
De rioolwaterzuiveringsinstallatie 
(rwzi) Utrecht wordt de komende jaren 
vernieuwd. Met deze nieuwsbrief  
houden wij u op de hoogte van de  
ontwikkelingen.
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Slib naar Moerdijk
Het rioolslib, een restproduct van het zuiveringsproces, wordt 
vanaf begin 2017 niet langer op het terrein van de zuiverings-
installatie vergist, maar verwerkt door Slibverwerking Noord 
Brabant, SNB, te Moerdijk. Het slib wordt met vrachtwagens 
naar Moerdijk gereden. De vrachtwagens gebruiken de uitgang 
van het terrein aan Loevenhoutsedijk. 
De huidige slibverwerkingsinstallatie op het terrein aan het 
Zandpad stopt eind 2016 en wordt daarna afgebroken.
De energie uit het slib gaat bij het uitbesteden niet verloren: 
SNB verbrandt het slib op een mileuvriendelijke wijze en benut 
de vrijkomende warmte. Het bedrijf werkt daarbij nagenoeg 
energieneutraal.

Informatiebijeenkomst  
23 september  
Op woensdag 23 september organiseert het waterschap een 
informatiebijeenkomst. Op deze avond praten we omwonenden 
en andere belangstellenden bij over de stand van zaken rond de 
voorbereiding van de vernieuwing van de installatie.  
Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.  
U bent van harte welkom!   
 
Adres: Zandpad 1A.  
Datum: 
woensdag 23 september  
Tijd:
van 19.30 uur tot 21.00 uur.  
Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar.

Rondleiding
Als u wilt, kunt u vooraf aan de bijeenkomst op 23 september 
meedoen aan een rondleiding over het terrein. U krijgt dan  
toelichting op de werking van de installatie. De rondleiding 
begint om 18.30 uur en duurt drie kwartier. De rondleiding is 
helaas niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.
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Milieueffectrapportage
Voor de nieuwbouw van rwzi Utrecht stelt 
het waterschap een Milieueffectrapportage 
(MER) op. Daarin beschrijven we de milieu-
effecten van de plannen. De concept-MER is 
inmiddels door de MER-commissie voorzien 
van een tussentijds advies. Dit gebeurde 
na inwinning van advies van de provincie 
Utrecht, de gemeente Utrecht en water-
schap Amstel, Gooi en Vecht (op wiens 
water, de Vecht, rwzi Utrecht het schoonge-
maakte water loost). U vindt het advies, de 
zogeheten Tussentijdse toets, op de website 
van de MER-commissie. 
De uiteindelijke MER wordt, samen met de 
bijbehorende vergunningen, te zijner tijd ter 
inzage gelegd. Wij houden u hiervan op de 
hoogte.

Stank- of geluidshinder? 
Wij ontvangen graag uw 
melding!
Heeft u overlast van de installatie?  
Stank- of geluidshinder? Wij ontvangen 
altijd graag uw melding!  U kunt 24/7 bellen 
met (030) 634 57 00  of melden via:  
www.destichtserijnlanden.nl/meldingen

Voorbereidende 
activiteiten in 2016
Hoewel de echte vernieuwingen pas in 2017 
starten gaat er ook in 2016 al veel gebeuren 
om de nieuwbouw voor te bereiden. Wij 
gaan ons uiterste best doen dat u hier zo 
min mogelijk merkt. De werkzaamheden 
hebben er vooral mee te maken dat tijdens 
de nieuwbouw de oude zuivering onge-
stoord zijn werk moet kunnen blijven doen. 
Daarvoor is van alles nodig: er moet tijdelijk 
extra opslag komen voor het slib dat niet 
langer op het terrein vergist wordt, er komt 
een noodgebouw voor het bedrijfsgebouw, 
want het oude staat op het terrein waar de 
nieuwbouw gaat plaatsvinden, en tot slot 
moeten voor het eind van het jaar 2016 de 
slibgistingstanks leeg zijn. Ook die worden 
afgebroken.

Meer informatie

Voor meer informatie over het

project kunt u kijken op

de website van het waterschap:

www.destichtserijlanden.nl/

rwziutrecht.

U kunt ook contact opnemen met

projectdirecteur Willem de Jager,

(030) 634 57 00.

Colofon
Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden
Bureau communicatie, Poldermolen 2,
Postbus 550, 3990 GJ Houten
T: (030) 634 57 00 
E: post@hdsr.nl
W: www.destichtserijnlanden.nl
Volg het waterschap op twitter:
@hdsr_waterschap

De bouw van de nieuwe zuiveringsinstal-
latie wordt in 2015 aanbesteed. Na een 
voorselectie zijn vijf partijen bezig met het 
opstellen van een passend ontwerp. Het 
waterschapsbestuur heeft daar duidelijke 

criteria voor meegegeven: kosten, milieu, 
en het goed functioneren van de installa-
tie. Ook innovatie, winning van grondstof-
fen en omgevingsfactoren (geur, geluid) 
wegen mee in de beoordeling. De keuze 

voor de zuiveringstechnologie die het 
waterschap gaat toepassen zal begin 2016 
duidelijk zijn. Dan is ook duidelijk hoe de 
nieuwe installatie er uit gaat zien. 

Constantijn Jansen op de Haar,  
hoogheemraad (dagelijks bestuurslid)  
Zuiveringsbeheer: “We staan op het punt 
om onze grootste zuivering te vernieuwen.  
Deze zuivering is qua grootte de nummer 
tien in Nederland. Een echt megaproject 
dus, waar we ons uitermate zorgvuldig op 
voorbereiden. Met als helder einddoel: een 
zuivering die voldoet aan de eisen van de 
tijd en die straks weer jarenlang zorgt dat 
het Utrechts rioolwater goed wordt  
schoongemaakt.”

Aanbesteding nieuwe zuivering


