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Datum: 29 juni 2018 

Onderwerp: Renovatie stadsverwarming Kesteren 

 
 

 

Beste meneer, mevrouw, 

Ennatuurlijk is gestart met het project 
“Renovatie stadsverwarming Kesteren”, de 
aanleg van 2,7 kilometer lang duurzaam 
warmtetransportnet. De oudste leidingdelen zijn 
inmiddels ruim dertig jaar oud en bereiken het 
einde van hun levensduur. Deze nieuwe 
warmtetransportleiding is ter vervanging van het 
bestaande transportnet in de wijk “Kesteren” te 
Breda. 

 
Veolia Energie Netwerken is de directievoerder 
van dit project, waarbij BAM Infra Energie & 
Water Zuid bv de aanleg van het nieuwe 
warmtenet realiseert.  
 
Omdat het nieuwe warmtenet door stedelijk 
gebied loopt, is zorgvuldig en in overleg met de gemeente Breda en diverse belanghebbenden in de directe 
omgeving gekeken wat de optimale route van het net moet zijn, dit om overlast en het niet kunnen leveren van 
warmte zoveel mogelijk te beperken.  
 

 
Wat betekenen deze werkzaamheden voor u? 
Het leidingstelsel in uw omgeving betreft fase 1 en loopt vanaf de Alexberg in oostelijke richting door de 
Kesterenlaan en Muizenberglaan tot aan de Westerhagelaan. Vanuit de Westerhagelaan gaat het warmtenet 
via de Laaghamlaan en Kesterenlaan verder door het Weipad richting de Johanna Reintjesstraat. Ter plaatse 
van de onderstations Alexberg, Nikkelstraat, Laaghamlaan en Johanna Reintjesstraat wordt het warmtenet 
aangesloten.  
De komende periode worden de werkzaamheden in uw straat uitgevoerd, deze zullen naar verwachting enkele 
weken duren. 
 
Om deze leidingen te kunnen aanleggen zullen er graafwerkzaamheden moeten plaatsvinden. Daarnaast zult u 
merken dat er veel transportbewegingen zijn tijdens de aanleg van dit nieuwe warmtenet. Overlast hiervan is 
helaas onvermijdelijk, we vragen uw begrip hiervoor. We proberen de hinder voor u als omwonenden en 
weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. 
 
Daar waar nodig worden verschillende wegen afgesloten en worden er omleidingsroutes ter beschikking 
gesteld.  

Aan de bewoners van dit adres 
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Ook is het mogelijk dat bussen andere routes rijden en haltes tijdelijk vervallen. Kijk zo nodig voor de actuele 
reisinformatie op www.arriva.nl   
Daarnaast kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om uw afvalcontainer op de gebruikelijke plaats aan te 
bieden. Wij zullen u dan in samenwerking met de Afvalservice Breda tijdig informeren. 
 

 

Heeft u vragen? 
U kunt ons bereiken via de kanalen die onderaan deze brief zijn aangegeven. Ook is er een facebookpagina 
“Renovatie stadsverwarming Kesteren” geopend om alle omwonenden snel en makkelijk te kunnen bereiken. 
Op deze pagina komt alle belangrijke informatie te staan over de werkzaamheden en omleidingen.  
Daarnaast zal de uitvoerder van BAM Infra Energie & Water Zuid bv elke woensdag van 13:00 tot 15:00 uur 
beschikbaar zijn voor al uw vragen of opmerkingen over dit project. De uitvoerder zal te vinden zijn bij de 
directiekeet aan de Kesterenlaan tegenover het winkelcentrum “De Berg”. 
 

 
Meer informatie 
Als u naast deze brief meer informatie wenst over de werkzaamheden, bezoek dan onze facebookpagina: 
“Renovatie stadsverwarming Kesteren”, of bekijk de website van Ennatuurlijk 
https://consument.ennatuurlijk.nl/storingen 
  
Gemeente Breda 
Heeft u vragen aan de gemeente? Neem dan contact op via het volgende telefoonnummer: 14 076. 
 

 

Hartelijke groet, 

 

 

Ennatuurlijk B.V. 

 

  
 klantenservice@ennatuurlijk.nl 

 085-2734567 

 maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur 

 mijnwarmte.nl - ennatuurlijk.nl 

 facebook.com/ennatuurlijk 

 twitter.com/ennatuurlijk 

http://www.arriva.nl/
https://consument.ennatuurlijk.nl/storingen

