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Aan de bewoners van  

Buitenerf 148 t/m 239 

Breda 

 

 

 

  

 

 

 

Datum: 08-07-2019  

Onderwerp: Werkzaamheden fase 4 project vervanging warmtenet Middenerf Breda 
 

 

Beste meneer, mevrouw, 

Voor Ennatuurlijk, uw warmteleverancier, staat een betrouwbare en duurzame warmtelevering voorop. 

Daarom zijn we gestart met de vervanging van het warmtenet in het Middenerf, Huiserf en Buitenerf. Dit 

project is een vervolg op het project wat in 2018 is uitgevoerd in uw wijk nabij Randoord en Huiserf. 

 

Wat gaan we doen? 

We gaan het oude warmtenet verwijderen en tegelijkertijd een nieuw net aanleggen. Dit gebeurt in 9 fasen. 

Omdat de ruimte voor de werkzaamheden erg krap is, wordt er telkens een stuk straat afgesloten. Zodat 

aannemer Nijkamp de werkzaamheden kan uitvoeren. 

 

Wat betekenen deze werkzaamheden voor u? 

Tijdens de werkzaamheden kunt u met uw auto (en eventueel caravan of aanhangwagen) uw woning niet 

bereiken. Deze moet u daarom ergens anders parkeren. Uw woning is wel te voet of met de fiets bereikbaar. 

De werkzaamheden vinden plaats van maandag 15 juli tot en met vrijdag 30 augustus. Na de werkzaamheden 

die door Nijkamp uitgevoerd worden, zal de gemeente Breda het straatwerk laten herstellen. Een afbeelding 

van het werkvak staat op de achterzijde van deze brief. 

 

Heeft u vragen? 

Onze medewerkers van de klantenservice staan voor u klaar. U bereikt hen via 085-2734567. Daarnaast zijn wij 

ook bereikbaar via social media. De uitvoerder van Nijkamp houdt elke dinsdagochtend van 8.00 tot 9.00 uur 

spreekuur in de keet aan het Cannaertserf, onder de hoogspanninglijn. Daarnaast vindt u meer informatie over 

het project op de een facebookpagina: “Middenerf Breda”. 

 

 

Hartelijke groet, 

 

  

Ennatuurlijk B.V. 

 

  
  

  
 klantenservice@ennatuurlijk.nl 

 085-2734567 

 maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur 

 mijnwarmte.nl - ennatuurlijk.nl 

 facebook.com/ennatuurlijk 

 twitter.com/ennatuurlijk 
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Tracé werkzaamheden fase 4 Buitenerf: 
 

 
 
 
Fase 4 = paars gearceerde deel 
 
Fase 4 zal opgedeeld worden in 2 gedeeltes te weten van Buitenerf 227 t/m 239 en aan de andere kant 154 
t/m 166. In dit gedeelte zullen de werkzaamheden plaats vinden in de periode 15 juli t/m 14 augustus. 
 
Na dit gedeelte zal op 15 augustus worden gestart met de werkzaamheden t.h.v. de huisnrs. 213 t/m 225 en 
aan de andere kant 148 t/m 156. Dit gedeelte zal klaar zijn op vrijdag 30 augustus.    


