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Beste bewoners en ondernemers,
Maandag 17 mei jl. is de rioolvervanging in de Grote Berg gestart. Met deze wijkinfo informeren wij u over de
vertraging van de werkzaamheden door archeologische vondsten en ondergrondse obstakels.
Als gemeente gaan we zorgvuldig om met ons bodemarchief. Daarom is voorafgaand aan de werkzaamheden een
archeologisch bureauonderzoek gedaan. Hieruit bleek dat er bij de graafwerkzaamheden kans was op het vinden
van archeologische resten. Het was echter op voorhand niet in te schatten hoe goed deze resten nog in de bodem
bewaard waren en hoeveel tijd het zou kosten om ze te documenteren.
Om eventuele overlast zoveel als mogelijk te beperken, is er daarom voor gekozen om niet eerst een archeologische
opgraving te laten doen, maar ‘werk met werk te maken’: het aanleggen van de riolering onder archeologische
begeleiding.
Archeologische vondsten en ondergrondse obstakels
Tijdens de werkzaamheden zijn tot nu toe een vestinggracht uit de middeleeuwen en uit de tachtigjarige oorlog in
de bodem aangetroffen. Meer informatie over deze vondst vindt u op eindhoven.nl/groteberg (persbericht onder
kopje ‘waar vind ik meer informatie?’). De sporen en vondsten moeten volgens de landelijk geldende kwaliteits
eisen worden gedocumenteerd om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De werkzaamheden voor
de rioolvervanging moesten we daarom vaker onderbreken dan we op voorhand konden inschatten. Ook troffen we
veel oude ondergrondse obstakels aan, waardoor aanpassingen in ontwerp en/of uitvoering nodig waren.
Vertraging werkzaamheden
Door de archeologische vondsten en ondergrondse obstakels hebben wij vertraging opgelopen ten opzichte van de
oorspronkelijke planning. De vertraging betreft tot nu toe ongeveer 12 werkdagen. Dit betekent dat we maandag 12 juli
de werkzaamheden in fase 1 afronden en starten met fase 2. Uiterlijk één week voor de start van fase 2 ontvangen
direct aanwonenden via de omgevingsmanager van de aannemer een bewonersbrief met de definitieve startdatum en
informatie over onder meer de bereikbaarheid tijdens fase 2. Het is mogelijk dat het archeologisch onderzoek in latere
fasen van het project ook nog wat meer tijd vergt. Vanzelfsprekend houden wij u hiervan op de hoogte.
Meer informatie
Indien u nog vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Frank Volleberg, uitvoerings
coördinator van de gemeente, telefoon 06 22 48 59 03, e-mail f.volleberg@eindhoven.nl of met de omgevingsmanager Bastiaan van den Brink van aannemingsbedrijf Den Ouden, telefoon 06 20 36 13 14, e-mail
b.vandenbrink@denoudengroep.com. Tijdens de uitvoering kunt u ook contact opnemen met Ger van den Ing,
uitvoerder van aannemingsbedrijf Den Ouden, telefoon 06 57 48 55 04, e-mail g.vandening@denoudengroep.com.
Op eindhoven.nl/groteberg treft u meer informatie aan over de herinrichting. Informatie over de omleidingen voor
de bus vindt u op www.hermes.nl.
Met vriendelijke groet,
Hans Franken,
Projectleider

