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Beste meneer/mevrouw,
Op 1 januari 2019 sluit de rioolwaterzuivering in Maarssen. Rioolwater uit Maarsen
wordt vanaf dan afgevoerd naar de rioolwaterzuivering in Leidsche Rijn. In 2018
wordt hiervoor een rioolgemaal gebouwd en een persleiding aangelegd.
In deze brief leest u over de werkzaamheden en wat die mogelijk voor u betekenen.
Wat gaan we doen
We leggen een persleiding aan van de bestaande rioolwaterzuivering in Maarssen tot
aan de rioolwaterzuivering in Maarssenbroek. Omdat de persleiding onder de grond
komt te liggen, moet de straat opengebroken worden. We leggen de persleiding aan
onder de Klokjeslaan, Piet Heinstraat, M.A. de Ruyterstraat, van Speykstraat,
Europalaan en de Maire Hofstedelaan. Vanaf hier wordt de leiding aangelegd in de
berm aan de oostzijde van de Sweserengseweg. Ter hoogte van de op- en afrit naar
de N230 kruist de leiding de Sweserengseweg en zal beneden aan het talud verder
worden aangelegd richting de N230. Vanaf hier zal de leiding in het voetpad dat
parallel loopt aan de N230 richting de Zuilensebrug worden gelegd.
U kunt een overzichtstekening bekijken van het hele tracé op
www.waternet.nl/werkzaamheden/persleiding-maarssen/
Planning
De werkzaamheden starten op maandag 5 maart en zijn naar verwachting uiterlijk
vrijdag 26 oktober gereed. De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren is
nog niet bekend. Het is mogelijk dat de aannemer op meerdere locaties tegelijk start
met het aanleggen van de persleiding. We verwachten dat de detailplanning eind
februari bekend is. We laten dit dan weten in een brief, zodat u weet wanneer in uw
straat gewerkt wordt
Wat betekent dit voor u
Als de straat wordt opengebroken om de persleiding aan te leggen, dan zijn
parkeerplaatsen op eigen terrein minder bereikbaar en zijn parkeerplaatsen in de
straat mogelijk niet te gebruiken. Waar mogelijk blijft de straat toegankelijk voor
verkeer door één rijrichting vrij te houden. Is de straat niet toegankelijk voor verkeer,
dan wordt u omgeleid met gele omleidingsborden.
Ook kan er enige geluidsoverlast zijn van de kranen en andere machines die nodig
zijn om de werkzaamheden uit te voeren. De werkzaamheden worden uitgevoerd van
maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 16:00 uur. Mocht het door onvoorziene
omstandigheden nodig zijn dat buiten deze tijden wordt gewerkt, dan laten wij dit
tijdig aan u weten.

Onderwerp
werkzaamheden waternet

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met toezichthouder
Niels Wiegant. Hij is tijdens de werkzaamheden aanwezig op locatie en bereikbaar
op telefoon nummer 06-52480262 (alleen tijdens kantooruren) of via
niels.wiegant@waternet.nl.
Met vriendelijke groet,

E. de Vries
Projectleider
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