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Update werkzaamheden Cremerstraat/Cremerplein
Beste mevrouw, heer,
Zoals afgesproken informeren wij u regelmatig over de werkzaamheden aan het stadswarmtenet in de
omgeving Cremerstraat/Cremerplein. In deze brief leest u een korte terugblik en welke werkzaamheden in de
komende periode uitgevoerd worden.
Wat is er de afgelopen weken gedaan?

Gestuurde boring
In de week van 18 maart werden er twee gestuurde boringen uitgevoerd in de Cremerstraat. Twee
leidingen met een diameter van 80 cm en een lengte van 240 meter werden onder de Thomas à
Kempisstraat aangebracht. De belangstelling vanuit de buurt was groot. Jong en oud konden onder genot
van koffie en een heerlijke koek de spectaculaire operatie van dichtbij meemaken.
Was u niet in de gelegenheid om er live bij te zijn? Bekijk dan de video van de boring via
www.eneco.nl/cremerstraatutrecht


Parkstrook
Om de nieuwe leidingen in de parkstrook aan te kunnen leggen is het nodig om eerst de oude leidingen
en de betonnenbak daar omheen te verwijderen. Een zeer arbeidsintensieve ingreep. Tot op heden lopen
deze werkzaamheden op schema en ligt het grootste deel van de leidingen inmiddels in de grond.



Stadswarmte-les voor groep 7
Op 28 maart hebben collega’s van aannemer Nijkamp een gastles gegeven op de Asch van Wijck
basisschool. De kinderen van groep 7 kregen uitleg over hoe stadswarmte werkt en over de
werkzaamheden die plaatsvinden. Met deze heel enthousiaste groep hebben we na de les ook nog een
kijkje genomen op de bouwplaats. De kinderen vonden het geweldig! En wij als gastdocenten ook 

Veiligheid voorop!
Om de werkzaamheden tijdens het project Parkstrook Cremerstraat veilig te laten verlopen zijn er diverse
veiligheidsmaatregelen genomen. De werkzaamheden zijn tot nu toe zonder incidenten verlopen en wij
blijven uiteraard alert om dat zo te houden. Daar waar nodig worden extra veiligheidsmaatregelen genomen.


Verkeersmaatregelen
In verband met de werkzaamheden zijn er diverse verkeersmaatregelen getroffen. De komende weken
blijft de huidige verkeerssituatie ongewijzigd. Zodra de werkzaamheden op het Cremerplein gereed zijn
worden nieuwe verkeersmaatregelen genomen. Uiteraard informeren wij u hier te zijner tijd over.



Bewaking bouwterrein
Het aggregaat dat zorgde voor de stroomvoorziening van de bewakingscamera’s van het bouwterrein
heeft in het begin van het project voor nogal wat geluidsoverlast voor een aantal bewoners gezorgd. Met
dank aan twee bewoners zijn de camera’s nu aangesloten op permanente stroomvoorziening. Hierdoor is
het aggregaat niet meer nodig.
Wat wordt er de komende maanden gedaan?
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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

mei-juni

Parkstrook

Graaf- en laswerkzaamheden op
het werkterrein.

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

mei

Cremerplein

Graaf- en laswerkzaamheden op
het werkterrein.

Werkzaamheden vinden plaats tussen
7:00 en 19:00 uur. Verkeershinder in
verband met afsluiten Koetsveldstraat.

mei

Hasebroekstraat

Plaatsen van een ondergrondse
betonnen constructie voor het
aansluiten van de nieuwe leiding
op bestaande warmtenet.

Verkeershinder tot en met half juni:
Hasebroekstraat afgesloten ter hoogte
van Cremerplein.

juni

Cremerstaat

Graaf- en laswerkzaamheden op
het werkterrein.

Werkzaamheden vinden plaats tussen
7:00 en 19:00 uur. Verkeershinder voor
auto- en fietsverkeer in verband met het
afsluiten van de Cremerstraat ter hoogte
van het Cremerplein.

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.

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

