staan.   
 
Afgeronde sloopwerkzaamheden 
Van medio oktober tot begin november is gewerkt aan de sloop van de nabezinktanks in veld 
3. Ter voorbereiding op deze werkzaamheden moesten 17 bomen worden gekapt. De 
aannemer heeft er gelukkig een aantal kunnen sparen. De gekapte bomen worden 
gecompenseerd op het terrein. 
 
De sloop van de nabezinktanks liep volgens planning, maar ging wel gepaard met geluids- 
en trillingshinder. Dit werd veroorzaakt door de korte afstand tussen de werkzaamheden en 
de nabijgelegen woningen én de robuustheid van de te slopen constructie. Het vereiste veel 
inspanning van materieel om de betonnen vloer van de tank te ‘breken’. Als gevolg van deze 
werkzaamheden ontvingen wij vanuit omwonenden meldingen van hinder en vernamen wij 
dat er zorgen waren over eventuele schade door trillingen. Heel begrijpelijk en we nemen 
natuurlijk deze zorgen serieus. De aannemer heeft er alles aan gedaan om de 
geluidsoverlast te beperken door middel van een containerwand. De trillingen zijn continu 
gemonitord. Volgens Quattro Expertise, het onderzoeksbureau dat de trillingsmeters heeft 
geplaatst en de metingen beoordeelt, zijn de trillingen binnen acceptabele niveaus gebleven. 
Uiteraard neemt dit niet weg dat de werkzaamheden tot overlast hebben kunnen leiden. Wij 
danken u voor uw geduld en uw begrip. 
 
In november is het puin dat vrijkwam bij de sloop van de nabezinktanks tot granulaat 
gebroken voor hergebruik in de wegenbouw. Momenteel worden de ontstane gaten opgevuld 
met grond. 
 
Sloopwerkzaamheden komende periode 
De komende weken worden de vloeren en wanden van de kelders van de tanks in veld 4 
gesloopt. Inmiddels is ook begonnen met de sloop van de ‘zandvanger’ in veld 6. Het kan 
noodzakelijk zijn dat op enkele plekken de constructie weggehakt moet worden. Dit kan 
hinder veroorzaken. Beelen.nl blijft maatregelen nemen om de hinder te beperken, 
bijvoorbeeld door de inzet van de containerwand. Het grootste deel van de constructie kan 
met een ‘knijper’ gesloopt worden. Dit veroorzaakt relatief weinig hinder. Daarnaast wordt 
waar mogelijk gewerkt onder grondwaterniveau om stof- en geluidshinder te beperken. 
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Vanaf eind november is gestart met de sloop van de objecten in veld 4 en 6. Daarna volgen de objecten in veld 5 en 7. 

Van 25 december t/m 7 januari vinden geen werkzaamheden plaats op het terrein vanwege 
de Kerstperiode. Namens HDSR en Beelen.nl wensen wij iedereen alvast fijne dagen en een 
gelukkig en gezond 2022. 
 
Warmtepomp Eneco  
Op een deel van het terrein van de voormalige rwzi Utrecht wordt door Eneco een 
warmtepomp gebouwd. De bouwvoorbereiding start naar verwachting in februari of maart 
2022. Eind januari wordt door Eneco een digitale bijeenkomst georganiseerd om u te 
informeren over de bouw. Hierover ontvangen omwonenden nog een brief.  De warmtepomp 
gaat de warmte uit gezuiverd afvalwater gebruiken voor het leveren van warmte aan het 
warmtenet van Utrecht. 
 
Debouwapp.nl  
Voor de sloop van de zuivering maken HDSR en Beelen.nl gebruik van de BouwApp. Op 
deze app staan de laatste updates en de planning van het sloopproject. Ook kunt u via de 
app contact met ons opnemen. Via uw internetbrowser kunt u het project zoeken via 
www.debouwapp.nl. Er is ook een app beschikbaar voor uw Android of iOS smartphone. Het 
project is te vinden onder “sloop voormalige rwzi Utrecht”. Vergeet niet te klikken op “volgen” 
zodat u op de hoogte blijft van het laatste nieuws. 
 
U kunt ons ook bereiken door een mail te sturen naar slooprwziutrecht@hdsr.nl of te bellen 
naar 030-2097272.  
 
 

Veld 7 

Veld 6 

Veld 5 

Veld 4 

Veld 3 

Veld 2 

Veld 1 
Grondaanvulling 
veld 4 t/m 7 van 
maart t/m juni 2022 

http://www.debouwapp.nl/
mailto:slooprwziutrecht@hdsr.nl

	Nieuwsbrief sloop voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht
	Afgeronde sloopwerkzaamheden
	Sloopwerkzaamheden komende periode
	Warmtepomp Eneco
	Debouwapp.nl

