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Geachte omwonende,
Zoals in eerdere berichten is aangegeven gaan we op onze locatie in Wageningen aan de
Generaal Foulkesweg werkzaamheden uitvoeren om de opslag van drinkwater te
verbeteren.
Stand van zaken
We staan op dit moment aan de vooravond van de uitvoering. Het ontwerp is gereed en de
aanbesteding is afgerond. Aannemer Hegeman Bouw & Infra B.V. is geselecteerd om aan de
slag te gaan met de uitvoering. Alle vergunningen zijn verleend dus alle seinen staan op
groen om verder te gaan.
Verdere planning
De aannemer start eind augustus met de eerste voorbereidende werkzaamheden. Zo wordt
er een tijdelijk werk- en opslagterrein ingericht op de parkeerplaats van Kynodogs. Ook
wordt er een tijdelijke bouwweg aangelegd langs de houtwal. De aannemer heeft specifiek
opdracht gekregen om voorzieningen te treffen om de bomen en het groen te beschermen.
Na afloop van het broedseizoen start de aannemer medio september met het vrijmaken van
de oude kelder. De grootste uitvoeringswerkzaamheden moeten voor het broedseizoen van
2020 gereed zijn. Aansluitend start het afwerken en testen zodat de nieuwe kelder begin
2021 in gebruik kan worden genomen.
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 heeft de opdracht om de overlast en effecten voor de omgeving
zoveel mogelijk te beperken.
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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 informeren wij u 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,

Hans Gockel
Omgevingsmanager projecten
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