
De rioolwaterzuivering (rwzi) Utrecht 
wordt de komende jaren vernieuwd. 
Met deze nieuwsbrief  
houden wij u op de hoogte van de  
ontwikkelingen.
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Toename bouwverkeer
Zodra in januari de echte bouwwerk-
zaamheden starten, zal ook het bouw-
verkeer toenemen. Op sommige dagen 
kan het om meer dan 100 vrachtwagens 
gaan.  De aannemer is in gesprek met de 

gemeente over een vaste route via de 
hoofdwegen door Utrecht, al het  
bouwverkeer zal de ingang aan de  
Brailledreef gebruiken. 
De vervoerders krijgen ook instructie op 
het rustig aanrijden van het bouwter-

rein en om extra alert te zijn op de fiet-
sers en voetgangers. Veiligheid is echter 
een zaak van iedereen, daarom vragen 
wij ook uw aandacht met name aan de 
fietsers en voetgangers: blijf opletten 
bij de inritten.

U merkt er buiten het terrein misschien 
niet veel van, maar de voorbereidingen 
voor de nieuwbouw zijn in volle gang. 
Naar verwachting start de bouw in het 
voorjaar van 2017. Voor het zover is wordt 
een gedeelte van de huidige zuivering 
gesloopt, omdat deze plek nodig is voor 
de nieuwe installatie. De sloop duurt van 

januari tot mei 2017. Gelijktijdig met de 
sloop wordt ook de bouwplaats ingericht, 
zo worden er: bouwwegen, parkeerplaat-
sen en tijdelijke leidingen aangelegd.
Gedurende deze periode kunt u geur- 
en geluidshinder ondervinden van de 
sloop- en bouwwerkzaamheden en het 
bijbehorende bouwverkeer. Wij zullen 

u via nieuwsbrieven vooraf informeren 
wanneer werkzaamheden plaatsvinden.  
Uiteraard zal de aannemer zijn best doen 
om hinder tot een minimum te beperken.  
Ondertussen zorgen het waterschap en de 
aannemer gezamenlijk voor korte lijnen 
om eventuele overlast te melden via  
telefoon, facebook of email.

Vergunningen
Bij de bouw van een rioolwaterzuivering komt veel kijken,   
de juiste vergunningen horen daarbij, bijvoorbeeld vergunnin-
gen voor slopen, bouwen, bemalen, etc. Veel vergunningen  

worden op korte termijn ingediend en behandeld.  
Als u daar meer over wilt weten, dan kunt u terecht op onze 
site: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/projectenkaart/
utrecht/vernieuwing-utrecht/

Artist impression nieuwe rioolwaterzuivering

Start werkzaamheden, mogelijk enige hinder
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Geuroverlast
Na het stilzetten van de slibtanks zijn 
meer klachten over geuroverlast binnen 
gekomen dan gebruikelijk. Stank in de 
omgeving is vervelend, daarom hebben wij 
een onderzoek ingesteld waar mogelijke 
geurlekken zitten in de huidige (tijdelijke) 
manier van werken en vooral hoe we die 

kunnen verhelpen. 
Tijdens het zuiveringsproces ontstaat slib,  
voor we dit slib vervoeren naar de verwer-
king, wordt het ontwaterd en verladen in 
de slibverladingshal. Uit het onderzoek 
bleek dat een biologische geurfilter en de 
luchtafzuiging van de slibontwatering en 
-verladingshal onvoldoende werkten.  

De meeste maatregelen zijn eind novem-
ber ingevoerd en zullen in de loop van 
december effect hebben.
De nieuw te bouwen rioolwaterzuivering 
wordt uitgerust met de nieuwste techniek 
voor luchtbehandeling waardoor in de 
toekomst aanmerkelijk minder geur waar-
neembaar zal zijn. 

Op het terrein van de rioolwaterzuivering 
werd al vijftig jaar biogas opgewekt. Nu 
stoppen we daarmee, daarom zijn de gis-
tingtanks leeg gemaakt. Dat doen we stap 
voor stap en wordt heel grondig voorbe-
reid, zodat ook dit op een gecontroleerde 
en veilige manier gebeurt. Op dit moment 
zijn de werkzaamheden bijna afgerond. In 
januari worden de gistingstanks gesloopt 
zodat deze plek vrijgemaakt wordt voor de 
nieuwbouw.

Meer informatie

Voor meer informatie over het 

project kunt u kijken op de website 

van het waterschap: 

www.destichtserijlanden.nl/

rwziutrecht  of op Facebook 

Nieuwbouw rioolwaterzuivering, 

maar u kunt ons natuurlijk ook 

bellen: (030) 209 73 80

Stank- of 
geluidshinder?

Heeft u overlast van de installatie? 

Stank- of geluidshinder? Wij 

ontvangen altijd graag uw melding!  

U kunt 24/7 bellen met

(030) 209 73 80 

of een email sturen naar 

nieuwbouw_rwziutrecht@hdsr.nl

Colofon

Bureau communicatie, Poldermolen 2,
Postbus 550, 3990 GJ Houten
Voor algemene vragen:  
www.destichtserijnlanden.nl
Volg het waterschap op twitter:
@hdsr_waterschap

Bij iedere groot bouwproject in Nederland 
wordt eerst onderzocht of er beschermde 
dieren of planten op het terrein zijn.  Ook 
op de rioolwaterzuivering  zijn maatrege-
len getroffen voor Flora en Fauna. Zo zaten 
er vleermuizen in de spouwmuren van 
te slopen bedrijfspanden op het terrein. 
Vleermuizen zijn beschermde dieren en 
moeten dus tijdig verhuisd zijn. Benieuwd 
hoe dat in zijn werk ging? En waarom 
de vleermuizen al in de zomer moesten 
verhuizen? Lees het interview met  
Benjamin Brandt, ecoloog bij Heijmans op 
de website van Stichtse Rijnlanden.

Vleermuizen verhuisd

Leegzetten slibgisting-tanks

Tochtgaten moeten de vleermuizen verleiden te verhuizen naar hun nieuwe onderkomen elders op het terrein

Binnenkant lege en schone slipgisting-tank wordt geïnspecteerd


