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Groningen, 1 augustus 2019 
 
uw kenmerk / brief d.d. :  
briefnummer :  
behandeld door : A. Doornbos 
telefoon : (050) 368 87 00 
onderwerp : Vervolg aanleg warmtenet 
 
Beste bewoner, 
 
 

Warmtestad B.V. staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Groningen, onder 
nummer 59692855. Ons BTW-nummer is NL8536.06.948.B.01.  
 

Afgelopen maart zijn we in de Planetenlaan gestart met de aanleg van het warmtenet. Dit eerste deel is 
inmiddels aangelegd. Vanaf 15 september gaan we van start met het tweede traject. Deze 
werkzaamheden pakken we op met de gemeente Groningen en Co-Creatie binnen het project 
klimaatadaptatie. 
 
Tweede traject 
Het tweede traject van de aanleg van het 
warmtenet loopt via de volgende straten: 
 

- Plutolaan 
- Poolsterlaan 
- Antaresstraat 
- Pleiadenlaan 
- Kruispunt Zonnelaan 
- hoek Dierenriemstraat 

 
Verminderde bereikbaarheid 
Net als in de Planetenlaan leggen we een 
warmtenet aan onder de weg. Hiervoor 
moeten we de weg openbreken en 
graafwerkzaamheden uitvoeren. Hierdoor 
zijn bepaalde wegdelen tijdelijk niet 
bereikbaar. Om de overlast zo minimaal 
mogelijk te houden, werken we steeds met 
korte werkvakken. Op deze manier is niet de 
gehele straat in één keer afgesloten. 
 
Daarnaast stellen we met grote 
zorgvuldigheid een verkeersplan op, zodat 
we de wijk bereikbaar kunnen houden. 
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Klimaatadaptatie 
Anders dan bij de aanleg van de Planetenlaan werken we bij dit tweede traject samen met de gemeente 
Groningen en Co-Creatie. Dit doen we binnen het project Klimaatadaptatie. De aanleg van ons 
warmtenet wordt aangegrepen om de Plutolaan veiliger en groener te maken. Een mooi 
samenwerkingsproces tussen bewonersgroep en initiatiefnemer Co-Creatie, de gemeente en 
WarmteStad. Voor het onderdeel klimaatadaptatie heeft de gemeente een subsidie van het Rijk 
verkregen om de wijk te vergroenen. 
 
Buurtbijeenkomst 
Mogelijk heeft u vragen over onze werkzaamheden. Daarom organiseren we een buurtbijeenkomst. 
Tijdens deze bijeenkomst staan we voor u klaar met antwoord op uw vragen, maar ook met een lekkere 
kop soep. Om een goede inschatting te maken hoeveel mensen er komen, vragen we u om zich aan te 
melden. Dan is er genoeg te eten voor alle bezoekers. Aanmelden kan via: http://bit.ly/wijkbijeenkomst.   
 
 
Datum:  dinsdag 3 september 
Tijdstip:  17:00 uur – 18:30 uur 
Locatie:  Plutozaal, Plutolaan 329. 
 
Emailnieuwsbrief 
Wilt u via email op de hoogte gehouden worden over onze werkzaamheden? Dan kunt u zich aanmelden 
voor een emailnieuwsbrief. Aanmelden kan via deze link: http://bit.ly/warmtestad.  
 
Vragen? 
Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch via 
050 – 368 8700, maar ook via email: klantenservice@warmtestad.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
WarmteStad, gemeente Groningen en Co-Creatie 
 

 
 


