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Uitvoering rioolrenovatie Petrus Campersingel, Dirk Huizingastraat en Prof. Rankestraat

Geachte heer/mevrouw,
In opdracht van de gemeente Groningen verbetert Aarsleff Leidingrenovatie het riool in de Petrus
Campersingel, Dirk Huizingastraat en Prof. Rankestraat. Dit riool is de hoofdafvoer vanuit de hele Stad
Groningen en per uur stroomt hier meer dan één miljoen liter afvalwater door. Na deze werkzaamheden
kan al het afvalwater uit de Stad weer ruim vijftig jaar door dit riool worden afgevoerd. In deze brief leest
u meer over deze werkzaamheden en wat u daarvan merkt.
.j
Planning:
Wanneer?
1.
28-04 t/m 13-08-‘21
Van woensdag 28 april tot en met vrijdag 13 augustus wordt
2.
03-05 t/m 16-07-‘21
3.
14-06 t/m 13-08-‘21
het riool in de Petrus Campersingel, Dirk Huizingastraat en
4.
21-06 t/m 13-08-‘21
Prof. Rankestraat aangepakt. Waar en wanneer wij aan het
werk zijn, staat met een oranje markering in de plattegrond
hiernaast aangegeven.
Wat gaat er gebeuren?
In het bestaande riool gaan wij kunststof buizen aanbrengen.
Hierdoor ontstaat een nieuwe leiding in het bestaande riool.
Deze manier van werken voorkomt dat we volledige straten
moeten openbreken. Ook gaat het sneller dan het vervangen
van het riool. Hiermee beperken wij de overlast in de
omgeving.
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Voor het verbeteren van het riool gebruiken we inspectieputten: dat zijn de putten met grote ronde deksels. Om
deze locaties bereikbaar te maken voor onze werkvoertuigen, wordt de rijbaan van de Dirk Huizingastraat
versmald tot één rijstrook. Voor een veilige afwikkeling van het verkeer wordt gedurende onze werkzaamheden
de Dirk Huizingastraat voor het gemotoriseerde een éénrichtingsweg. De tijdelijke rijrichting wordt hierbij in de
richting naar het Linnaeusplein toe. Bussen en (brom)fietsers kunnen wel in twee richtingen de werkzaamheden
blijven passeren. Voor het verkeer richting het UMCG wordt een omleidingsroute ingesteld.
Om tijdens de werkzaamheden van het riool de Professor Rankestraat bereikbaar te houden voor het verkeer
mag er aan de kant van de oneven huisnummers niet geparkeerd worden. Aan deze kant van de rijbaan leggen
wij een tijdelijke afvoerleiding aan. Door deze tijdelijke afvoerleiding wordt het afvalwater afgevoerd dat normaal
door het riool in de Professor Rankestraat stroomt.
Bij de uitvoering van de rioolwerkzaamheden blijft uw woning bereikbaar.
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Wat gebeurt er tijdens de werkzaamheden?
Stap 1 Aanleg tijdelijke pompinstallatie
Tijdens het werk aan het riool nemen wij met tijdelijke pompen de functie van het riool over. Deze
tijdelijke pompinstallaties worden op verschillende locaties in de wijk geplaatst. Op de plattegrond op
pagina 1 van deze brief staan deze locaties met  en  aangegeven. De ligging van de tijdelijke
afvoerleiding start in het plantsoen aan de Petrus Campersingel en gaat door de Dirk Huizingastraat
naar de Professor Rankestraat en eindigt op het Damsterdiep (oranje lijn op de plattegrond van
pagina 1). Gedurende de uitvoering van onze werkzaamheden staan deze pompen 24 uur per dag en
7 dagen per week aan. U kunt hiervan enige geluidsoverlast hebben. Wij vragen hiervoor uw begrip.
De aanleg van de tijdelijke afvoerleiding gebeurt aan de Petrus Campersingel en Dirk Huizingastraat
gedeeltelijk in de avond en nacht. Deze werkzaamheden staan van woensdag 28 april t/m vrijdag 30
april gepland. De uitvoering van deze werkzaamheden is afhankelijk van het weer, dus wij kunnen
niet exact aangeven welke avond en nacht dit is.
In de Professor Rankestraat is er, door alle geparkeerde auto’s, onvoldoende ruimte beschikbaar om
de tijdelijke afvoerleiding aan te leggen. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt de
Professor Rankestraat van woensdag 5 mei t/m vrijdag 7 mei, dagelijks tussen 07:00 en 19:00 uur,
afgesloten voor al het verkeer. Tijdens deze werkzaamheden is het ook niet toegestaan om auto’s in
de Professor Rankestraat te parkeren. In het plantsoen aan het Damsterdiep worden tijdelijke
parkeerplaatsen ingericht waarop u uw auto tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt
parkeren. Hiermee proberen wij de overlast te beperken.
Stap 2 Toegankelijk maken riool
In de Dirk Huizingastraat en achter appartementencomplex Damsterborg graven wij het riool lokaal op
om er bij te kunnen. Vanuit deze locaties brengen wij de nieuwe buizen in het riool aan. Op de
plattegrond op pagina 1 van deze brief staan deze locaties met  en  aangegeven. Wij starten met
het opgraven van het riool op maandag 17 mei aan de Dirk Huizingastraat. Het opgraven van het riool
achter appartementencomplex Damsterborg start op maandag 28 juni.
Stap 3 Aanbrengen buizen
Rondom de twee locaties waar wij het riool opgraven staan onze werkvoertuigen opgesteld. Op deze
locaties gaan wij van maandag tot en met vrijdag dagelijks tussen 07:00 en 21:00 uur aan het werk.
Per dag vernieuwen wij ongeveer 10 meter riool.
Stap 4 Opruimen werkterrein
Het opknappen van het riool duurt tot in de zomervakantie. De eerste twee weken van augustus
gebruiken wij om alle spullen in de omgeving weer op te ruimen.
Meer informatie
Hebt u vragen over deze informatie? Neem dan contact op met onze uitvoerder, de heer P. van ‘t Riet,
via telefoonnummer 06 - 51487142. Op www.aarsleff-bv.nl vindt u meer informatie over onze
werkzaamheden in uw wijk. Hebt u overlast van de werkzaamheden, dan kunt u ook contact opnemen
met ons kantoor via telefoonnummer 0251 - 743200.
Wij danken u voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Aarsleff Leidingrenovatie bv

