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Behandeld door Annelies Tigchelaar Datum 27 juli 2022  

Doorkiesnummer 06-22279011 Email Annelies.tigchelaar@vitens.nl 

Ons kenmerk Uitbreiding Winveld 

Vechterweerd 

Uw kenmerk Informatiebrief werkzaamheden 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 
Door bevolkingsgroei, klimaatverandering (meer warme dagen), maar ook door de bouw van 
steeds meer nieuwe huizen en bedrijven, blijft de vraag naar drinkwater de komende jaren 
stijgen. Vitens moet hierdoor meer drinkwater produceren. Om dit te realiseren werkt het 

drinkwaterbedrijf in heel Overijssel aan uitbreidingsplannen. Zo ook bij productielocatie 
Vechterweerd, nabij Dalfsen.  
 
Uitbreiding drinkwaterproductie 

Vechterweerd produceert op dit moment 2 miljoen kuub drinkwater per jaar. Het plan is om 
dit uit te breiden naar 4 miljoen kuub. De uitbreiding past binnen de bestaande 
waterwinvergunning. De werkzaamheden bestaan uit het uitbreiden van het winveld, het 
aanpassen van de zuivering en het bestendigen van de drinkwaterinfrastructuur. Deze 
werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Allereerst starten we met het winveld. En 

medio 2023 beogen we te starten met de zuivering. 
 
Werkzaamheden winveld 
Er worden in totaal acht nieuwe winputten gerealiseerd in het winveld aan de Koepelallee 10-

12. De Ruiter Boringen B.V. zal deze werkzaamheden uitvoeren. Zij starten in week 35 (29 
augustus) en verwachten ruim voor de kerst gereed te zijn. De werktijden zijn van 7.30 tot 
16 uur op maandag tot en met vrijdag.  
 

Projecthinder 
Aan de start en het einde van het project zal er verkeershinder zijn door de aan- en afvoer 
van het materieel (de booropstelling, ketenpark). Ook zal er gedurende het project 
werkverkeer zijn. Ondanks deze verkeersbewegingen zal het verkeer, auto’s en fietsers er 
weinig van merken. Tussen 8 en 9 uur zal er tijdens werkdagen geheel geen zwaar verkeer 

rijden. Tijdens het werk wordt de booropstelling over het eigen terrein verplaatst. 
 
Er wordt gewerkt met apparatuur, die zo min mogelijk geluid produceert. Desondanks kan 
tijdens werkdagen enige geluidsoverlast worden ondervonden van de boorwagen. 

 
Contact Vitens 

Heeft u vragen over dit project, bel dan met Annelies Tigchelaar van Vitens; 06-22279011. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Johannes Arends,  

Projectmanager Ontwerp & Aanleg     


