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Infocentrum

Werkzaamheden riool/bergbezinkbassin Rijnkade-Marga 
Klompébrug-Mariaplaats-Willemsplantsoen
 
De gemeente gaat vanaf maandag 8 mei een nieuw riool aanleggen door het kruispunt Rijnkade-Marga Klompébrug-
Mariaplaats-Willemsplantsoen. Dit gebeurt vooruitlopend op de aanleg van het bergbezinkbassin aan het Willemsplantsoen. 
De rioolwerkzaamheden vinden plaats in twee fases en zijn begin juli 2017 klaar. De werkzaamheden aan het 
bergbezinkbassin Willemsplantsoen starten na de bouwvakantie in augustus en duren tot eind 2017.

volg ons op Adres  Stadsplateau 1    

  (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00  

 

Waarom een bergbezinkbassin? 
Een bergbezinkbassin is een grote (dichte) betonnen bergingskelder die wordt gekoppeld aan het bestaande rioleringsstelsel. Het 
bassin vergroot de inhoud van het rioleringsstelsel. Het (vuile) water wordt zo bij hevige regenval tijdelijk opgeslagen. 
De gemeente legt momenteel aan de Rijnkade, tussen P6 en de Marga Klompébrug, een bergbezinkbassin aan. Aan het 
Willemsplantsoen komt ook een bergbezinkbassin, dat is nodig in verband met de capaciteit. De aannemer gaat hier de spuikoker 
ombouwen. De start van de werkzaamheden is na de bouwvakantie in augustus. 

Aanleg nieuw riool
Het riool is de koppeling tussen de twee bergbezinkbassins (Rijnkade/Willemsplantsoen). Om de bassins goed te laten functioneren, 
moet er een nieuw riool aangelegd worden.  Dit wordt twee fases aangelegd: 
Fase 1: 8 mei t/m 9 juni
Fase 2: 12 juni t/m 30 juni 
In de nacht van 8 op 9 mei en 12 juni buiten de spits worden de verkeersmaatregelen opgebouwd. 

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden is het kruispunt Rijnkade-Marga Klompébrug-Mariaplaats-Willemsplantsoen afgesloten en kunnen auto’s 
niet vanaf de Mariaplaats de stad in rijden. Auto’s worden omgeleid via de Smeestraat/Springweg. Stad uit kan in fase 1 via het 
Willemsplantsoen en de rotonde met de Catharijnesingel en in fase 2 over de Marga Klompébrug. De routes voor fietsers en voetgan-
gers blijven toegankelijk maar er zal wel enige hinder zijn. Op de achterzijde van dit bericht is de verkeerssituatie in kaart gebracht. 

Overlast
Er moet asfalt worden verwijderd, grond worden afgegraven en er wordt een spuikoker verwijderd. Dit betekent dat er geluid is van 
machines hoort en kunt u het trillen van de machines voelen. De aannemer werkt tussen 07.00 en 17.00 uur. 
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Huisvuil
U kunt uw huisvuil op de gebruikelijke manier aanbieden. 

Bereikbaar van het gebied in kaartvorm

Op het kaartje rechts geeft de pijl de rijrichting aan voor het omgeleid autoverkeer.

Meer informatie
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemerscombinatie D. van der Steen B.V. en VOBI B.V. Voor vragen over de  werk-
zaamheden kunt u contact opnemen met Arthur Sala op nummer 06-44136269. Voor overige vragen over de werkzaamheden in het 
stationsgebied kunt u contact opnemen met het Infocentrum Stationsgebied via onderstaand telefoonnummer. 


