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 Nieuwsbrief Juli 2021 

 
WERKZAAMHEDEN VERVANGING PERSLEIDING EMMEN 
 

STAND VAN ZAKEN 

De werkzaamheden lopen, ondanks de regenoverlast van de afgelopen periode, goed op schema. 

Fase 1, het leggen van de persleiding in het nieuwe tracé, is volledig afgerond. Fase 2, het vervangen 

van oude leidingen door pvc langs het Bargerkanaal en de Eerste Boerwijk zit in de eindfase. In totaal 

is er ongeveer 6 km persleiding gelegd met diameters van 500, 630 en 750 mm. Voor deze aanleg is 

ongeveer 20.000 ton zand geleverd. 

 Er ligt nog een bestaande zinker onder het Bargermeerkanaal door, welke aangepast dient te 

worden om alles te kunnen aansluiten. Een zinker is een leiding die een watergang of een ander 

object ondergronds kruist. Deze leiding heeft men dan laten afzinken in de waterbodem. Als alle 

leidingen in fase 2 gereed zijn vindt er nog een laatste check plaats om te controleren of alle 

leidingen goed zijn aangelegd. Daarna gaan we het oude riool omkoppelen naar het nieuwe riool. 

Altijd een spannend moment, want er is maar beperkte tijd om dit te realiseren. Dit komt omdat het 

rioolafvalwater maar beperkt kan worden opgeslagen en ondertussen wel blijft doorlopen. Inmiddels 

hebben we al 2 km oud riool verwijderd en zijn nu de laatste 2 km aan de beurt.  

Voor het verwijderen van het oude riool zullen de betrokken grondeigenaren en gebruikers 

binnenkort benaderd en geïnformeerd worden. Als het niet mogelijk is om het riool te verwijderen 

schuimen we het dicht. Dit dichtschuimen gebeurt voornamelijk bij leidingen die bijvoorbeeld onder 

wegen doorlopen. Zo voorkomen we overlast voor weggebruikers. Het doel is dat alle 

werkzaamheden begin 2022 zijn afgerond.  
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EVEN VOORSTELLEN: EMIEL NIJBROEK, RIOLEUR DUSSELDORP  

Bij dit project zijn verschillende mensen van Waterschap Vechtstromen en Dusseldorp betrokken. In 

elke nieuwsbrief stellen we een projectmedewerker aan u voor. Deze keer is dat Emiel Nijbroek, 

rioleur bij de firma Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek. 

 

Na eerst voor diverse andere bedrijven gewerkt te 

hebben is Emiel alweer ruim 23 jaar in dienst bij 

Dusseldorp. Om zijn werkzaamheden als rioleur te 

kunnen uitvoeren heeft Emiel speciale opleidingen en 

veiligheidstrainingen voor rioleringswerkzaamheden 

gevolgd. In totaal liggen er duizenden kilometers riool 

onder de grond, en dus zijn vakmensen als Emiel hard 

nodig. Het vak rioleur wordt, net als een elektricien, vaak 

onderbelicht. Als hij klaar is, is het letterlijk: zand erover. 

Maar als deze oude rot in het vak zijn werk niet goed 

doet, krijgen veel mensen een probleem met hun 

rioolafvoer. 

 

UW VEILIGHEID 

Uiteraard denken wij aan uw veiligheid door het instellen van omleidingen en het plaatsen van 

waarschuwingen en afzettingen. Betreding van het werkterrein is vanwege uw eigen veiligheid niet 

toegestaan, tenzij anders overeengekomen met Dusseldorp. Hulpdiensten zijn op de hoogte van 

onze werkzaamheden en wijzigingen ten behoeve van de bereikbaarheid bij eventuele calamiteiten. 

Deze afstemming gebeurt in goed overleg met de gemeente Emmen. 

 

VRAGEN? WIM DE LANG HELPT U GRAAG  

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Wim de Lang, de 

omgevingsmanager van Dusseldorp. Hij is per mail bereikbaar via 

w.delang@dusseldorp.nu of telefonisch via 06 - 22 75 27 95.  

 

Bij calamiteiten kunt u contact opnemen met: 

Erwin Mol (uitvoerder Dusseldorp): 06-12956283 

Michiel van Dam (assistent uitvoerder Dusseldorp): 06-39274696 

 

 

WIJ DANKEN U HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING. 
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