
Werk in uitvoering

Werkzaamheden aan het riool 

Rotterdam.nl/riolering

Vanaf donderdag 2 juli wordt er gewerkt aan het riool in uw omgeving. Dit werk kan hinder veroorzaken. In 
deze nieuwsbrief vindt u informatie over de werkzaamheden.

Een goed functionerend riool is 
belangrijk voor de volksgezondheid. 
De gemeente Rotterdam zorgt er 
daarom voor dat het uitgestrekte 
stelsel van rioolbuizen in goede 
staat blijft. Want een goede riolering 
draagt bij aan een droge leefomge-
ving en een goede kwaliteit van ons 
milieu.

Uit inspectie is gebleken dat het riool 
onder de Blaak - tussen de Keizer-
straat en de Dominee Jan Scharp-
straat - lek is en gerepareerd moet 
worden. Om overlast voor de 
omgeving tot een minimum te 
beperken heeft de gemeente 
Rotterdam ervoor gekozen om de 
reparatie zoveel mogelijk van 
binnenuit het riool uit te voeren. 
Door toepassing van de zogenaam-
de kousmethode wordt het riool 
voorzien van een nieuwe ‘binnen-
mantel’, waardoor het lek gedicht 
wordt en de levensduur van het 
rioolstelsel wordt verlengd.

Wanneer en hoe lang
De werkzaamheden starten op 
donderdag 2 juli en duren tot en met 
vrijdag 10 juli. Er wordt in de avond 
en nacht doorgewerkt op de volgen-
de momenten:
•	 2	juli	van	19:00	uur	tot	3	juli	
 04:00 uur intrekken kous
•	 3	juli	van	19:00	uur	tot	4	juli	
 04:00 uur (reserve datum)
•	 8	juli	van	19:00	uur	tot	9	juli	
 05:00 uur aansluitingen waterdicht 

maken
•	 9	juli	van	19:00	uur	tot	10	juli	
 05:00 uur aansluitingen waterdicht 

maken
•	 10	juli	van	19:00	uur	tot	23:00	uur	

opleverinspectie

Slecht weer of andere omstandighe-
den kunnen het werk belemmeren. 
In dat geval is het mogelijk dat de 
werkzaamheden langer duren.

Verkeersoverlast
De Blaak is een drukke straat met 
weinig ruimte. Daarom is er voor 
gekozen	om	het	voet-/fietspad	
tijdens de werkzaamheden af te 
sluiten. Doorgaand langzaam 
verkeer is dan gestremd en wordt 
omgeleid door de Nieuwstraat. 
Uiteraard doen wij ons best de 
(verkeers)overlast tot een minimum 
te beperken.

Informatie
Meer informatie over het riool vindt u 
op www.rotterdam.nl/riolering. Voor 
meer informatie, vragen en/of 
klachten over de werkzaamheden 
kunt u contact opnemen met de 
directievoerder, de heer John Nijs, 
tussen	09:00	en	16:00	uur	bereik-
baar op telefoonnummer 

Juni 2015

06-	22413382	en	per	email:	
jc.nijs@rotterdam.nl

Bedankt voor uw medewerking 
aan ons werk om Rotterdam in 
vorm te houden!
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