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                                                     Nieuwsbrief december 2020 

WERKZAAMHEDEN PERSLEIDING EMMEN 
 

 

BORING  VIDEO 

In oktober hebben we u een eerste nieuwsbrief gestuurd 

met informatie over de start van de werkzaamheden en 

gestuurde boringen. Deze gestuurde boringen  met een 

totale lengte van circa 900 meter en  een diameter van 

71 cm, zijn reeds met succes afgerond, getest en klaar 

om op aangesloten te worden. Van deze werkzaamheden 

zijn mooie drone en filmopnames gemaakt die u kunt 

bekijken op https://youtu.be/lhkV62s-_XI of via de sites 

vechtstromen.nl en dusseldorp.nu. 

 

Momenteel zijn wij bezig met de 1e fase van de aanleg van het GVK (Glasvezel Versterkte Kunststof). 

Wij zijn met één ploeg bezig aan de 2e Bokslootweg vlakbij het Enexis terrein/Q-buzz en met een 

tweede ploeg druk aan het werk langs de Abel Tasmanstraat in Zuidbarge. Na de kerstvakantie, gaan 

we op maandag 4 januari 2021 met de persleiding een kruising maken in de 2e Bokslootweg. Om dit 

te kunnen realiseren moeten we een diepe kuil graven om de persleiding onder de bestaande riolen 

en leidingen door te kunnen leggen. De kruising zal ongeveer 3,5 week voor al het verkeer afgesloten 

zijn. Natuurlijk treffen we maatregelen om verkeersgebruikers om te leiden.  

 
  

 

EVEN VOORSTELLEN: ERWIN MOL, UITVOERDER BIJ DUSSELDORP I.S.M. 

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

elke toekomstige nieuwsbrief zullen wij een werknemer op het project uitlichten. 

Deze keer is het Erwin Mol, uitvoerder bij Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek en is 

verantwoordelijk voor de totale uitvoering van dit project. 

 

Erwin heeft zijn opleiding gedaan aan de Hogere Bosbouw- en 

Cultuurtechnische School in Velp. Inmiddels heeft hij 25 jaar 

ervaring in de uitvoering van verschillende soorten infra werken. 

Als uitvoerder is het zijn zorg om het project zonder problemen te 

laten verlopen met minimale overlast voor de omgeving.  

 

Erwin: ”Ik word graag ingezet op werken, waar ik samen met de 

opdrachtgever zoek naar oplossingen voor niet alledaagse 

problemen. Wat voor mij belangrijk is dat er straks een goed 

project ligt dat is uitgevoerd tot volle tevredenheid van de 

opdrachtgever en de stakeholders.” 
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DE FEESTDAGEN KOMEN ER AAN 

Het jaar 2020 zit er bijna op. Het was een jaar om 

nooit te vergeten. Het corona virus en de 

overheidsmaatregelen hebben een duidelijke 

stempel gezet op hoe het reilt en zeilt in de 

maatschappij. We hopen dat in 2021 alles weer 

een beetje normaal wordt. In de weken rond kerst 

gaan wij er van 21 december tot 4 januari even 

tussen uit. Uiteraard laten wij ons werkgebied 

opgeruimd achter en zijn we in het geval van 

calamiteiten altijd bereikbaar via ons centrale 

nummer 0544-488488. U wordt dan 

doorgeschakeld naar onze calamiteitendienst. 

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2021! 

 

UW VEILIGHEID 

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

waarschuwingen en afzettingen. Om onveilige situaties te voorkomen, verzoeken wij u deze in acht 

te nemen. 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. 

 

VOORZORGSMAATREGELEN INZAKE CORONAVIRUS 

Uiteraard werken wij volgens de door de overheid gestelde voorzorgsmaatregelen om verspreiden 

van het coronavirus te voorkomen. Op ons werk is het samenscholingsverbod, meer dan drie 

personen bijeen, niet van toepassing. Bij werkzaamheden waar wij binnen de 1,5 meter met twee 

personen werken, is deze keuze bewust gemaakt, omdat anders de werkzaamheden niet uit te 

voeren zijn. Dit is maximaal vijf minuten per handeling toegestaan. Mogelijk heeft u vragen over ons 

protocol, informeert u bij de uitvoerder voor inzage hierin. Uitgangspunt op ons werk is: wees alert 

en houd afstand. 

 

VRAGEN? WIM DE LANG HELPT U GRAAG  

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

omgevingsmanager van Dusseldorp. Hij is bereikbaar via e-mail 

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 (ass. uitvoerder Dusseldorp) 06-39274696 

 

WIJ DANKEN U HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING. 

mailto:info@dusseldorp.nu
mailto:w.delang@dusseldorp.nu

