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Infocentrum

Update aanleg warmteleiding en plaatsing camera’s
Begin januari heeft u een nieuwsbrief ontvangen waarin de werkzaamheden aan de warmteleiding  

aangekondigd zijn. Eneco start iets later dan aangekondigd. Vanaf 21 februari wordt de nieuwe warmteleiding 

rondom het Beatrixgebouw en onder de Mineurslaan gelegd. Daarnaast start gelijktijdig de aanleg van  

veiligheidscamera’s op en rond het Jaarbeursplein. 

 

Werktijden en hinder 
Aan de warmteleiding en het cameraproject wordt vooral 
overdag gewerkt, vanaf 7.00 uur. Wanneer er ‘s nachts  
doorgewerkt wordt op het busstation, wordt dit vantevoren  
aangekondigd. 
De Mineurslaan, het Jaarbeursplein, het station en het 
Beatrixgebouw blijven te allen tijden bereikbaar tijdens de 
werkzaamheden. 

Nieuwe warmteleiding
Vanaf 21 februari 2011 wordt de eerste weken gewerkt onder de 
roltrap op het Jaarbeursplein (1), op de plek waar in de  
toekomst stationsplein West ligt. Dit gebeurt grotendeels achter 
de bouwhekken van de Sporthal. Daarna wordt er deels ‘s nachts 
en overdag op een deel van het busstation gewerkt. Bussen 195, 
295, 180 en 280 krijgen in deze periode tijdelijk een andere  
halteplek op het busstation. Het verkeer wordt, waar nodig, 
tijdelijk omgeleid. Vervolgens, in april, mei en juni werkt Eneco 
rondom het Beatrixgebouw. Eerst op de Croeselaan (2) en dan 
op het Jaarbeursplein (3). Dit duurt tot medio 2011. Vanaf mei 
worden ook de kabels en leidingen op de Mineurslaan (achter 
gebouw Leeuwensteijn langs) verlegd (4).  

Nadat medio 2011 de stadsverwarming in gebruik genomen 
wordt, gaat de oude warmteleiding in de Mineurslaan weg en 
komen in deze sleuf meteen nieuwe elektriciteitskabels te liggen 
(5). Dit dikke pak kabels zorgt ervoor dat er straks ook voldoende 
stroom is voor de nieuwbouw rondom het Jaarbeursplein.

Cameratoezicht Stationsgebied
Om het Stationsgebied zo leefbaar en veilig mogelijk te maken 
worden er vanaf begin maart verschillende camera’s in het 
gebied geplaatst. De aannemer legt daarom onder andere op 
het Jaarbeursplein, de Mineurslaan en de Croeselaan kabels 
in de stoep en hangt camera’s op. Voor het aanleggen van de 
kabels wordt een smalle geul gegraven die direct hierna weer 
wordt dichtgegooid. Het verkeer zal hier weinig overlast van 
ondervinden. 
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