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Betreft Uitvoering rioolrenovatie Oosterbeemd gemeente Oosterhout 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

In opdracht van de gemeente Oosterhout is Aarsleff Leidingrenovatie op  3 juni 2019 een gedeelte van het 

hoofdriool in uw straat/wijk aan het renoveren door middel van de zogenoemde kousmethode.  

In het bestaande hoofdriool wordt een kous aangebracht, zodat een compleet nieuwe binnen-voering in het 

hoofdriool ontstaat. Door het toepassen van de kousmethode voorkomen wij dat uw straat wekenlang open 

ligt om de rioolleidingen te vervangen. De enige overlast die u als bewoner hiervan wel ondervindt is dat u 

gedurende één dag op 3 juni minimaal afvalwater kunt lozen op het hoofdriool. De kous wordt tijdens 

reguliere werktijden in het hoofdriool aangebracht. Vervolgens wordt deze met warmte opgewarmd, zodat 

de kous kan uitharden. Het installeren en uitharden van de kous is een continu proces dat circa 12 uur 

duurt.  

Wij verzoeken  u vriendelijk om uw auto NIET op de PUTDEKSELS (grote ronde deksels in de weg / 

parkeervakken) te parkeren, gezien wij deze moeten openen voor onze werkzaamheden.  

 

Wat vragen wij van de bewoners tijdens onze werkzaamheden op 3 juni aanstaande. 

Als wij in het hoofdriool aan het werk zijn waarop uw huisaansluiting is aangesloten krijgt u van ons een 

rode deurhanger. Dit betekent dat uw rioolaansluiting volledig is afgesloten van het hoofdriool en vanaf dit 

tijdstip vragen wij u het volgende: 
 

- Beperk het lozen van afvalwater op het riool. 

- Beperk het doorspoelen van uw toilet. 

- Maak geen gebruik van uw douche, bad, (vaat)wasmachines en/of afvoer in uw 

souterrain. 

 

en verder: 

- Controleer of alle watersloten in de afvoer met water gevuld zijn (wastafels, afvoer 

 wasmachine, doucheputje, afvoer in de garage / souterrain). 

- Sluit het deksel van uw toilet. 

 

Wanneer uw aansluiting op het hoofdriool weer geopend is, ontvangt u van ons een groene  deurhanger. 

Uw huisaansluiting is geopend en u kunt weer normaal gebruik maken van het riool.  

 

 

 

 

Wat gebeurt er tijdens de werkzaamheden 

 

Stap 1 Reinigen en inspecteren (d.m.v. robot-camera) van het hoofdriool 
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Het hoofdriool wordt door middel van hoge waterdruk schoongemaakt. Het kan gebeuren dat uw riolering 

wordt leeggezogen (vacuüm) of een ogenblik onder druk komt te staan. Het eerste veroorzaakt een 

‘rioollucht’ in huis, eenvoudig te verhelpen door het toilet door te spoelen of de kranen even te laten 

doorlopen. In het tweede geval kan water in het toilet of gootsteen wat omhoog komen en/of gaan borrelen. 

Sluit uit voorzorg uw toiletdeksel, leg hier een handdoek tussen en zet hier een zwaar voorwerp op; dit 

voorkomt dat er vanuit uw toilet water op de grond kan komen. Tussentijds kunt u gewoon gebruikmaken 

van het toilet. 

 

Stap 2 Inbrengen kous 

De kous wordt door middel van lucht in het riool aangebracht en vervolgens met stoom uitgehard. In 

onderstaande twee afbeeldingen staat een voorbeeld van deze stellage gepresenteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3 Uitharden kous 

De uitharding van de hars in de kous geschiedt door middel van stoom. Tijdens dit proces kan een styreen 

geur vrijkomen. Styreen is één van de bestanddelen van de hars in de kous. Deze stof is te ruiken bij zeer 

lage concentraties, maar is onder deze omstandigheden, niet schadelijk voor uw gezondheid. Om te 

voorkomen dat de geur uw huis binnen dringt, vragen wij u de watersloten van de afvoeren te controleren 

en eventueel te vullen met water. Mocht u deze geur toch in huis ruiken dan wordt geadviseerd goed te 

ventileren. De geur zal vervolgens snel verdwijnen. 
 

Stap 4 Openmaken huisaansluitingen 

Als de kous is uitgehard (6 tot 12 uur) is het hoofdriool weer voor tientallen jaren functioneel. Er wordt een 

robotfrees in de leiding gestuurd om uw huisaansluiting weer open te maken. Dit kan met enig geluid 

gepaard gaan. 

 

Stap 5 Oplevering (d.m.v. robot-camera) van het hoofdriool  

Het hoofdriool wordt, als de kous in het hoofdriool is geïnstalleerd, nogmaals door middel van hoge 

waterdruk schoongemaakt en geïnspecteerd. Hierbij gelden weer dezelfde voorzorgsmaatregelen als 

voorgeschreven bij stap 1. 

 

Contactpersonen 

Als u vragen heeft over de uitvoering kunt u contact opnemen met onze uitvoerder de heer van Gestel, 

bereikbaar op telefoonnummer 06 – 29 26 94 65 of met dhr. R. Loonen toezichthouder van de gemeente 

Oosterhout, bereikbaar op telefoonnummer 0162 – 48 99 38  

Op www.aarsleff-bv.nl vindt u informatie over de werkzaamheden die wij in uw straat gaan uitvoeren. 

 

Wij danken u voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Aarsleff Leidingrenovatie 

http://www.aarsleff-bv.nl/

