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Nieuwbouw Gemaal Harculo

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de
nieuwbouw van het gemaal Harculo.
Waarom een nieuw gemaal?
In de periode april 2017 - oktober 2017 bouwt
het waterschap een nieuw gemaal bij Harculo in
Zwolle. Dit ter vervanging van het oude gemaal
Harculo dat is gevestigd in een gebouw op het
terrein van de IJsselcentrale. Deze centrale en
bijgebouwen worden gesloopt. Voor meer
informatie hierover kunt u terecht op de site van
Engie: www.harculo.nl.
Het nieuwe gemaal is nodig om voor het juiste
waterpeil voldoende water vanuit de IJssel in te
kunnen laten in de woonwijk Zwolle - Zuid. Ook
biedt het de mogelijkheid voor doorspoeling van
het watersysteem en het op peil houden van het
landelijk gebied. Voldoende doorstroming in het
watersysteem heeft een positieve invloed op de
waterkwaliteit.

Uitvoering
Met ingang van april 2017 voert de
bouwcombinatie bestaande
uit: Aannemersbedrijf Knol Akkrum, Roelofs
Den Ham en Mous Waterbeheer Balk het
project uit. Naar verwachting is in oktober 2017
het werk klaar.
Volgen van het project
U kunt de ontwikkelingen van ons project op de
voet volgen door de (gratis) BouwApp te
installeren op uw smartphone of tablet. Deze
‘De BouwApp’ kunt u in de App Store
downloaden. Na de installatie zoekt u naar
Gemaal Harculo. Voeg het project toe aan
favorieten en u ontvangt bij elke nieuwe update
een berichtje.

Het gemaal, met een capaciteit van 30 m3 per
minuut = 1.800 m3 per uur, bouwen we aan de
buitenkant van de dijk. Via een ondergrondse
leiding van 100 meter lengte en een diameter
van 60 cm wordt het water onder de dijk
doorgepompt het watersysteem in.
Locatie nieuw gemaal nabij hekwerk.

Nieuwbouw Gemaal Harculo
Uitnodiging Dag van de Bouw
Voor alle bewoners en belangstellenden
Project: nieuwbouw Gemaal Harculo
Het Waterschap Drents Overijsselse Delta en
de bouwcombinatie bestaande
uit: Aannemersbedrijf Knol Akkrum, Roelofs
Den Ham en Mous Waterbeheer Balk nodigen
u graag uit voor de Dag van de Bouw van het
project nieuwbouw gemaal Harculo. Hier kunt
u kennis maken met het project en vragen
stellen over het nieuw te bouwen gemaal.

U bent van harte welkom op:
Datum: Zaterdag 20 mei 2017
Tijd:

10.00 – 15.00 uur

Locatie: nabij Harculosepad 4, 8015 RA te
Zwolle.

Overige informatie
Calamiteiten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per
week doorgeven via 088-2331200.
Dit geldt ook voor vervuiling van het
oppervlaktewater of ongewenste lozingen.
Het Calamiteitennummer van de aannemer is
06-20708570 of 06-53819374. Bijvoorbeeld voor
het melden van overlast en/of vandalisme,
’s avonds en in het weekend.
Verkeersmaatregelen met bebording worden
gebruikt op locaties tot de openbare weg.
Werkuren zijn van 07.00 tot 17.00 uur.
De aannemer werkt volgens de gedragscode
van de Flora- en faunawet.
Contact
Voor vragen of opmerkingen over dit project kunt
u contact opnemen met:
Uitvoerder aannemer: Nico Veld
tel.nr.: 06-53819374
e-mail: n.veld@knol-akkrum.nl
Contactpersoon waterschap: Jannick Knol
tel.nr.: 088-2331409
e-mail: jannickknol@wdodelta.nl
De laatste projectinformatie kunt u vinden op:
wdodelta.nl/projecten/gemaal-harculo
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