Persbericht:

WMD aan de slag met waterleiding in Wijster
Drinkwaterbedrijf WMD gaat aan de slag met de aanleg van een nieuwe waterleiding langs
de Beilerweg in Wijster. Het gaat om een stuk van bijna drie kilometer van Holthe tot
Wijster. De bedoeling is om eind augustus met de werkzaamheden te beginnen.
Langs de Beilerweg ligt een oude leiding. Deze leiding wordt vervangen door een PVC leiding.
De huidige drinkwaterleiding geeft problemen, waardoor klanten wel eens zonder water
zitten. Met de aanleg van de nieuwe waterleiding moeten de storingen verleden tijd zijn.
Overigens is nooit helemaal te voorkomen dat er ergens in het leidingnetwerk van WMD een
storing ontstaat.
De nieuwe waterleiding krijgt een plek naast het fietspad. De oude wordt weggehaald. De
buizen liggen nu veelal in particuliere grond. Met de eigenaren van deze grond is een afspraak
gemaakt om ze op een later tijdstip te verwijderen. In 2022 staat overigens ook een tweede
project in het dorp Wijster op het programma. Onder andere de bewoners aan de
Bruntingerweg krijgen een nieuwe aansluiting.
Wat gaan de bewoners er van merken?
Tijdens de werkzaamheden zijn er verschillende momenten waarop er even geen water uit de
kraan komt. WMD zal de bewoners langs de Beilerweg daarvan op de hoogte stellen. Als
alternatief worden vijfliter flessen met water aangeboden ter overbrugging. We proberen de
overlast zo klein mogelijk te houden.
Aannemer HAK voert in opdracht van WMD de werkzaamheden uit. Ze starten eind augustus.
De verwachting is dat de werkzaamheden in mei 2022 zijn afgerond.

WMD is al meer dan 80 jaar de drinkwaterleverancier in Drenthe. We doen waar we goed in zijn.
Het leveren van betrouwbaar en betaalbaar Drents drinkwater. Op een verantwoorde en duurzame
manier. Iedere dag weer. Jaarlijks gaat het om zo’n 35 miljoen kuub drinkwater, bestemd voor onze
klanten in elf van de twaalf Drentse gemeenten. Het water komt uit veertien waterwingebieden in
Drenthe. Water is een eerste levensbehoefte.

Meer info over het project is te verkrijgen via Andries Ophof, woordvoerder WMD: 0654324366.

