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onderwerp : Werkzaamheden aanleg warmtenet 
 
Beste bewoner, 
 
 

Warmtestad B.V. staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Groningen, onder 
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Binnenkort gaan we bij u in de wijk starten met werkzaamheden. Dit betekent het nodige voor u en uw 
buurtgenoten. Daarom informeren we u over wat we gaan doen en wanneer dit gaat gebeuren. 
 
Wat gaan we bij u in de wijk doen? 
In 2017 hebben we een warmtenet aangelegd in Zernike. Dit is een leidingnetwerk onder de grond 
waarmee we warmte vervoeren naar gebouwen en woningen door middel van warm water. Dit 
warmtenet gaan we uitbreiden naar Paddepoel. Over een route van meer dan anderhalve kilometer 
leggen we hiervoor een leidingnetwerk aan. Deze route loopt door de Planetenlaan, Plutolaan, 
Antaresstraat en via het kruispunt Zonnelaan door de Pleiadenlaan tot de Dierenriemstraat.  
 
Het aanleggen van dit leidingnetwerk betekent dat we moeten graven, ook bij u in de straat. Dit zorgt 
voor behoorlijk wat overlast, zoals tijdelijke wegafsluitingen. Waar we kunnen, beperken we dit zoveel 
mogelijk. Zo breken we niet de hele straat ineens open, maar doen het steeds in kortere stukken.  
 
Wanneer gaan we de werkzaamheden uitvoeren? 
De voorlopige planning ziet er als volgt uit: 
 
Planetenlaan:   week 8 (18 – 25 februari) tot week 18 (29 april – 5 mei) 
Plutolaan:  week 14 (1 – 7 april) tot week 25 (17 – 23 juni) 
Jaagpad:  week 27 (1 – 7 juli) tot week 36 (2 – 8 september) 
Antaresstraat:  week 39 (23 – 29 september) – week 47 (18 – 24 november) 
Pleiadenlaan:  week 39 (23 – 29 september) – week 49 (2 – 8 december) 
 
Deze planning is onder voorbehoud en kan mogelijk nog wijzigen. Mocht dit het geval zijn, dan brengen 
wij u hiervan natuurlijk op de hoogte. 
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Waar gaan we dit doen? 
In onderstaande kaart kunt u zien waar we aan het werk gaan.  
 

 
 
 
Wijkbijeenkomst 
We vinden het belangrijk om u goed te informeren over de werkzaamheden en eventuele hinder. 
Binnenkort houden wij daarom een bijeenkomst bij u in de wijk. Hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging. 
Onder het genot van een kopje snert praten we u graag bij over onze werkzaamheden. Tot die tijd kunt u 
natuurlijk onze website www.warmtestad.nl raadplegen of contact met ons opnemen. 
 
Wie is WarmteStad?  
Wij zijn WarmteStad, het duurzame warmtebedrijf van Groningen. We zijn in 2014 opgericht door de 
gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen. Sindsdien richten we ons vooral op het maken van 
duurzame warmte. Vanaf eind 2018 levert ons warmtenet op Zernike warmte aan de gebouwen van de 
Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast zijn we veel bezig op het Europapark, waar we met WKO’s 
(warmte- en koudeopslag) huizen en gebouwen zowel warmte in de winter als koelte in de zomer bieden.  
 
Heeft u vragen, klachten of opmerkingen? 
Neem dan vooral contact met ons op! Tijdens de werkzaamheden zijn we iedere week op 
maandagmiddag en vrijdagmiddag aanwezig in de Plutozaal. Daarnaast kunt u ons tijdens kantooruren 
bellen op telefoonnummer 050 - 368 87 00. Uiteraard kunt u ons ook mailen via 
klantenservice@warmtestad.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
WarmteStad 
Tel. 050 – 368 87 00 
www.warmtestad.nl  


