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Geachte omwonende,  

 

Wellicht is het u bekend dat we op onze locatie in Wageningen aan de Generaal Foulkesweg 

de opslag van drinkwater gaan verbeteren.  

 

Stand van zaken 

Inmiddels zijn we redelijk gevorderd met de voorbereiding van onze plannen. Zo is er een 

ontwerp gemaakt van de nieuwe situatie en is afstemming geweest met onder meer de 

gemeente, de provincie en de gebruikers van het naastgelegen terrein. Het ontwerp is als 

bijlage bij de brief opgenomen. Op dit moment loopt een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning bouw.  

 

Verdere planning 

In de komende periode gaan we de een geschikte aannemer selecteren zodat we komende 

zomer met de eerste werkzaamheden kunnen starten. Voorafgaand aan de start van de 

werkzaamheden informeren wij u hierover.  

We verwachten medio 2020 klaar te zijn met de bouw en na uitvoerig testen de nieuwe 

drinkwaterinstallatie begin 2021 in gebruik te hebben.  

 

Wat merkt u hiervan? 

Onze locatie ligt in een mooie, groene omgeving en we hechten eraan om hier zorgvuldig 

mee om te gaan. In het ontwerp- en voorbereidingstraject hebben we hier veel aandacht aan 

besteedt. De aannemer krijgt de opdracht om de overlast en effecten voor de omgeving 

zoveel mogelijk te beperken.   
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Compenseren door kwaliteitsverbetering op naastgelegen terrein 

Naast de bouwwerkzaamheden gaan we een kwaliteitsimpuls geven aan de gemeentelijke 

bosstrook die grenst aan de Generaal Foulkesweg. Hierover loopt de afstemming met de 

gemeente.   

 

Voor verdere vragen of toelichting kunt u ons gerust benaderen. 

Vitens hecht aan een open en constructieve relatie met alle belanghebbenden die rondom 

haar locaties aanwezig zijn. Met deze brief starten wij met de eerste informatie over de 

uitvoering van de werkzaamheden. Gedurende het project willen we graag in contact blijven 

met u. 

 

We kunnen ons voorstellen dat u behoefte heeft aan nadere informatie of een aanvullende 

toelichting. Via https://www.vitens.nl/over-water/projecten/wageningseberg blijft u op de 

hoogte. Mogelijk heeft u ook nog tips voor ons die waardevol kunnen zijn. Mocht dit het 

geval zijn, dan kunt u ons bereiken via e-mail adres: Proj.wageningseberg@vitens.nl.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Martijn Spoolder 

Omgevingsmanager projecten 

 

 

 

Bijlagen: 

1. Overzichtstekening 

 


