
   
 

Aan de bewoners van dit pand 

Onderwerp: aanleg warmteleiding voor nieuwbouw Vogelzang, Ven de Ven (De Gebroeders). 

Datum: 16-1-2020 

 

 

 

 

Geachte bewoner, 

 

Graag informeren wij u over aankomende werkzaamheden die wij gaan uitvoeren bij u in de buurt.  

 

In de nieuwsbrief van december van bouwbedrijf Ten Brinke heeft u kunnen lezen dat Ennatuurlijk 

de nieuwe ontwikkeling “De Gebroeders” op het warmtenet gaat aansluiten. Met deze brief willen 

wij u nader informeren over deze werkzaamheden. 

 

Uitvoering fase 1.1 (boring) 

Om de overlast naar de omgeving zoveel mogelijk te beperken is besloten om de warmteleiding 

middels een sleuf loze techniek (boring) tussen de Lodewijk Napoleonlaan en de Vonderweg aan te 

brengen. Dit is een afstand van bijna 200 meter waarmee we in één keer het drukke kruispunt 

Vonderweg Willemstraat passeren. 

Omdat de booropstelling veel ruimte nodig heeft, die er later niet meer is, moet de boring nu, 

vooruitlopend op de bouwactiviteiten, gerealiseerd worden. In februari start men met de 

grondsanering van het bouwterrein, daarom starten wij in week 3 zodat de boring naar 

verwachting eind week 6 gereed is. De booropstelling komt op het Vogelzangterrein te staan en de 

haspel met leidingmateriaal aan de Vonderweg. 

 

Werkwijze 

Eerst wordt een zogenaamde “pilotboring” gedaan van de Lodewijk Napoleonlaan naar de 

Vonderweg. Als de boor is aangekomen bij de Vonderweg wordt de flexibele leiding aan de kop 

bevestigd en in het boorgat getrokken richting Lodewijk Napoleonlaan. Hierna moet aan beiden 

zijden nog ander leidingmateriaal worden gemonteerd waarna dit deel van de aanleg gereed is.  

 

Planning 

Week 3; inrichten werkterrein  
Week 4; voorbereiding 

Week 5; boorwerkzaamheden 

Week 6; afronding 

  

Verkeersmaatregelen 

Vanaf week 4 t/m week 6 is het 

fietspad aan de oostzijde van de 

Vonderweg afgesloten. Fietsers worden 

naar de andere zijde van de rijbaan 

gestuurd (2-richtingen fietspad). 

 

 

 

z.o.z. 



   
 

Tracé leidingloop 

In onderstaande tekening is de beoogde boorlijn aangegeven. 

 
 

Uitvoerende partij 

Het werk wordt uitgevoerd door onze aannemer MVOI uit Groot-Ammers. Mochten er naar 

aanleiding van deze brief nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de heer Nick Bongartz, 

telefoon 06 82 016 119. 

 

Wat merkt u als bewoner? 

Wij realiseren ons dat deze werkzaamheden voor u mogelijk enige overlast zullen veroorzaken. Wij 

doen ons best om de hinder tot een minimum te beperken.   


