
Geachte heer/mevrouw, 

Vitens N.V. is voornemens op korte termijn de waterleverantie aan de woonwijk de Waalsprong, 
gelegen ten Noorden van Nijmegen, te verbeteren. Om dit te realiseren wordt er in de periode van 
september 2022 tot en met maart 2023 een nieuwe drinkwater transportleidingen (trapo) aangelegd 
tussen de Tielsestraat te Valburg en de Zandsestraat te Bemmel. De werkzaamheden worden door 
aannemer A. Hak Leidingbouw B.V. uitgevoerd. 

Werkzaamheden en planning 
Om de nieuwe drinkwater transportleiding aan te leggen, werken wij binnenkort bij u in de buurt en 
voeren wij een aantal boringen uit in het park rondom Sportclub Bemmel. Naast het boren zelf, dienen 
wij tevens de boorbuizen in het park uit te leggen en aan elkaar te lassen, zodat deze tijdens de boring 
in het geboorde gat ingetrokken kunnen worden. Daarnaast dienen wij de boringen onderling met 
elkaar door te verbinden middels open ontgravingen.  

De werkzaamheden starten vanaf aankomende maandag 7 november 2022 en duren naar verwachting 
tot eind december 2022. Wij werken op maandag t/m vrijdag tussen 07:00u en 17:00u. Indien 
noodzakelijk werken wij door tot uiterlijk 19:00u. 

Wat merkt u van de werkzaamheden?
Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren hebben wij hiervoor werkruimte nodig. Wij 
spannen ons in om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. U kunt de volgende 
hinder verwachten: 

• Voor het aan- en afvoeren van materiaal, materieel en personeel zijn bouwtransporten 
noodzakelijk. Er rijdt dus meer groot verkeer in uw buurt dan u gewend bent. De vrachtwagens 
rijden met aangepaste snelheid. 

• De werkzaamheden kunnen in de omgeving te horen zijn.  
• Vanwege de veiligheid schermen we het bouwterrein af met afrastering, hekken of geleidebakens. 

Aan de bewoner(s) / eigenaar van dit pand 

Betreft 
Werkzaamheden Transportleiding  

Ons kenmerk 
WI-TdW-003 

Datum 
2 november 2022



Bereikbaarheid
Woningen en bedrijven: Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. 
Auto’s: Onze werkzaamheden zijn in het park rondom sportclub Bemmel. Wij hinderen het 
autoverkeer op de Ressensestraat niet.
Voetgangers & fietsers: De voetpaden in het park rondom Sportclub Bemmel sluiten wij tijdelijk af om 
een veilige werkruimte te creëren. Het fietspad naar de ingang van Sportclub Bemmel blijft wel open 
voor fietsers.

Inloopmiddag woensdag 9 november 
Om u zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden, de planning en de mogelijke hinder 
organiseren wij een inloopmiddag. De inloopavond is op woensdag 9 november van 16:00 tot 18:00 
in Basisschool de Regenboog, Bloemstraat 2, te Bemmel. Wij zijn met ons projectteam aanwezig om 
uw vragen te beantwoorden. 

Omgevingsapp  
Tijdens de werkzaamheden zetten wij de Omgeving A. Hak-app in. Via deze gratis app op uw 
smartphone kunt u vragen stellen en blijft u op de hoogte van de voortgang van het werk. U vindt hier 
de actuele planning, omleidingsroutes en nieuwsupdates.  

U vindt de Omgeving A. Hak-app in de appstore/playstore van uw smartphone, of via de QR-code op 
deze brief. Eenmaal in de app zoekt u naar het project ‘Trapo de Waalsprong”. Wij raden u van harte 
aan om de app op uw telefoon te installeren en zo op de hoogte te blijven van de voortgang van het 
werk.  

Contact 
Heeft u nu of tijdens de werkzaamheden 
vragen, aarzel dan niet om contact met 
omgevingsmanager Wesley Interfurth op te 
nemen. Dit kan telefonisch via 085 822 0418 
of via het e-mailadres winterfurth@a-hak.nl 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Wesley Interfurth 
Omgevingsmanager A.Hak Leidingbouw B.V. 


