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Infocentrum

Nieuwe warmteleiding en sloop sporthal
Vanaf februari 2011 werkt Eneco aan een nieuwe warmteleiding rondom het Beatrixgebouw en onder de 

Mineurslaan. De werkzaamheden starten begin februari onder roltrap richting de jaarbeurstraverse. Daarna wordt 

er gewerkt voor de gevel van het Beatrixgebouw, op het Jaarbeursplein, de Croeselaan en de Mineurslaan.

Werktijden en hinder
Er wordt overdag gewerkt, vanaf 7.00 uur aan de  
warmteleiding en de sporthal. Aan de sporthal wordt ook 
nog steeds ’s nachts, in de busvrije periode, gewerkt 
Over het algemeen zijn er geen gevolgen voor het verkeer, 
echter van 10 januari  t/m 21 januari gaat de aannemer  
‘s nachts aan de buitenzijde van de sporthal asbest  
verwijderen. Hiervoor worden wegen ‘s nachts afgesloten.  
De afsluitingen en omleidingen zijn hetzelfde als in no-
vember 2010 het geval was en zullen met de gebruike-
lijke borden worden aangegeven. De Mineurslaan, het 
Jaarbeursplein, het station en het Beatrixgebouw blijven te 
allen tijden bereikbaar tijdens de werkzaamheden. 

Nieuwe warmteleiding
In oktober 2010 begon Eneco al met het vernieuwen van de  
warmteleiding in de ondergrond van de Mineurslaan (tussen 
Beatrixgebouw en Knoopkazerne). Het werk op deze plek is nu af-
gerond. Vanaf februari 2011 wordt gewerkt onder de roltrap op het 
Jaarbeursplein (1), op de plek waar in de toekomst stationsplein 
West ligt. 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). 

De nieuw aan te leggen warmteleidingen zorgen ervoor dat  
bestaande bedrijven en nieuwbouw, zoals het Stadskantoor, 
straks verwarmd kunnen worden. Nadat medio 2011 de  
stadsverwarming in gebruik genomen wordt, gaat de oude  
warmteleiding 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.

Sloop sporthal, verwijderen asbest
De werkzaamheden voor de sloop van de sporthal zijn al een  
tijdje in volle gang. De loopbrug is eind vorig jaar gesloopt en 
hebben er voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden in de 
oude sporthal. Tijdens deze werkzaamheden werd er meer asbest 
aangetroffen dan vooraf verwacht. Asbest moet zeer zorgvuldig 
worden verwijderd, wat een tijdrovende klus is. Momenteel is de 
aannemer hier mee bezig en kan daarom nog niet beginnen met 
de sloop van de sporthal zelf. Ondanks dat de aannemer met kerst 
heeft doorgewerkt zijn deze werkzaamheden niet eerder dan eind 
maart gereed. Daarna gaat de sloop verder.
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