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Datum: 29 juni 2020 

Onderwerp: Werkzaamheden in en rond uw straat 
 

Beste meneer, mevrouw, 

Aannemer Denys legt in opdracht van Ennatuurlijk warmteleidingen onder de Beek-, Fazant- en IJsselstraat in 

uw wijk. Binnenkort verricht Denys dezelfde werkzaamheden in een deel van de Spechtstraat. Daarover 

informeren we u in deze brief. 

 

1 Werkzaamheden in een deel van de Spechtstraat 

In week 31 tot en met 35 legt Denys warmteleidingen onder een deel van de Spechtstraat. We leggen die 

leidingen ongeveer 1 tot 3 meter onder de weg, die we daarvoor openbreken. Daarna graven we sleuven 

waarin we de leidingen leggen, die we daarna aan elkaar lassen en isoleren. Met een machine zorgen we 

ervoor dat het oppervlakte- of grondwater netjes op peil blijft. We plaatsen hekken voor uw veiligheid en om te 

laten zien wat ons werkterrein is.  Als we klaar zijn maken we alles dicht en herstellen we uw straat weer 

keurig. Na een jaar controleren we of de straat nog in goede staat is. Is dat niet zo, dan maken we dat in orde.  

 

2 Week 31 tot en met 35 Spechtstraat gefaseerd en deels afgesloten 

In de weken 31, 32 en 33 sluit Denys een deel van de Spechtstraat af: vanaf de kruising met de Fazantstraat tot 

ongeveer het terrein van de Baptistenkerk. Het kruispunt Fazantstraat-Spechtstraat blijft dus toegankelijk. We 

leiden het verkeer om met borden. 

 

In de weken 34 en 35 sluit Denys het volgende deel van de Spechtstraat af: vanaf het terrein van de 

Baptistenkerk tot en met de Spechtstraat, ter hoogte van Zorgcentrum Liberein Ariënsstaete. In deze weken is 

het kruispunt met de Mekkelholtsweg afgesloten en leiden we het verkeer om met borden. 

 

3 Parkeren 

Tijdens de werkzaamheden is parkeren in de Spechtstraat niet mogelijk vanaf de kruising met de Fazantstraat 

tot Zorgcentrum Liberein Ariënsstaete. We maken het parkeerterrein van de Baptistengemeente Enschede in 

deze periode toegankelijk via een tijdelijke ingang aan de Koekoeksstraat. Hier kunt u dan parkeren in week 31 

tot en met week 35.  

 

 

 

 

     Aan de bewoners/omwonenden van de Spechtstraat 
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4 Warmtebaan voor een duurzaam Enschede 

Met het aanleggen van deze warmteleidingen, sluiten we het warmtenet Deppenbroek/Mekkelholt aan op de 

Warmtebaan in Enschede: een soort ‘snelweg’ die ervoor zorgt dat huizen en bedrijven in de toekomst 

gemakkelijker aansluiten op een warmtenet in de buurt. Zo’n warmtenet maakt een cv-ketel op aardgas 

overbodig. Met de Warmtebaan, die we gefaseerd aanleggen, maken we Enschede dus duurzamer. U leest er 

meer over op www.ennatuurlijk.nl/warmtenetten/enschede  

 

5 Hinder of overlast 

Natuurlijk doen we er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken! We werken van 7.00 tot 17.00 

uur van maandag tot en met donderdag en op vrijdag tot 12.00 uur. Het werk bestaat vooral uit het graven van 

sleuven, waarin geen water mag komen. Dat regelen we met een pomp die soms ook ’s nachts draait en 

mogelijk wat geluidsoverlast geeft. Als u overlast ervaart, kunt u altijd terecht bij de omgevingsmanager 

Martijn Oosting, bereikbaar via martijn.oosting@ennatuurlijk.nl 

 

6 Meer informatie 

• Kijk voor meer achtergrondinformatie op www.ennatuurlijk.nl/warmtenetten/enschede   

• Bel of mail gerust met onze klantenservice: (085) 273 4567 / klantenservice@ennatuurlijk.nl  

• De omgevingsmanager is Martijn Oosting, u kunt hem bereiken via martijn.oosting@ennatuurlijk.nl 
 

 

Hartelijke groet, 

 

Martijn Oosting 

Ennatuurlijk B.V. 
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