
 
 
 

Rioolreiniging en Inspectie 
 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Binnenkort zal de riolering in uw straat worden gereinigd en geïnspecteerd. Deze werkzaamheden vinden plaats om een 

goed beeld van de huidige staat van het riool te krijgen. Indien er schades worden geconstateerd kunnen deze direct binnen 

de huidige werkzaamheden worden gerepareerd. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door vandervalk+degroot. 

 

Wat gaat er precies gebeuren? 

Om een goed beeld te krijgen van de toestand van de riolering 

worden de rioolbuizen eerst gereinigd door een speciaal 

rioolreinigingsvoertuig. Vervolgens vindt er inspectie plaats met 

een robotcamera die opnames van de rioolbuis maakt. Deze 

beelden worden beoordeeld. Hierdoor kunnen wij vaststellen of, 

en zo ja welke maatregelen er moeten worden genomen. We 

hopen natuurlijk dat reparatie niet nodig is, soms is dat helaas 

onontkoombaar. 

 

Overlast 

Hoewel wij onze uiterste best zullen doen om dit te voorkomen, 

kan het voorkomen dat er overlast ontstaat. Er is een kleine kans 

dat er door de luchtdruk water opspat of stank ontstaat vanuit uw toiletpot, putjes en afvoeren. Om dit zo veel mogelijk te 

voorkomen, raden wij u aan om gedurende de reiniging (op werkdagen tussen 7.15 – 17.00 uur) de deksel van uw toilet 

naar beneden te doen en deze te verzwaren met een emmer water. Als er stank ontstaat, komt dit doordat het water uit het 

waterslot (zwanenhals) is gezogen, waardoor de stankafsluiting niet meer werkt. Door het toilet en de afvoeren met water 

door te spoelen kan dit probleem snel worden verholpen. 

 

De voertuigen die de werkzaamheden uitvoeren, verplaatsen zich regelmatig en staan daardoor steeds kortstondig op een 

andere plaats. In de planning houden wij zoveel mogelijk rekening met de bereikbaarheid. Wij proberen hierdoor hinder zo 

veel mogelijk te voorkomen. Daarnaast kan de straat korte tijd gedeeltelijk geblokkeerd zijn voor het verkeer tijdens de 

werkzaamheden. Op voorhand kunnen we niet exact zeggen wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit is ook 

afhankelijk van de neerslag, verkeerssituaties of onvoorziene zaken in de riolering. 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd op Dinsdag 1 december 2020 

 

Informatie 

Heeft u nog vragen over deze brief of over de geplande werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met 

vandervalk+degroot, tel. 0561-693113 of per e-mail noord@valkdegroot.nl. 

 

Wij excuseren ons voor de eventuele overlast en vragen uw begrip voor de situatie. 

Met vriendelijke groet, 

vandervalk+degroot bv 
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