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Werkzaamheden warmtenet Utrecht
Aan de bewoners/gebruikers van dit pand:
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]
Rotterdam, 3 juli 2021

Behandeld door: André Vredenbregt

Vervangen leidingen omgeving Wittevrouwensingel/Biltstraat
Beste mevrouw, heer,
Bij u in de buurt starten binnenkort werkzaamheden aan het warmtenet van Utrecht. In opdracht van Eneco
vervangt aannemer Van den Heuvel een gedeelte van de leidingen van het warmtenet in de
Wittevrouwensingel en de Bilstraat. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.
Vervangen stadswarmteleidingen
Tijdens controles zijn beschadigingen aangetroffen op de warmteleidingen in de Wittevrouwenbrug. Deze
moeten dringend vervangen worden om verdere beschadiging en mogelijk lekkage te voorkomen. Zo kunnen
we de warmtelevering aan onze klanten blijven garanderen. Op de achterkant van deze brief vindt u een
plattegrond van het gebied waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Een uitgebreid overzicht van de
omleidingen tijdens het werk vindt u op eneco.nl/werkenaanwarmte. De werkzaamheden staan gepland van
maandag 19 juli 2021 tot en met vrijdag 20 augustus 2021 (5 weken).
Eerdere werkzaamheden
In 2019 heeft de gemeente ook werk uitgevoerd in deze omgeving. Helaas konden de werkzaamheden van
Eneco aan de warmteleidingen toen niet gecombineerd worden. Vanwege minder verkeersdrukte op het
kruispunt in de zomer en de onderbreking van warmte en warm tapwater, wordt het werk uitgevoerd in de
zomerperiode. We begrijpen dat deze werkzaamheden voor u als omwonende, ondernemer of
horecagelegenheid als vervelend kan worden ervaren. Eneco en aannemer Van den Heuvel doen er alles aan
om de hinder tot een minimum te beperken.
Planning en fasering
Er zal gewerkt worden in twee fasen:

In fase 1 werken we vanaf 19 juli 2021 op de Wittevrouwenbrug, de Wittevrouwensingel en een stuk
van de Biltstraat (duur van de werkzaamheden: 3 tot 4 weken);

In fase 2 zal het laatste stuk van de Wittevrouwensingel aangepakt worden
(duur van de werkzaamheden: 1 tot 2 weken) we verwachten dat dit werk uiterlijk 20 augustus is
afgerond.
Waar moet u rekening mee houden?

Woningen, bedrijven en winkels blijven bereikbaar;

De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Utrecht;

De Wittevrouwensingel wordt tijdelijk afgesloten voor autoverkeer. Fietsverkeer, voetgangers en
hulpdiensten kunnen passeren via de tijdelijke passage (zie plattegrond van het werkgebied);

Omleidingsroutes voor auto- en vrachtverkeer en afsluitingen worden duidelijk aangegeven door middel
van verkeersborden;
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Op de kruising van de Wittevrouwenbrug/Wittevrouwenstraat en Lucasbolwerk wordt tijdelijk een
opslaggebied voor materiaal ingericht (zie plattegrond);
De Wittevrouwenbrug blijft tijdens het werk begaanbaar voor al het verkeer vanaf de Biltstraat;
Werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken;
Omwonenden kunnen enige (geluid)hinder ondervinden. Aannemer Van den Heuvel en Eneco doen er
alles aan om dit tot een minimum te beperken;
Voor omwonenden die ook warmteklant zijn bij Eneco, geldt dat de levering van warmte en warm water
onderbroken wordt tijdens de werkzaamheden. Geldt dit voor u? Dan ontvangt u een paar dagen voor de
onderbreking meer informatie;
De werkzaamheden zijn afhankelijk van (weers)omstandigheden. Deze kunnen de planning en werkwijze
beïnvloeden.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Eneco via 088 – 8 955 500, bereikbaar op
werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur. Of mail ons via werkenaanwarmte@eneco.com. Een overzicht van
actuele storingen, warmteonderbrekingen en werkzaamheden staat op www.eneco.nl/werkenaanwarmte.
Voor meer informatie over het openbaar vervoer verwijzen we u naar www.u-ov.nl.
Heeft u andere vragen aan Eneco? Bel dan onze Klantenservice via 088 - 8 955 955 (u betaalt uw
gebruikelijke belkosten). Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 18:00 uur.
Met vriendelijke groet,

Manja Thiry
Directeur

