
 

 

 

 

 
 
 

 

Betreft informatie aanpak bodemverontreiniging Strijpsestraat / Den Bult 

 

 

Beste bewoner(s), 

 
In november 2020 bent u door middel van een wijkinfo op de hoogte gebracht van de plannen 
rondom de aanpak van de bodemverontreiniging in het gebied waar u woont, Strijpsestraat, 
Den Bult, St. Severusstraat, Schouwbroekseweg. De sanering wordt in opdracht van de 
gemeente Eindhoven uitgevoerd door aannemer NTP B.V. uit Enschede.  
 
Normaal gesproken zouden wij een bewonersbijeenkomst organiseren, maar gezien de huidige 
corona maatregelen zullen wij hiervoor een passend alternatief bieden door u op de hoogte te 
houden door middel van wijkinformatiebrieven. Het kan zijn dat u na het lezen van deze brief 
vragen heeft of meer wilt weten over de uit te voeren werkzaamheden. Onderaan deze brief 
leest u op welke manieren dat mogelijk is.  
 
Planning  

De start van de saneringswerkzaamheden is gepland voor medio april 2021. De definitieve 
datum maken wij via een volgende bewonersbrief bekend. De planning ziet er globaal als volgt 
uit:  

• Aanbrengen verkeersmaatregelen en inrichten werkterrein: medio april 2021;  
• Aanlegfase: mei en juni 2021 (+/- 6 weken);  
• Injecties in aangebrachte bodemfilters: juni 2021 (+/- 2 weken, deels gelijktijdig met 

aanleg);  
• Monitoring (het 1e jaar per kwartaal, vervolgens jaarlijks);  
• Her-injecties op bodemfilters (na ongeveer het 3e jaar is het mogelijk dat er nog 

herinjecties uitgevoerd moeten worden, hetzij in de bron hetzij in de pluim.  
 
Werkzaamheden Den Bult (brongebied)  

In het brongebied worden in totaal 36 bodemfilters aangebracht en onder het straatwerk 
afgewerkt. Voor het aanbrengen van de bodemfilters wordt gebruik gemaakt van een 
boorstelling die enige geluidshinder kan veroorzaken. De filters blijven achter in de bodem en 
worden gebruikt om de verontreiniging op biologische wijze op te ruimen door bacteriën met 
voedingsstoffen in de bodem te injecteren.  
 
De werkzaamheden duren op deze locatie naar verwachting 4 weken. Dit is inclusief het 
afwerken van de bodemfilters in de bestrating. De werkzaamheden worden uitgevoerd op 
werkdagen van 07:30 uur tot 17:00 uur. Alle woningen blijven bereikbaar en fietsers en 
voetgangers kunnen ten alle tijde het werkterrein passeren. Wel zullen de parkeerplaatsen 
tegenover Den Bult 64 t/m 70 tijdelijk niet bereikbaar zijn vanwege de geplande boringen. Wij 
zullen er alles aan doen om deze periode zo kort mogelijk te houden.  
 
Werkzaamheden St. Severiusstraat en Schouwbroekseweg (pluimgebied)  

In het pluimgebied worden in totaal 55 bodemfilters aangebracht. De filters worden onder het 
straatwerk afgewerkt, na aanbrengen is enkel een putje zichtbaar.   
 
De werkzaamheden met betrekking tot het aanbrengen van de bodemfilters op deze locatie 
zullen naar verwachting 5 weken gaan duren. Dit is inclusief het afwerken van de bodemfilters 
in de bestrating.  
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Datum: 18 maart 2021  

Aan de bewoners van de 
Strijpsestraat 26 t/m 66 
Den Bult 1 t/m 13 en 2 t/m 116 
St. Severusstraat 1 t/m 33 en 2 t/m 40 
Schouwbroekseweg 6 t/m 26c en 25 t/m 51 
 



 
Om de woningen aan de Sint Severusstraat zoveel als mogelijk bereikbaar te houden, wordt uw 
straat in fases afgesloten voor doorgaand verkeer. Ter plaatse van het werkvak wordt een 
keermogelijkheid gemaakt door de parkeerplaatsen aan beide zijden van de weg af te sluiten. 
Fietsers worden omgeleid via de Draaiboomstraat. Aan het einde van de werkdag wordt de weg 
weer opengesteld (behoudens de parkeervakken in het werkvak) waarmee de doorgaande 
route weer tijdelijk vrij is.  
Per fase maken wij vooraf kenbaar wanneer de parkeerplaatsen vrij moeten zijn voor de 
werkzaamheden. Wij informeren dit via borden en de bewonersbrieven. 
 
Bouwkundige vooropname panden 

Om eventuele juridische aanspraken op schadevergoeding op grond van onvoorziene schade 
een goede basis te geven, is het noodzakelijk dat wij een aantal panden binnen de invloedsfeer 
van de werkzaamheden door middel van zettingsmetingen, rapportage en fotoverslag zal 
worden vastgelegd. Daartoe zal een dezer dagen firma TVW-Expertise contact opnemen met 
belanghebbende om opnamen te maken. Aan deze rapportage zijn geen kosten verbonden. 
 
Meer informatie? 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marco de Werdt, 

uitvoeringscoördinator van de gemeente Eindhoven, tel: 06 – 20434854 of email 

m.de.werdt@eindhoven.nl.  

 

Wanneer u vragen heeft over de grondwaterverontreiniging dan kunt u contact op nemen met 

Roy Craamer, afdeling Verkeer en Milieu, tel: 06 – 46001905 of email r.craamer@eindhoven.nl. 

 
Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden of voor het aanvragen van een 
keukentafelgesprek, passend binnen de huidige COVID19-maatregelen, kunt u contact 
opnemen met NTP; Bas van Andel, tel: 06 – 42658532 of email b.vanandel@ntp.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 

Projectteam sanering Strijpsestraat – Den Bult                               

 

 

 

 

 


