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Behandeld door: Mark van Harskamp

Aankondiging vervangen leidingtracé MK-OV
Beste mevrouw, heer,
Bij u in de buurt starten vanaf oktober 2022 grootschalige werkzaamheden aan het warmtenet van Utrecht.
Eén van de hoofdtransportleidingen van het Utrechtse stadswarmtenet wordt hierbij vervangen omdat deze
verbinding aan het einde van zijn technische levensduur is. Met het uitvoeren van deze werkzaamheden kan
Eneco een goede en betrouwbare warmtelevering nu en in de toekomst blijven garanderen.
In overleg met de gemeente is er een nieuw tracé voor het leidingwerk vastgesteld. Met de vervanging van
deze transportleiding, ook wel MK-OV genoemd, ontstaat de mogelijkheid om meer transportcapaciteit te
creëren. Hiermee kan Eneco, wanneer nodig, bijdragen aan de verduurzamingsambities van de stad Utrecht
en toekomstige uitbreiding van stadswarmte mogelijk maken.
De aanleg van de nieuwe route van MK-OV (zie figuur 1) duurt ongeveer 4 jaar, van 2021 tot en met 2025.
De bestaande leiding blijft tijdens de aanleg van MK-OV gewoon in bedrijf, waardoor u niet te maken krijgt
met leveringsonderbrekingen van warmte. De meeste werkzaamheden voor dit project voeren we uit tussen
de maanden oktober en mei.

Figuur 1: overzicht tracé inclusief ‘LOT’ indeling
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Eneco heeft in verband met de omvang van het werk besloten het tracé in delen aan te leggen, die delen
noemen we ‘loten’. Op het overzicht van het tracé (figuur 1) vindt u terug waar we per lot bezig zijn en
hieronder wordt weergegeven wanneer we verwachten aan welk lot te kunnen werken:
Voorlopige uitvoeringsplanning:
•
Start LOT 1 - oktober 2022
•
Start LOT 2 - oktober 2023
•
Start LOT 3 - oktober 2024
•
Start LOT 4 - januari 2025, leiding gereed en in bedrijf voor start stookseizoen
Uiteraard heeft Eneco nauw contact met de Gemeente Utrecht over de uitvoering van de werkzaamheden.
We hebben het doel om zoveel mogelijk werkzaamheden in en op het tracé met elkaar te combineren. Zo
hoeft de straat maar één keer open wanneer de gemeente bijvoorbeeld ook het riool vervangt en heeft u hier
minder hinder van.
Uit gesprekken is gebleken dat de gemeente plannen in voorbereiding heeft voor de herinrichting en het
verkeersveiliger maken van de Sweder van Zuylenweg, het Plein van Berlage en de Adriaan van Bergenstraat.
Door de grote impact op de bovengrond door de werkzaamheden van Eneco, krijgt de gemeente de kans om
haar plannen te herzien. In de herziene plannen ontstaat mogelijk meer ruimte om gezamenlijk extra wensen
mogelijk te maken. Eneco en de gemeente Utrecht houden u uiteraard op de hoogte van deze plannen en
andere relevante informatie.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Eneco via 088 – 8 955 550, bereikbaar op
werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur. Of mail ons via: werkenaanwarmte@eneco.com. Een overzicht van
actuele storingen, warmteonderbrekingen en werkzaamheden staat op www.eneco.nl/werkenaanwarmte. Hier
wordt ook een informatiepagina over de MK-OV ingericht waarop we ook de voortgang en andere relevante
informatie delen.
Heeft u andere vragen aan Eneco? Bel dan onze Klantenservice via 088 - 8 955 955 (u betaalt uw
gebruikelijke belkosten). Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 18:00 uur.

Met vriendelijke groet,

Manja Thiry
Directeur

