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Geachte heer, mevrouw, 
 
Voor een veilig gasnetwerk worden alle gasleidingen in Nederland regelmatig door de 
netbeheerder gecontroleerd. Dat gebeurt in uw wijk door Enexis Netbeheer. Door deze 
regelmatige controle kan Enexis lekkages aanpakken, voordat ze een probleem vormen. 
 
Vervangen gasleidingen 
Uit controles blijkt dat de kwaliteit van het gasnet in Limbrichterveld Noord onvoldoende 
is. Daarom zijn de leidingen de afgelopen tijd maandelijks gecontroleerd. Kleine 
lekkages zijn direct gerepareerd om onveilige situaties en storingen te voorkomen. Maar 
er worden regelmatig nieuwe lekken gevonden. Enexis Netbeheer heeft daarom 
besloten de gasleidingen in uw wijk op korte termijn te vervangen, want uw veiligheid 
staat voorop. De werkzaamheden starten begin oktober. Enexis heeft ons geïnformeerd 
over de noodzaak van het vervangen van het gasnetwerk op deze korte termijn. 
 
Aanleg Het Groene Net 
Zoals u weet, wordt eind 2020 gestart met de uitbreiding van Het Groene Net in 
Limbrichterveld Noord, om de wijk aardgasvrij te maken. Dit voornemen is onderdeel van 
de Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord, waaraan u wellicht meedoet. In de 
plannen voor eind 2020 is ook het vervangen van het gasnet opgenomen. Dit om de 
werkzaamheden en eventuele overlast in uw straat en wijk zoveel mogelijk te beperken. 
 
Wachten is geen optie 
Ondanks dat in 2020 een uitbreiding van Het Groene Net in uw wijk komt, moet Enexis 
Netbeheer de gasleidingen nu toch vervangen. Wij nemen geen enkel risico met uw 
veiligheid en hebben aan Enexis vergunning verleend om de werkzaamheden begin 
oktober te starten. 
 
Zorgvuldige afweging 
Op dit moment is nog onduidelijk hoeveel huishoudens als onderdeel van de proeftuin 
Aardgasvrij Limbrichterveld Noord van het aardgas afgaan. Enexis Netbeheer wil 
vanzelfsprekend niet meer dan nodig investeren in een gasnetwerk dat mogelijk nog 
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maar kort wordt gebruikt. Het vervangen van de gasleidingen gebeurt daarom per straat 
en waar nodig. Vanzelfsprekend blijven de monteurs van Enexis de leidingen in de 
omliggende straten ondertussen inspecteren en waar nodig repareren.  
 
Enexis beoordeelt maandelijks of en waar vervanging nodig is en informeert ons 
hierover. Zo voorkomen we onveilige situaties, maar ook onnodige werkzaamheden. Als 
uw straat aan de beurt is, ontvangt u een brief van de aannemer met meer informatie. 
Als de leidingen in uw straat aan de veiligheidseisen voldoen, worden deze niet 
vervangen. De werkzaamheden starten begin oktober in de Bradleystraat. 
 
Vragen? 
Mede namens Enexis Netbeheer benadrukken we dat uw veiligheid boven alles gaat. De 
situatie in uw wijk is nog steeds veilig en door de leidingen regelmatig te inspecteren, 
worden eventuele nieuwe lekkages snel gevonden en verholpen. We kunnen ons echter 
voorstellen dat deze brief vragen oproept. U kunt uw vragen stellen aan Hans Soomers, 
Netverantwoordelijke in Limburg of Jeroen Bullens, manager Assetmanagement Zuid-
Oost van Enexis Netbeheer B.V. Dat kan telefonisch via 088-8577000 of per e-mail: 
hans.soomers@enexis.nl of jeroen.bullens@enexis.nl. 
 
Over Enexis Netbeheer 
Enexis Netbeheer is één van de zeven netbeheerders in Nederland. Hun belangrijkste 
taak is het aanleggen en onderhouden van het ondergrondse energienet in Nederland.  
Bovendien zorgen zij voor het transport van energie: ze vervoeren energie van de 
elektriciteitscentrale of het gasstation naar uw woning of bedrijf. Kortom: Enexis brengt 
warmte en licht bij u thuis.  
 
Wilt u meer lezen over inspectie van de gasleidingen? Kijk op www.enexis.nl/inspectie. 
Meer informatie over de Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord vindt u op 
www.aardgasvrijlvn.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Hoofd Ruimtelijke Projecten en Beheer a.i. 
A.A.T.G. Jansen MBA                     
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