
Nieuwe rioolhoofdleiding Plaswijck en Bloemendaal 

 

De gemeente Gouda legt nieuwe rioolhoofdleidingen aan. Deze nieuwe hoofdleidingen voeren 
rioolwater uit verschillende wijken naar de waterzuivering. Ook komen er speciale pompen die ervoor 
zorgen dat het rioolwater sneller wordt afgevoerd. De nieuwe leidingen zijn gemaakt van speciaal 
kunststof, dat sterker en flexibeler is, waardoor we het riool minder vaak hoeven te vervangen. 

 

Na de zomervakantie beginnen we met de aanleg van de hoofdleiding west die vanuit Plaswijck via 
Bloemendaal naar het eindgemaal aan de Gentseweg loopt. Op onderstaande afbeelding is de route 
van deze hoofdleiding getekend. Daarnaast bouwen we op vijf locaties nieuwe rioolgemalen en 
passen we het rioolgemaal aan de Calslaan aan. 

 

 

 

Waarom een nieuwe hoofdleiding? 

Door de hoge grondwaterstand en de specifieke ondergrond liggen riolen in Gouda ondiep en kunnen 
ze niet steil aflopen. Het rioolwater stroomt daardoor niet snel naar de waterzuivering waardoor 
gassen in het riool ontstaan. De betonnen rioolbuizen worden aangetast door de gassen en moeten 
uiteindelijk vervangen worden. De nieuwe rioolhoofdleidingen zijn van speciaal kunststof dat hiertegen 
bestand is. De nieuwe rioolhoofdleiding krijgt ook speciale rioolpompen die het rioolwater sneller 
afvoeren, waardoor de buizen vaker leeg staan. 

 



Werkzaamheden 

De gemeente heeft aannemer Van Gelder de opdracht gegeven om de Rioolhoofdleiding West aan te 
leggen. De werkzaamheden starten in het najaar van 2014 en duren tot maart 2015. 

 

Overlast voor verkeer 

Een groot deel van de leidingen leggen we aan door de buis in te graven in groenstroken en bermen. 
Hier heeft het verkeer bijna geen hinder van. Voor het kruisen van diverse wegen moet het asfalt 
worden opgebroken. Daarnaast komt een deel van de leiding onder het fietspad dat door het 
Steinenburgpark loopt. Dit pad knappen we hierna direct op. Gedurende deze werkzaamheden is het 
fietspad niet begaanbaar. Eventuele verkeersmaatregelen worden tijdig aangekondigd. 

 

Wat merkt u ervan? 

We doen er alles aan om de overlast voor u zo veel mogelijk te beperken. We kunnen echter niet 
voorkomen dat u hinder ondervindt van de werkzaamheden.  

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden een aantal onderzoeken verricht langs de route van de 
leiding, bijvoorbeeld naar aanwezigheid van kabels en leidingen. Gedurende de werkzaamheden 
kunnen omwonenden met vragen terecht bij de aannemer.  

Er is een maandelijks spreekuur waar u binnen kunt lopen voor vragen of kijk op voor de actuele 
planning op www.vangelder.com. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden informeren we omwonenden met brieven en een inloopavond 
over verdere details van de werkzaamheden. 

 

Overige vragen 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Jean de Vries via tel. 14 0182. 

Link:   

http://www.gouda.nl/Wonen/Bouw_en_verbouwen/Projecten/Ophoging_en_riool/Rioolvervanging/Nieu
we_rioolhoofdleiding_Plaswijck_en_Bloemendaal          
          Bron: www.gouda.nl 
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