
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 gestart met de sloop van de objecten op de plek waar 
de warmtepomp van Eneco wordt gebouwd. Inmiddels zijn de voormalige slibsilo’s, de 
slibhal, de transportbanden en het slibgemaal met de grond gelijk gemaakt. Later in mei 
wordt ook het voormalige gemaal aan het Zandpad gesloopt. De kelder van dit gemaal wordt 
hergebruikt voor de warmtepomp. De sloopwerkzaamheden van fase 1 zijn in juni afgerond. 
 
Warmtepomp Eneco 
Het was de bedoeling dat de bouw van de warmtepomp in juni 2021 van start zou gaan. 
Eneco heeft ons helaas moeten laten weten dat door een tegenvaller in de aanbesteding de 
bouw van de pomp op z’n vroegst in januari 2022 begint. Het realiseren van de ambities van 
HDSR en Eneco op gebied van duurzame energievoorziening vergt dus nog even geduld. 
Deze vertraging heeft geen invloed op de planning van de sloopwerkzaamheden. Eind dit 
jaar zal Eneco omwonenden informeren over de bouw van de pomp. 
 
De warmtepomp gaat het gezuiverde afvalwater (afkomstig van douche, vaatwasser, 
wasmachine etc.) gebruiken om warmte aan het warmtenet van Utrecht te leveren. Deze 
techniek wordt riothemie genoemd. Zo’n 20.000 huishoudens kunnen met deze techniek van 
warmte worden voorzien. 
 
Sloop fase 2.1 en 2.2 (mei – juli) 
De sloop van de eerste nabezinktanks nabij de Brailledreef en de kruising met de 
Loevenhoutsedijk is op 6 mei begonnen. Dit betreft fase 2.1 en 2.2 van de sloop.  
Bij de sloop van deze nabezinktanks wordt een mobiele geluidswand, bestaande uit 
gestapelde containers, ingezet. De containers worden deels rondom het te slopen object 
geplaatst en verplaatsen mee met de sloopwerkzaamheden. Hiermee beperken we de 
geluidshinder zoveel mogelijk. Bij de werkzaamheden wordt ook deels in den natte gewerkt. 
Dit houdt in dat we een laag water in een object laten staan, zodat het geluid van het slopen 
gedempt wordt en stofvorming beperkt blijft.  
 
Bouwkundige opnames 
In eerste instantie heeft HDSR met de aannemer Beelen.nl afgesproken dat er vooraf aan 
elke (sub)fase vooropnames worden uitgevoerd bij woningen die mogelijk hinder kunnen 
ondervinden van trillingen van de sloopwerkzaamheden. Vanwege de bezorgdheid bij 
omwonenden over deze trillingen heeft HDSR besloten alle vooropnames voor de start van 
de sloop te laten uitvoeren. De meeste adressen hebben inmiddels een vooropname gehad. 
Bij enkele adressen is nog geen vooropname uitgevoerd, omdat er na meerdere 
contactpogingen en verzoeken tot het maken van een afspraak geen reactie is ontvangen. 
De opnames worden uitgevoerd door het bureau Quattro Expertise. 
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USAR trainingsdagen 
Tussen 12 en 22 april zijn door de USAR oefendagen georganiseerd op het terrein van de 
voormalige rwzi Utrecht. De USAR is een specialistisch bijstandsteam dat wereldwijd kan 
worden ingezet in geval van rampen waarbij mensen ingesloten zijn of bedolven zijn onder 
puin. De verlaten gebouwen en constructies op het terrein van de voormalige zuivering 
vormden voor de USAR een ideale omgeving om in te oefenen.  
 
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 van start gegaan. In mei wordt het oude influentgemaal gesloopt 

(werkpakket 2b). SInds 6 mei is begonnen met de sloop van de eerste nabezinktanks aan de zijde van de Brailledreef (eerst 

veld 2, dan veld 1). Na de zomer worden de nabezinktanks in veld 3 gesloopt. Ten slotte volgen de overige objecten op het 

terrein (werkpakket 6 t/m 10).  
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