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Renovatie rioolgemaal Mosterdhof en
aanleg persleiding
Het rioolgemaal ‘Mosterdhof’ ligt vlakbij uw woning. Dit gemaal is sterk verouderd waardoor
het niet goed meer werkt. De gemeente gaat het oude rioolgemaal ‘Mosterdhof’ daarom
geheel renoveren en een nieuwe rioolpersleiding aanleggen.
Wat gaan we doen?
Het rioolgemaal ‘Mosterdhof’ stamt nog uit 1959 toen al het rioolwater ongezuiverd de IJssel
ingepompt werd. Gelukkig is dat al jaren niet meer zo en wordt het water op de zuivering
‘Nieuwgraaf’ van het waterschap in Duiven gezuiverd.
Het rioolgemaal is zo versleten dat reparatie geen zin meer heeft en dat volledige renovatie
van het rioolgemaal de enige oplossing is.
Daaraan gekoppeld gaan we een nieuwe rioolpersleiding vanaf het rioolgemaal onder het
spoor door aanleggen. Aan de andere kant van het spoor komt ook een nieuwe persleiding te
liggen. Uiteindelijk wordt al het afvalwater naar het overnamepunt van waterschap Rijn en
IJssel aan het Ambacht gepompt.
Wat betekent dit voor u?
Renovatie rioolgemaal
Voor de bewoners direct naast het rioolgemaal zal er tijdens de werkzaamheden overlast
ontstaan. Dat wordt uiteraard zoveel mogelijk beperkt.
De aannemer zal de aan- en afvoer van bouwmateriaal zoveel mogelijk via de IJsseldijk
vervoeren en zo min mogelijk door uw wijk.
Het meeste werk zit onder de grond. Van die werkzaamheden zult u over het algemeen weinig
merken. Wat u wel gaat merken is de sloop van het gebouwtje (Klungel-gemaal).
Aanleg rioolpersleiding
Vanaf het rioolgemaal tot aan de spoordijk wordt een nieuwe persleiding aangelegd. Deze
leiding loopt deels door uw wijk. De aanleg zal enige overlast veroorzaken, waarbij we
uiteraard proberen dit tot een minimum te beperken. Op het kaartje op de achterzijde van
deze brief vindt u het tracé van de persleiding in uw wijk.
Afsluiting voet/fietspad naast gemaal
Tijdens de werkzaamheden aan het gemaal is het voet/fietspad naast het gemaal helemaal
afgesloten voor al het verkeer, dus ook voor fietsers en voetgangers.
Hulpdiensten
Alle hulpdiensten zijn geïnformeerd over de voorgenomen werkzaamheden, omdat één van de
noodwegen voor een langere tijd afgesloten is.
Met de aannemer van het rioolgemaal, Dusseldorp bv, is afgesproken dat zij de
werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar afstemmen zodat u het minste overlast ervaart.
Wij vragen uw begrip voor de eventuele overlast die toch ontstaat.

De aannemer van de persleiding is op dit moment nog niet bekend. Zodra die aannemer wel
bekend is, wordt met hen ook afgesproken dat zij de werkzaamheden zoveel mogelijk op
elkaar afstemmen.
Planning van de werkzaamheden - rioolgemaal
Begin januari 2013 beginnen de voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsten van
bouwhekken.
Eind mei 2013 (exacte datum is nog niet bekend) moeten alle werkzaamheden afgerond zijn.
Planning van de werkzaamheden - persleiding
Medio februari 2013 beginnen de voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsten van
bouwhekken.
Eind mei 2013 (exacte datum is nog niet bekend) moeten alle werkzaamheden afgerond zijn.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze werkzaamheden aan gemaal Mosterdhof, neem dan contact
op met de uitvoerder van Dusseldorp BV, Bert de Hek, 06 - 12 42 53 15.
U kunt ook met de projectleider van de gemeente bellen, de heer M. Hulstijn, via
telefoonnummer 026 – 317 99 11.
Op de website van de gemeente, www.westervoort.nl, kunt u meer informatie over de
geplande werkzaamheden vinden.

Locatie van de nieuwe persleiding in de wijk Mosterdhof

