
Vitens investeert in het verbeteren van de
drinkwatervoorziening voor  de inwoners van
Winterswijk en de omliggende kernen, Ratum, Henxel, 
Brinkheurne, Kotten, Woold en Huppel. Hierbij werken 
wij aan het leidingnet om in de toekomst betrouwbaar 
drinkwater te blijven leveren. Alles is erop gericht om 
storingen te voorkomen en betrouwbaar drinkwater te 
kunnen blijven leveren nu en in de toekomst. In de nacht 
van dinsdag 22 op woensdag 23 februari voeren wij de 
geplande werkzaamheden uit aan het leidingnet. 

Wat merkt u ervan:
Tijdens de werkzaamheden blijft het drinkwater gewoon 
beschikbaar. U merkt niets van de werkzaamheden. Mochten 
de werkzaamheden uitlopen of anders lopen dan gepland 
dan ontvangt u daarover een mail. Ook vindt u de laatste 
informatie op www.waterstoring.nl.  De werkzaamheden en 
voorbereidingen zijn zichtbaar voorafgaand aan de bewuste 
nacht van 22 op 23 februari. Bij de rotonde aan de
Corleseweg Rondweg Zuid, Misterweg kunt u onze
voorbereidende werkzaamheden zien. Aannemer Hak voert 
de werkzaamheden in opdracht van Vitens uit. 

Wat houden de werkzaamheden in:
Op dit moment krijgen klanten in Winterswijk via de
transportleiding van Corle en Aalten drinkwater. Wanneer er 
bij de leiding onder de rotonde een lekkage ontstaat is het 
voor ons moeilijker om betrouwbaar drinkwater te kunnen 
blijven leveren aan onze klanten in Winterswijk en de eerder 
genoemde kernen. Door twee zogenoemde afsluiters in

te bouwen kunnen wij de leiding bij lekkages gelijk afsluiten 
en het drinkwater beter verdelen. Hierdoor is het mogelijk
om vanuit een andere regio water laten komen. Met de
afsluiters kunnen wij dus in de toekomst problemen met
onze drinkwaterlevering voorkomen.

24/7 schoon drinkwater: werken in de nacht 
Drinkwater is van groot belang voor u. Daarom houden
wij er met werkzaamheden rekening mee om voor onze
klanten zo min mogelijk overlast te geven. Tijdens de
werkzaamheden maken wij gebruik van onze buffer in
onze drinkwaterreservoirs. In de nacht gebruiken klanten het 
minste drinkwater, daarom voeren wij de werkzaamheden 
juist in de nacht uit. Zo blijft er voor u voldoende drinkwater 
beschikbaar tijdens de werkzaamheden. 

“Zo’n grote klus in de nacht vraagt altijd om veel
voorbereiding. Het blijft werk waarbij wij fysiek bezig zijn met 
de leidingen van uw drinkwater. Ook in de nacht werken wij 
zo secuur en zo schoon mogelijk. Als alles goed gaat merkt u 
verder niets van onze werkzaamheden in de nacht.”

René, Engineer bij Vitens en verantwoordelijk  
voor de uitvoering van dit project.

Meer informatie?
Kijk voor actuele informatie op www.waterstoring.nl
Wilt u een waterstoring in uw buurt melden? Of wilt u zien
of er werkzaamheden in uw woonplaats zijn aan
drinkwaterleidingen? Kijk dan op www.waterstoring.nl

Duurzamer omgaan met drinkwater
Bevolkingsgroei, economische ontwikkelingen, de 
energietransitie en weersextremen als gevolg van 
klimaatverandering zetten het watersysteem onder druk 
en zorgen voor waterschaarste. Wij scheiden afval en 
letten op energieverbruik en maken gebruik van nieuwe 
bronnen van nieuwe energie. Maar hoe duurzaam is uw 
waterverbruik? Verspilling van drinkwater is zonde. Door 
bewuster gebruik te maken van uw drinkwater zorgen wij 
er samen voor dat wij nu en in de toekomst beschikken 
over schoon, betrouwbaar en voldoende drinkwater.

Er is veel mogelijk om drinkwaterverbruik omlaag te 
brengen gaat. Concrete voorbeelden van duurzaam
omgaan met drinkwater zijn minder lang douchen,
regenwater gebruiken voor de tuin of een bespaarknop 
op het toilet. Goed voor uw portemonnee én goed voor
de natuur. Kijk voor meer tips op vitens.nl 

VITENS WERKT IN DE NACHT VAN 22 FEBRUARI 
AAN UW DRINKWATERVOORZIENING 

water voor nu en later


