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Grondboring en leidingen aanleggen op parkeerplaats Brabant Wonen

Geachte heer, mevrouw,
Afgelopen maandag 20 juni zijn wij, Mourik Infra, gestart met het werk voor de
grondwatersanering op de Onderwijsboulevard. We hebben op verschillende locaties
grondboringen uitgevoerd en leidingen aangelegd.
Vanaf dinsdag 19 juli zullen we verder gaan met de werkzaamheden op het terrein van het
Koning Willem 1 College en de parkeerplaats van Brabant Wonen.
In deze brief informeren we u over de werkzaamheden op de parkeerplaats van Brabant
Wonen en de bereikbaarheid.
Uitvoering werkzaamheden en bereikbaarheid
Tussen dinsdag 19 en vrijdag 22 juli 2022 voeren we één grondboring uit en leggen we
leidingen aan op de parkeerplaats van Brabant Wonen.
Op bijgaand kaartje ziet u de boorlocatie (blauwe cirkel) en waar we de leidingen gaan
aanleggen (gele lijnen).
Grondboring
Op dinsdag 19 juli starten we met de grondboring. Het gaat om een boring van ongeveer 40
meter diepte. Deze boring wordt gezet met een boorwagen. Het boorwerk neemt maximaal
twee dagen in beslag. In het boorgat plaatsen we een filter en vervolgens sluiten we het gat
af met een putdeksel.
Via de filters wordt het bodemleven de komende jaren gestimuleerd om de verontreiniging
om te zetten in onschadelijke stoffen.
Bereikbaarheid tijdens grondboring (19-20 juli)
Tijdens de grondboring blijft de parkeerplaats bereikbaar. Ongeveer vier parkeerplekken
rondom de boring zetten we af om de werkzaamheden veilig uit te voeren.
In overleg met Brabant Wonen mag u op een vrije parkeerplek parkeren, als uw persoonlijke
parkeerplek is afgezet voor de uitvoering van de werkzaamheden.
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Leidingen aanleggen
Vanaf woensdag 20 juli (uiterlijk donderdag 21 juli), starten we met het aanleggen van
leidingen. We starten vanaf de boorlocatie en werken richting de uitgang van de
parkeerplaats. De werkzaamheden gaan helaas voor enige parkeerhinder zorgen, omdat we
de locaties waar we de leidingen gaan aanleggen, moeten openbreken.
Het aanleggen van leidingen neemt maximaal drie dagen in beslag. Hierna maken we de
parkeerplaats weer netjes dicht en is deze weer volledig bereikbaar vanaf vrijdag 22 juli
(einde middag).
Bereikbaarheid tijdens leidingen aanleggen (20-22 juli)
De ingang naar de parkeerplaats, voorbij de slagboom, zal deze drie dagen beperkt
bereikbaar zijn. De ingang vóór de slagboom blijft te allen tijde bereikbaar.
Ongeveer twee parkeerplekken zetten we af om de leidingen veilig aan te kunnen leggen.
In overleg met Brabant Wonen mag u op een vrije parkeerplek parkeren, als uw persoonlijke
parkeerplek is afgezet voor de uitvoering van de werkzaamheden.
Contact
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het project, de werkzaamheden of gewoon
geïnteresseerd zijn, kunt u contact opnemen met Bo Stempher van Mourik Infra, per mail via
bo@trafficandmore.nl of telefonisch via 06-51 53 05 84.
Als u vragen heeft over het nut en de noodzaak van sanering, dan kunt u rechtsreeks met de
gemeente contact opnemen: Nicole Sousa Ferraz, per mail via
n.sousaferraz@s-hertogenbosch.nl of telefonisch via 073-61 551 55.
Via de gemeentelijke website, www.denbosch.nl/projecten, kunt u het project volgen.
Regelmatig plaatsen we nieuwe updates over de voortgang van het project.

Wij hopen dat wij u voor dit moment voldoende hebben geïnformeerd en danken u bij
voorbaat voor uw begrip tijdens de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Mourik Infra B.V.

mw. Bo Stempher
Omgevingsmanager Mourik Infra B.V.

