
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het 
sloopproject van de voormalige rioolwaterzuivering in Utrecht.  
 
Sloop fase 1 (april - juni) 
Op 12 april is de aannemer Beelen.nl begonnen met de sloop op de plek waar de 
warmtepomp van Eneco wordt gebouwd. Inmiddels zijn alle objecten op dit terrein, inclusief 
het oude gemaal aan het Zandpad, gesloopt. Er moeten wel nog enkele kleine 
werkzaamheden uitgevoerd worden voordat het terrein opgeleverd kan worden. Een deel 
van het oude gemaal, de kelder, zal worden hergebruikt voor de warmtepomp. De bouw 
hiervan start op z’n vroegst in januari 2022.  
 
Sloop fase 2.1 en 2.2 (mei – oktober) 
Op 6 mei is gestart met de sloop van de eerste nabezinktanks aan de zijde van de 
Brailledreef. Inmiddels zijn 3 van de 10 tanks gesloopt, is het vrijgekomen puin afgevoerd en 
zijn de putten aangevuld met grond om het terrein te egaliseren. Alle werkzaamheden in fase 
2.1 en 2.2 (van sloop tot aanvullen van de grond van 7 van de 10 nabezinktanks) zullen in 
oktober zijn afgerond. 
 
Tijdens de sloopwerkzaamheden zal altijd gebruik worden gemaakt van een mobiele 
geluidswand, bestaande uit gestapelde containers. 
 
Sloop fase 2.3 (juli – november) 
In fase 2.3 worden de eerste twee ‘tussenbezinktanks’ gesloopt. Dit zijn de oranjegekleurde 
objecten in veld 7 op de tekening op de volgende pagina. De werkzaamheden aan deze 
tanks zijn begin juli gestart en zullen medio november zijn afgerond. Het aanvullen van de 
grond is begin december klaar. 
 
Bouwvak 
Van 26 juli t/m 15 augustus is de bouwvakantie. In deze periode worden geen 
sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Het kan een enkele keer voorkomen dat een vrachtwagen 
een container komt ophalen of lossen. 
 
Vooruitzicht fase 2.4 (september – maart 2022) 
In fase 2.4 worden de laatste nabezinktanks achter de bebouwing aan de Loevenhoutsedijk 
gesloopt en de daarachter gelegen objecten. Vooraf aan de sloop in deze fase worden 
trillingsmeters aan de panden bevestigd om de trillingen, die vrijkomen bij het slopen, in de 
gaten te houden. Als een grenswaarde wordt overschreden, worden de werkzaamheden 
direct stilgelegd. Net zoals in de overige fasen wordt de mobiele geluidswand ingezet en 
zoveel mogelijk in den natte gewerkt om geluid- en stofhinder te beperken. 
 
Trillingsmeters 
Sinds de start van de sloopwerkzaamheden heeft een trillings- en geluidsmeter op het terrein 
van HDSR de werkzaamheden gemonitord. Uit de metingen blijkt dat we (nog) ruim onder de 
grenswaarde blijven. Vanzelfsprekend blijven we de werkzaamheden monitoren. Indien uw 
woning in aanmerking komt voor de plaatsing van een trillingsmeter voor fase 2.4, ontvangt u 
tijdig een brief van Quattro Expertise. Dat is het bedrijf dat de meters plaatst. 
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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. Tevens 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 op 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.  
 

 
De fasering van de sloopwerkzaamheden. Fase 1 is inmiddels afgerond. In mei is het oude influentgemaal gesloopt (werkpakket 

2b). Sinds 6 mei is begonnen met de sloop van de nabezinktanks aan de zijde van de Brailledreef (eerst veld 2, dan veld 1). Na 

de zomer worden de (resterende) nabezinktanks in veld 1 en 3 gesloopt. Tenslotte volgen de overige objecten op het terrein. 
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