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Onderwerp
Uitnodiging bekijken HDD boogboring WarmtelinQ

Geachte heer, mevrouw,
U ontvangt deze uitnodiging omdat er in uw woonplaats werkzaamheden worden uitgevoerd
voor de aanleg van WarmtelinQ: de ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de
Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland duurzaam
te verwarmen.
De komende weken werkt aannemer A. Hak in opdracht van WarmtelinQ aan een HDD
boogboring (ook wel: horizontaal gestuurde boring) in Delft, onder de Laan der Verenigde
Naties door. De HDD boogboring maakt het mogelijk om de leidingen aan te leggen met
minimale overlast voor de omgeving ten opzichte van een traditionele open sleuf.
Meld u aan voor de bewonersmiddag
Ter ere van deze spectaculaire technische prestatie kunt u zich aanmelden om samen met
ons de werkzaamheden te aanschouwen in de middag van woensdag 7 december tussen
13:00 en 15:00 uur. Uiteraard staan wij voor u klaar om uw vragen te beantwoorden over
het project WarmtelinQ en over de werkzaamheden die in uw woonomgeving worden
uitgevoerd.
Locatie en bereikbaarheid
Het uitkijkpunt bevindt zich aan de zuidzijde van de Kenenburgtunnel in Delft. Op de kaart
(zie de achterzijde van deze brief) ziet u hoe deze locatie gemakkelijk en veilig bereikbaar is.
Wij raden u aan om lopend of met de fiets naar de Kenenburgtunnel te komen, in verband
met geringe parkeergelegenheid. Fietsen kunnen het beste worden neergezet langs de
Kerkpolderweg of het Abtsrechtsepad. Omwille van de veiligheid hebben wij gekozen voor
een locatie waar geen auto- en bouwverkeer langsrijdt en waar de werkzaamheden buiten de
bouwhekken veilig én dichtbij kunnen worden bezichtigd. Kom dus gerust langs met het hele
gezin!
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Bent u erbij?
Vanwege de beperkte ruimte op de locatie van de bewonersmiddag, verzoeken wij u om ons
vóór 30 november te laten weten of u de werkzaamheden wilt komen bekijken. Ook
verzoeken wij u om ons te laten weten in welk tijdslot wij u kunnen verwachten:
Tijdslot 1: 13:00 tot 13:30
Tijdslot 2: 13:30 tot 14:00
Tijdslot 3: 14:00 tot 14:30
Tijdslot 4: 14:30 tot 15:00
Dat kunt u aan ons doorgeven door te mailen naar warmtelinq@gasunie.nl. Vermeld hierbij
ook met hoeveel personen u komt. Wij zien u graag op 7 december.

Met vriendelijke groet,
Brenda Brunsveld
Omgevingcoördinator WarmtelinQ
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