
Aan: de gebruiker(s) van dit pand Datum: 15 september 2022

Onderwerp: herstellen riool aan de parallelweg ter hoogte van Europalaan 2

Beste gebruiker(s) van dit pand,

In opdracht van de gemeente Utrecht herstellen wij van 21 september tot en met 5 oktober het riool van
uw pand. Wij werken op de parallelweg van de Europalaan ter hoogte van nummer 2, van maandag tot en
met vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur, en soms in de avond.

Wat kunt u hiervan merken?
Woensdag 21 september tot en met 5 oktober:

 10 parkeervakken kunt u niet gebruiken. Dat kondigen we aan met borden. Op die plek geldt een
wegsleepregeling. Deze parkeervakken hebben wij nodig zodat het verkeer er door kan.

 Ter hoogte van de voormalige busremise kan het doorgaande verkeer om en om de rijbaan
gebruiken (de om en om regeling). Als dat nodig is, zijn er verkeersregelaars om het
bestemmingsverkeer hierbij te helpen.

Dinsdagavond 27 tot en met vrijdagochtend 30 september:
Mogelijk ervaart u geuroverlast; dit komt omdat wij een kous aanbrengen en deze uithardt.
Maatregelen nemen wij nemen om dit zoveel mogelijk te voorkomen: Toepassen van een preliner (zak
waar de kous door heen loopt om geuroverlast te voorkomen), ventileren van het riool en filteren
van het afgevoerde water.

Wat vragen wij aan U?
Wilt u uw auto niet parkeren langs het werkvak? Dit staat met borden aangegeven.

Hoe herstellen wij het riool?
Dat doen wij met de zogenoemde kousmethode. Wij brengen via de rioolput in het bestaande hoofdriool
een kunststofkous aan met water. Deze laten we uitharden door het opwarmen van het aanwezige water.
Hierdoor ontstaat aan de binnenkant een compleet nieuwe rioolleiding. Deze nieuwe naadloze buis werkt
daarna net zoals de oude buis. Nadat de nieuwe buis helemaal hard is, boren wij de bestaande
huisaansluiting op de buis weer open. Om te controleren of de kunststofvoering succesvol is aangebracht,
wordt het hoofdriool nog een keer schoongemaakt en gecontroleerd.
Op www.gmb.eu/gmb-clusters/gmb-rioleringstechnieken staat een filmpje hoe dit werkt.

Waarom herstellen wij het riool op deze manier?
Hierdoor blijft uw straat goed bereikbaar omdat wij die niet open hoeven te breken.

Meer informatie
Heeft u vragen over onze werkzaamheden? Of ervaart u overlast? Bel ons bij spoed via
telefoonnummer 088 – 88 54 200 . Heeft u andere vragen stuur dan een mail naar rtmeldingen@gmb.eu
en noem de naam van de uitvoerders  “Michael Buis en/of Gerard Smit”.

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
GMB Rioleringstechnieken B.V. en Gemeente Utrecht.


