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Vervangen stadswarmteleidingen Parkstrook Cremerstraat
Beste mevrouw, heer,
Zoals eerder aangekondigd worden er binnenkort bij u in de buurt werkzaamheden verricht aan het
stadswarmtenet van Utrecht. In opdracht van Eneco vervangt aannemer Nijkamp de stadswarmteleidingen
vanaf het Thomas à Kempisplantsoen, via de parkstrook Cremerstraat tot en met de kruising Cremerplein/
Hasebroekstraat. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.
Vervangen stadswarmteleidingen
De leidingen die vervangen worden zijn een onderdeel van het hoofdtransportnet van het Utrechtse
warmtenet en hebben een diameter van 80 cm. Deze worden nu vervangen omdat de huidige leidingen aan
het einde van de technische levensduur zijn en binnen vijf jaar vervangen moesten worden. De
werkzaamheden worden uitgevoerd van woensdag 23 januari tot en met maandag 30 september.
Gestuurde boring Thomas à Kempisweg
Medio maart worden de nieuwe stadswarmteleidingen met een ‘gestuurde boring’ onder de Thomas à
Kempisweg aangelegd. Een dergelijke boring is een technisch ingewikkelde maar spectaculaire operatie. Op
de website eneco.nl/cremerstraatutrecht vindt u een illustratie van een gestuurde boring.
Aanleg in fases
Om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd
uitgevoerd. In de bijlage vind u een plattegrond van het werkgebied. Hieronder een overzicht van de globale
planning voor de eerste maanden van 2019. Gedurende het project informeren wij u regelmatig via brieven
en de website over het laatste nieuws en updates van de projectvoortgang.
Week

Periode

Werkzaamheden

4

eind januari

Start vrijmaken werkgebied en verwijderen bomen en struiken

5

begin februari

Start inrichten werkgebied, plaatsen bouwhekken

7

medio februari

Lassen leidingen en voorbereidingen voor gestuurde boring

medio maart

Uitvoering boring onder Thomas à Kempisweg

11

Werktijden
Er kan gewerkt worden tussen 7:00 en 19:00 uur. In de regel zal ’s ochtends om 7:00 uur worden gestart en
wordt het werk tussen 16:00 en 18:00 uur beëindigd. Indien noodzakelijk kan het voorkomen dat er ook op
zaterdagen op deze tijden gewerkt wordt. Uiteraard informeren wij u wanneer hier sprake van is.
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Gebiedsconciërge
Namens aannemer Nijkamp is Willem van Engelen bij dit project betrokken als
gebiedsconciërge. Hij is tijdens de genoemde werktijden op de werklocatie
aanwezig en uw eerste aanspreekpunt voor vragen. Ook houdt hij toezicht op de
veilige uitvoering van de werkzaamheden en de werklocatie.
Samen voor veiligheid
Zowel Eneco als aannemer Nijkamp hebben veiligheid hoog in het vaandel staan. De werkzaamheden worden
dan ook uitgevoerd volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Dat betekent dat wij veel tijd besteden
aan uw en onze veiligheid rondom onze werklocaties. Zand, stenen, grote machines en bouwmaterialen zien
er voor kinderen aantrekkelijk uit om mee te spelen. Echter, een bouwplaats is geen speelplaats en een
ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom is het belangrijk om samen te letten op de veiligheid. Helpt u ons
mee een oogje in het zeil te houden dat uw (buurt)kinderen niet met de aanwezige bouwmaterialen spelen of
de werklocaties betreden?
Onveilige situatie
Ziet u een onveilige situatie? Aarzel niet en bel direct naar 0800 – 330 4005 (gratis, 24/7 bereikbaar).
Om rekening mee te houden
De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Utrecht.
Woningen/bedrijven/scholen blijven bereikbaar.
Voor uw en onze veiligheid worden de werk- en opslaggebieden afgezet met bouwhekken.
Omleidingsroutes en afsluitingen worden ter plekke aangegeven via verkeersborden/-lichten.
Wij zijn ons er van bewust dat de werkzaamheden voor overlast kunnen zorgen. Uiteraard proberen
Eneco en Nijkamp dit tot een minimum te beperken.
De werkzaamheden zijn afhankelijk van (weers)omstandigheden. Deze kunnen de planning beïnvloeden.
Hoe houden wij u op de hoogte?
Uiteraard blijven wij u gedurende het project informeren over de status van het project, planning,
werkzaamheden en bereikbaarheid. Op eneco.nl/cremerstraatutrecht vindt u onder andere meer informatie,
tekeningen en plattegronden over het project. Ook staat daar een overzicht van de eerder verzonden brieven
zodat u deze nog eens na kunt lezen.
Vragen over de werkzaamheden?
Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact op met Nijkamp via 0800 –
330 4005 (gratis, 24/7 bereikbaar) of stuur uw vraag naar cremerstraat@nijkamp.net. Daarnaast bent u
iedere donderdag tussen 14:00 en 15:00 uur van harte welkom in de bouwkeet van Nijkamp aan het Thomas
à Kempisplantsoen.
Heeft u vragen over het project of over stadswarmte in het algemeen? Stuur dan uw vraag naar
cremerstraat@eneco.com.
Mede namens het projectteam parkstrook Cremerstraat,
Met vriendelijke groet,

Michiel van den Berg
Directeur

