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Werkzaamheden warmtenet Utrecht
Aan de bewoners van de
omgeving Cremerstraat

Rotterdam, 8 maart 2019

Behandeld door: Gerrit Trouwborst

Update werkzaamheden Parkstrook Cremerstraat
Beste mevrouw, heer,
Zoals eerder aangekondigd worden er 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.
Met deze brief informeren wij u over de voortgang van het project en werkzaamheden die in de komende
periode uitgevoerd worden.
Wat is er de afgelopen weken gedaan?

Begin januari is aannemer Nijkamp gestart met de voorbereidingen van het project. Van de gekapte
bomen, takken en bossages zijn takkenrillen gemaakt voor in het park en is het werkterrein ingericht en
rondom voorzien van bouwhekken. Aan het Thomas á Kempisplantsoen is het bouwdepot van Nijkamp
ingericht.

Afgelopen maand is in het Cremerpark gestart met het samenstellen van leidingstrengen in verband met
de gestuurde boring onder de Thomas à Kempisweg door. Deze week is ook gestart met
graafwerkzaamheden voor de aanleg van de leidingen in de parkstrook. De werkzaamheden liggen op
schema.
Gestuurde boring
Om de leidingen onder de Thomas à Kempisweg door aan te leggen wordt een ‘gestuurde boring’ uitgevoerd.
Dit is een mijlpaal in het project waarbij 280 meter aan elkaar gelaste leidingen onder de weg doorgetrokken
wordt. Een spectaculaire en technisch ingewikkelde operatie. Op eneco.nl/cremerstraatutrecht staat een
afbeeldingen van een gestuurde boring.
Uitnodiging
Graag nodigen wij u uit om deze operatie met eigen ogen te bekijken op vrijdag 22 maart (ter hoogte van
Cremerstraat 430). Onze collega’s staan u dan graag te woord en geven u uitleg over de uitvoering, techniek
en wat er allemaal nodig is om de boring uit te voeren en de leidingen aan te leggen.
De verwachting is dat rond 9.30 uur de leiding in de kranen hangt en dat tegen 10.00 uur het ‘intrekken’
start. Rond 11.00 uur zal de leiding onder de Thomas à Kempisweg getrokken zijn. Uiteraard zorgen wij voor
een kop koffie met wat lekkers.
Aanmelden
Bent u van plan om bij de boring aanwezig te zijn? Dan verzoeken wij u om dit ons voor maandag 18 maart
te laten weten. Zo krijgen wij een idee hoeveel bezoekers we kunnen verwachten. Aanmelden is eenvoudig.
Stuur een e-mail naar cremerstraat@eneco.com met daarin het aantal bezoekers.
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Veiligheid voorop!
Om de werkzaamheden tijdens het project Parkstrook Cremerstraat veilig te laten verlopen zijn de volgende
veiligheidsmaatregelen genomen:










Aanrijroutes bouwverkeer
Samen met de gemeente Utrecht is een vaste aan- en afvoerroute van bouwverkeer vastgesteld. De wijk
in rijdt het bouwverkeer via de Thomas à Kempisweg richting de Cremerstraat. De wijk uit rijdt het
bouwverkeer via de Van Koetsveldstraat. Om dit mogelijk te maken is de rijrichting in de Van
Koetsveldstraat tijdelijk omgedraaid.
Veiligheid voor voetgangers
In de bochten langs de rijroute van het bouwverkeer zijn betonnen ‘barriers’ geplaatst. Deze voorkomen
dat voetgangers over kunnen steken in de dode hoek van een vrachtauto.
Veiligheid voor fietsers
De Cremerstraat is een drukke fietsverbinding tussen Utrecht Centrum en Leidsche Rijn. Het bouwverkeer
verhoogd daarbij de verkeersdrukte op de Cremerstraat. Bouwverkeer dat de bouwlocatie bezoekt heeft
uitgebreide veiligheidsinstructies gekregen. Met bouwdoeken en omleidingsborden worden fietsers
geadviseerd om de omleidingsroute te volgen zodat zij veilig en ongehinderd hun weg kunnen vervolgen.
Zie je mij - Zie ik jou
Op sommige momenten kan de werkruimte in de straat beperkt zijn. Een graafmachine of vrachtauto
neemt dan veel ruimte in waardoor passeren lastig is. Wilt u een voertuig passeren? Maak dan altijd
oogcontact met de bestuurder en/of vraag één van de collega's of dit veilig kan.
Bewaking bouwterrein
Op een tweetal plaatsen langs het werkterrein is een cameramast geplaatst. Deze camera’s zijn helaas
nodig voor de bewaking van het materiaal en materieel op het bouwterrein. De camera’s werken overdag
op een aggregaat en ’s nachts op accu’s. Ondanks dat het relatief stille aggregaten zijn, hebben wij de
aggregaten ingepakt met isolatiemateriaal omdat ze toch hinderlijk geluid voor de omgeving veroorzaken.
Momenteel wordt gewerkt aan een oplossing om de camera’s te voorzien van permanente
stroomvoorziening zodat de aggregaten niet meer nodig zijn.

Wat wordt er de komende maanden gedaan?
In het onderstaande overzicht leest u welke werkzaamheden er de komende tijd plaatsvinden en waar u
rekening mee moet houden. Uiteraard doen alle medewerker hun uiterste best om de hinder te beperken.
Helaas kunnen zij dit niet altijd voorkomen. Wij hopen dan ook op uw begrip.
Periode

Locatie

Werkzaamheden

Opmerkingen

1-31 maart

Parkstrook

Samenstellen leidingstrengen en
laswerkzaamheden op het
werkterrein.

Werkzaamheden vinden plaats
tussen 7:00 en 19:00 uur.

1-31 maart

Parkstrook

Graafwerkzaamheden.

Er rijdt vrachtverkeer via de
vastgestelde route door de wijk.
Geluidshinder van bemalingspompen kan voor komen.

18-20 maart

Thomas á
Kempisplantsoen

Voorbereiding en uitvoering van de
gestuurde boring onder de Thomas
à Kempisweg

Mogelijke verkeershinder op het
Thomas á Kempisplantsoen door
laden en lossen van materieel.

18 maart

Cremerplein

Verwijderen speeltoestellen en
speelveld door firma Agterberg in
opdracht van gemeente Utrecht.

Het speelplein kan niet meer
worden gebruikt.

25 maart

Cremerplein

Inrichten werkterrein, plaatsen
bouwhekken.

Gewijzigde verkeerssituatie: via
de Van Koetsveldstraat rijdt u de
wijk uit.

21-22 maart

Parkstrook
Cremerstraat en
Thomas à
Kempisplantsoen

Gestuurde boring: intrekken van de
leidingen onder de onder de Thomas
à Kempisweg door.

De Cremerstraat wordt
gedurende twee dagen geheel
afgezet. Het trottoir blijft
begaanbaar maar het overige
verkeer wordt omgeleid.

Gebiedsconciërge
Namens aannemer Nijkamp is Willem van Engelen bij dit project betrokken als
gebiedsconciërge. Hij is tijdens werktijden op de werklocatie aanwezig en uw
eerste aanspreekpunt voor vragen. Ook houdt hij toezicht op de veilige uitvoering
van de werkzaamheden en het werkterrein.
Hoe houden wij u verder 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

