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Aankondiging werkzaamheden kabels en
leidingen aan de Generaal Foulkesweg 106 te
Wageningen

Geachte heer/mevrouw,

Via deze brief willen wij u informeren over werkzaamheden, die nodig zijn voor de bouw van
een nieuw drinkwaterreservoir op onze huidige Vitens-locatie op de Wageningseberg.
In de week van 17 augustus 2020 start Aannemer Hegeman Bouw & Infra B.V. in
opdracht van Vitens met werkzaamheden aan de kabels en leidingen nabij onze locatie aan
de Generaal Foulkesweg 106. Deze werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd worden en
duren tot eind december 2020.
Waar hebben de werkzaamheden betrekking op?
In Wageningen aan de Generaal Foulkesweg heeft Vitens een drinkwaterlocatie. Op deze
locatie staat een watertoren en liggen twee reinwaterkelders, waarin het schone drinkwater
is opgeslagen. Wij hebben de afgelopen maanden de oudste kelder vervangen door een
nieuwe kelder. In de komende periode zullen wij deze werkzaamheden afronden en
onderhoud uitvoeren aan de tweede kelder.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
Tijdens de werkzaamheden aan de waterleidingen is er water beschikbaar, zoals u van ons
gewend bent. In huis zult u hier dus niets van merken.
Bereikbaarheid fietspad/voetpad
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de nabijheid van het fietspad en voetpad
aan de Generaal Foulkesweg (richting de rotonde met de Ritzema Bosweg).
Het voetpad langs de watertoren zal tijdens deze werkzaamheden afgesloten zijn.
Voetgangers kunnen dan gebruik maken van het fietspad.
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Tijdens het maken van de nieuwe aansluitingen op de bestaande waterleidingen, die onder
het fietspad liggen, zal het fietspad kortstondig open liggen. Fietsers kunnen dan plaatselijk
afstappen en via de (tijdelijk verharde) berm hun weg vervolgen.
Om de bereikbaarheid te kunnen garanderen, zijn de grootste graafwerkzaamheden in twee
nachten ingepland.
Nachtwerkzaamheden
De graafwerkzaamheden voor het aanleggen en verwijderen van de terreinwaterleidingen
zijn in de nacht van 23 september 2020 en in de nacht van 28 september 2020 gepland.
Dat kan enige verkeersgeluiden geven. Mocht u problemen ondervinden of vragen hierover
hebben dan kunt u daarover contact opnemen met Aannemer Hegeman
(telefoonnummer 06-29063600).
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. Zoals wij in een eerdere brief hadden aangegeven willen wij u
graag informeren over de uitvoering van de werkzaamheden. Voor meer informatie verwijzen
wij u graag naar onze website: www.vitens.nl/wageningseberg
Mocht u tips voor ons hebben, die waardevol kunnen zijn, dan kunt u ons bereiken via e-mail
adres: proj.wageningseberg@vitens.nl

Met vriendelijke groet,

Lotte Rorije
Senior Projectmanager Vitens
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