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Uitvoering rioolrenovatie Laan 1940-1945

Geachte heer/mevrouw,
In opdracht van de gemeente Groningen knapt Aarsleff Leidingrenovatie bij u in de buurt het riool op. Na deze
opknapbeurt kunnen de gebruikers van het riool deze weer ruim vijftig jaar gebruiken. In deze brief leest u meer
over deze werkzaamheden en wat u daarvan merkt.
.

Wanneer?
Van woensdag 8 april tot en met woensdag 20 mei
vernieuwt Aarsleff Leidingrenovatie een deel van
het riool in het plantsoen aan Laan 1940-1945.
Wanneer en waar wij aan het werk zijn staat in de
plattegrond hiernaast aangegeven.
Wat gaat er gebeuren?
Het riool aan Laan 1940-1945 krijgt een nieuwe
binnenwand via de zogenoemde kousmethode.
Door in het bestaande riool een met hars
geïmpregneerde kous aan te brengen en uit te
harden, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding.
Deze manier van werken voorkomt dat we de
omgeving helemaal moeten openbreken en geeft
daardoor veel minder overlast. Tijdens de
rioolwerkzaamheden nemen wij met tijdelijke
pompen de volledige functie van het riool over.

Planning:
1.
08-04 t/m 01-05-‘20
2.
21-04 t/m 08-05-‘20
3.
06-05 t/m 20-05-‘20

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Voor het renoveren van het riool gebruiken we inspectieputten. Dat zijn de putten met de grote ronde deksels.
Deze inspectieputten liggen in het plantsoen en fietspad van Laan 1940-1945. Om deze locaties bereikbaar te
maken voor onze werkvoertuigen, wordt het fietspad lokaal afgesloten en worden lokaal parkeerverboden
ingesteld. Uw woning blijft hierbij 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 pompinstallatie wordt op het parkeerterrein van meubelboulevard Vesta geplaatst en is naast
de pompen herkenbaar aan een tijdelijke afvoerleiding langs het fietspad en in het plantsoen van Laan
1940-1945. Gedurende de uitvoering van onze werkzaamheden staan deze pompen 24 uur per dag
en 7 dagen per week aan.
Stap 2 Toegankelijk maken riool
Op drie locaties graven wij het riool lokaal op om toegang hiertoe te krijgen. Vanuit deze locaties
brengen wij de nieuwe binnenvoering aan. Op de plattegrond op pagina 1 van deze brief staan deze
locaties aangegeven met ,
en . Rondom deze locaties staan onze werkvoertuigen en geven
richting de omgeving dan ook de meeste hinder.
Stap 3 Aanbrengen kous
De kousen worden door middel van waterdruk in het riool aangebracht. Het uitharden van de hars in
de kous gebeurt met warm water, hierbij kan een styreengeur vrijkomen. Styreen is één van de
bestanddelen van de hars in de kous. Deze stof is al te ruiken bij zeer lage concentraties en is onder
deze omstandigheden niet schadelijk voor uw gezondheid1. Om te voorkomen dat de geur uw woning
binnendringt, zorgt u ervoor dat de watersloten van de afvoeren gevuld zijn met water. Mocht u deze
geur toch in huis ruiken dan adviseren wij u goed te ventileren. De geur zal dan snel verdwijnen. Het
uithardingsproces is een continu proces dat 24 uur per dag door gaat. Vooral ’s avonds en ’s nachts
kan het geluid van onze werkvoertuigen lawaai opleveren. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Meer informatie
Heeft 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 aan Laan 1940-1945. Heeft u last van de werkzaamheden, dan kunt u bellen met
ons storingsnummer 0251 - 743200.
Wij danken u voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Aarsleff Leidingrenovatie bv

1

Voor aanvullende informatie over styreen en gezondheid kunt u ook bellen met het telefoonnummer van de GGD op
050-367 40 00. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur.

