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Geachte heer / mevrouw, 
 
Vitens en Liander starten begin september met de werkzaamheden aan de gas- en 
waterleidingen in uw buurt. In deze brief leest u hier meer over.  
 
We leggen nieuwe gas- en waterleidingen aan 
De gas- en waterleidingen in uw buurt worden vervangen. In de wijken Anklaar en Kerkschoten. 
De straten waar de werkzaamheden plaatsvinden, staan op 
www.onderhoudinapeldoorn.nl/planning.  
 
Planning werkzaamheden 
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. We starten half september 2015 met het 
vervangen van de leidingen. Kijk voor meer informatie over de planning op 
www.onderhoudinapeldoorn.nl/planning.   
 
We vervangen 46 kilometer aan gas- en waterleidingen 
In 2014 zijn er in Apeldoorn twee grote gas- en waterstoringen geweest. Vitens en Liander vinden 
het risico op herhaling onacceptabel en vervangen de komende twee jaar ongeveer 46 kilometer 
gas- en waterleiding in Apeldoorn. Het gaat dan voornamelijk om de leidingen in de wijken 
Zevenhuizen, De Maten en Zuid.  
 
Werkzaamheden worden uitgevoerd door Baas 
In uw wijk voert aannemer Baas of Siers voor ons de werkzaamheden uit. U herkent de 
aannemers aan deze logos: 
 
 
 
 
Tijdelijk geen gas of water door de werkzaamheden 
Het kan voorkomen dat u door de werkzaamheden tijdelijk geen gas of water heeft in uw woning. 
U krijgt daarover een aantal dagen van te voren bericht en hoort dan ook wat u het best kunt 
doen. 
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Mogelijk is uw woning of bedrijfspand minder bereikbaar 
Vitens en Liander moeten de werkzaamheden verrichten op de locatie waar de leidingen liggen. 
Dit is vaak in de trottoirs en/of de weg. Dit betekent dat er minder of geen trottoir en/of weg 
beschikbaar is, waardoor u hinder kunt ondervinden bij het bereiken van uw woning of 
bedrijfspand. Het spreekt voor zich dat wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat u zo 
min mogelijk overlast ervaart. 
 
Onze medewerkers dragen beschermende kleding 
De leidingen die wij vervangen, zijn asbestcementleidingen. In de jaren ’60 was dit een veel 
gebruikt materiaal. Tegenwoordig gebruiken we flexibele kunststofleidingen. Bij het verwijderen 
van de oude leidingen werken we met gecertificeerde aannemers die volgens wettelijke 
voorschriften de leidingen verwijderen. Dit kan betekenen dat medewerkers beschermende 
kleding dragen. 
 
Vragen 
Kijk voor meer informatie en nieuws over de werkzaamheden op www.onderhhoudinapeldoorn.nl. 
Daarnaast zijn wij op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur: 

- Voor vragen over uw drinkwater kunt u contact opnemen met het storingsnummer 
van Vitens via 0800 - 0359 (gratis). 

- Voor vragen over gas kunt u contact opnemen met Liander via 088 – 542 6444. 
 
Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Vitens N.V.       Liander N.V.  
 
Han Maas      Gerrit Bouwhuis 
Projectmanager      Projectmanager 
 
 
 


