Nieuwsbrief 5 oktober 2020

WERKZAAMHEDEN VOOR VERVANGING PERSLEIDING EMMEN
Samen met Waterschap Vechtstromen werkt Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek – vestiging
Borne - in bouwteam aan de vervanging van een belangrijke persleiding naar de rioolwaterzuivering
in Emmen. Het ontwerp is gemaakt, het tracé waar de persleiding komt te liggen is bepaald en de
voorbereidingen zijn klaar. Half september zijn de werkzaamheden buiten van start gegaan.

Wie zijn wij
Dusseldorp is een specialist op het gebied van
infrastructurele werkzaamheden, sloop Dusseldorp
werkt als civiele aannemer al meer dan 70 jaar voor
gemeentes, overheid, waterschappen en het
bedrijfsleven. Met ruim 200 medewerkers werken wij
aan de infrastructuur in het land en realiseren we
duurzame sloopprojecten en asbest- en
bodemsaneringen. Ook het ontwerpen en realiseren van
persleidingen en gemalen valt binnen onze expertise
Onze mensen hebben, onder andere, samen met het
waterschap het uitvoeringsontwerp voor de aanleg van de persleiding Emmen gemaakt, zodat we
weten dat wat we op tekening bedenken, ook praktisch realiseerbaar is. Dit zorgt voor een
vlekkeloos projectverloop met een optimaal eindresultaat. Meer weten over ons? Kijk op
www.dusseldorp.nu
WAT GAAN WE DOEN
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De persleiding Emmen verplaatst het afvalwater van het rioolgemaal Emmen, het rioolgemaal
Angelslo en van diverse rioolgemalen uit de omgeving naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie
Emmen. Het is daarom dé transportpersleiding rondom Emmen. Deze persleiding Emmen is aan
vervanging toe, omdat uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de leiding op diverse plaatsen
niet meer voldoende is.
WANNEER ZIJN DE WERKZAAMHEDEN
De werkzaamheden zijn 16 september jl. begonnen en de aanleg van het hele traject zal ruim een
jaar duren. We voeren de werkzaamheden in verschillende fasen uit:

We zijn gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de
aanleg van de persleiding. Zo wordt momenteel het grond- opslag
depot aan de kapitein Hatterastraat ingericht en worden de buizen
voor de gestuurde boringen voor de rondweg en het
Bargermeerkanaal aan elkaar gelast.

 In week 42 (vanaf 13 oktober) wordt in de Abel Tasmanstraat de nieuwe persleiding met een
gestuurde avegaar boring in de grond geperst. Gestuurd avegaar boren is het horizontaal
ondergronds aanbrengen van rioolbuizen door inpersen. Hierbij graven we eerst een groot
werkvlak uit.
 In week 44 (vanaf 27 oktober) worden er 2 persleidingen onder de rondweg (ca. 250m1) en onder
het Bargermeerkanaal (ca. 650m1) door geboord. Deze gestuurde boring is een
computergestuurde techniek, die zorgt voor zo min mogelijk overlast. Bij het intredepunt gaat de
boormachine de grond in en bij het uittredepunt liggen de rioolbuizen klaar. Als de boor het
uittredepunt bereikt, trekt hij de persleiding door het boorgat terug.
 Omstreeks week 46 zullen wij, vanaf het huidige gemaal (2e bokslootweg, achter DEVverhuur/Enexis richting de 2e bokslootweg t.h.v. nr 8, starten met het aanleggen van de
persleiding in een te graven sleuf. Deze werkzaamheden zullen begin 2021 worden afgerond.
 In dezelfde week zullen wij de gestuurde boring aan de rondweg vervolgen en langs de Rondweg
en Abeltasmanstraat, over de landbouwpercelen, de leiding door graafwerkzaamheden verder
gaan aanbrengen.
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EVEN VOORSTELLEN: PROJECTLEIDER GERRIT SUPHEERT VAN HET WATERSCHAP
Bij dit project zijn verschillende mensen van waterschap
Vechtstromen en Dusseldorp betrokken Elke nieuwsbrief zullen
wij een werknemer op het project uitlichten. In de 1e
nieuwsbrief stellen we Gerrit Supheert voor. Hij is de
projectleider van Waterschap Vechtstromen voor het project
persleiding Emmen. Na afronding van de hts heeft Gerrit eerst
als tekenaar/constructeur gewerkt bij een adviesbureau. In
1997 is hij begonnen als projectleider bij het waterschap. Gerrit
vertelt: “Mijn taak in dit project is het begeleiden en bijsturen
op tijd, kwaliteit en inhoud. Ook is het mijn verantwoordelijkheid dat het project binnen het budget
blijft.” Voor Gerrit is dit project geslaagd als het met een goede samenwerking en verstandhouding
tussen alle partijen is gerealiseerd en we terug kunnen kijken op een mooi eindresultaat. “Voor mij is
het ook belangrijk dat de overlast naar de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt.. Dat gaan we
realiseren door een gefaseerde uitvoering en duidelijke communicatie. Ik ben straks tevreden als er
binnen de tijdsplanning van dit project een nieuw goed werkend systeem ligt. Een systeem dat voor
de komende 50 jaar weer optimaal functioneert. .
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.
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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.
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