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Geachte leden van de Raad,

in januari van dit jaar zijn we begonnen met de werkzaamheden in het Zijlkwartier om de 
waterhuishouding te verbeteren. Via deze brief geven wij u een voortgangsbericht.

Voortgang 
ln het eerste deel heeft de Zijidijk een opknapbeurt gekregen en is helemaal vernieuwd tot 
aan de Zijloordkade. Op dit stuk hebben wij in het project ook enkele reparaties aan het 
vuilwaterriool meegenomen. Wij gaan hier ook nog nieuwe bomen aanplanten van een flink 
formaat. ln de vervolgfase wordt de hele Zijloordkade vernieuwd. De groene afscheiding 
tussen de woningen en de Baanderij wordt hierbij vervangen door een nieuwe grote 
Ligusterhaag.

Vervanging riolering 
Daarnaast informeren wij u over het feit dat wij een gedeelte van het vuilwaterriool gaan 
vervangen. Het betreft een gedeelte van de Spanjaardlaan, de Zijllaan en de 
Steenbakkerslaan. Het vuilwaterriool wordt vervangen op delen waar al graafwerkzaamheden 
plaatsvinden in verband met de drainageleidingen.

Voorafgaand aan het project is bewust gekozen om niet het hele rioolstelsel te vervangen in 

de wijk. Deze beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de inspectie- en schadebeelden 
en daarmee het gesteldheid van het riool. Het doel is om groot onderhoud en het vervangen 
van het riool gelijktijdig te laten plaats vinden. Tijdens het project is groot onderhoud van de 

wijk in het project meegenomen. ln het huidige proces naar een nieuw verbreed Gemeentelijk 

RioleringsPlan (VGRP) is de situatie nogmaals bekeken. Op basis van efficiëntie, het 

investeringsbedrag en het levensduur van het riool is besloten een gedeelte van het 

vuilwaterriool te vervangen.

tiezt1›akadree 
Willen?-.ßtlexalwtßleriaan l 

z o F e e c A taleftitolt t\fl`?"lijVlEiffl'fvl8í~3 00 
lnfo<q;>l«t%ldtèrdol'p.lnl 
wvvw.leldardor;;t.nl 

i¿
z ze
 



Z/16/025886/49899

1 'cretaris i 

bur e 
g eea 

Vanuit het IBOR principe “werk met werk maken' is de keuze gemaakt voor het vervangen van 
het vuilwaterriool. Op de plekken waar geen rioolvervangtng plaats vindt, wordt kleinschalig 
onderhoud uitgevoerd waardoor de levensduur verlengd wordt. Dit is mogelijk omdat het riool 
nog in goede conditie is vanwege de stabiele ondergrond. Met deze ingrepen is de wijk de 
komende periode vrij van grootschalige ingrepen in de openbare ruimte.

Het riool wordt vervangen op het gedeelte waar al graafwerkzaamheden plaatsvinden. De 
financiële consequenties zijn hierdoor beperkt. De meeste werkzaamheden zitten immers al in 
de huidige opdracht van de aannemer. De dekking van de kosten voor het vervangen van het 
vuilwaterriool wordt gefinancierd vanuit het krediet riool 2016. Dit krediet is geoormerkt voor 
rioolvervanging.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. indien u vragen en/of 
opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de projectleider Roland de Groot via 46 
80 93 41 of per email rdegroot@leiderdor 
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