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Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij informeer ik u over een onderzoek naar het grondwater in uw buurt. Uit bodemonderzoek blijkt dat 
bij het Grasso-terrein het grondwater verontreinigd is. Het gaat om een verontreiniging met 
ontvettingsmiddelen, die de Grasso hier vroeger gebruikte. De kern van de verontreiniging zit onder het 
terrein van de Grasso. Vanuit deze kern heeft de verontreiniging zich naar de diepte toe in noordelijke 
richting verspreid. Daarom zijn in noordelijke richting (Ossenstraat) aanvullende diepe peilbuizen nodig. 

Waar wordt het onderzoek uitgevoerd? 
We gebruiken peilbuizen om de verontreiniging nader af te kunnen perken. Dit zijn buizen die tot circa  
40 meter in de grond worden gebracht, waarmee we monsters van het grondwater kunnen nemen. 
Binnenkort worden er in de Ossenstraat twee van deze diepe peilbuizen geplaatst. In de Koestraat zal 
een minder diepe peilbuis bij worden geplaatst. Waar de peilbuizen precies worden geplaatst, ziet u in de 
bijlage bij deze brief. 

Wat gaat er gebeuren? 
De buizen worden met een boorwagen de grond in gebracht  tot de gewenste einddiepte. Dit gebeurt met 
trillingen, wat enige overlast kan geven. De buizen worden afgesloten met een deksel op maaiveldniveau. 
In de buizen plaatsen we filters. Hieruit kunnen we later monsters van het grondwater nemen.  

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats? 
De buizen worden geplaatst in week 50, van maandag 10 december tot en met woensdag 12 december 
(zie ook de bijlage). Er geldt dan voor een aantal dichtbij gelegen parkeerplaatsen een parkeerverbod. 
Deze ruimte is nodig voor de boorwagen. Van te voren zullen we hier borden plaatsen met de datum en 
tijden van het parkeerverbod.  

 



 

We verwachten dat de werkzaamheden per locatie één dag zal duren. We gaan ervanuit  dat alle 
werkzaamheden binnen drie dagen kunnen worden uitgevoerd. Als het boorwerk tegenvalt, dan hebben 
we een extra dag nodig.  
Mogelijke overlast 
Tijdens het boren kunnen trillingen ontstaan die enige overlast geven. Dit is afhankelijk van de 
samenstelling van de bodem. Bij de werkzaamheden wordt, indien nodig, een stukje van de straat 
afgezet.  

Resultaten 
De resultaten van het onderzoek zijn naar verwachting eind januari 2019 bekend. Daarvan zal een 
rapportage worden gemaakt die naar verwachting, eind februari 2019 klaar zal zijn. Van de resultaten 
zullen we u op de hoogte stellen.  

Vragen 
Hebt u vragen over deze brief? Neem dan contact op met mevrouw I. Flinkers van de afdeling 
Leefomgeving, email i.flinkers@s-hertogenbosch.nl en tel. (073) 615 97 03. 
  
Wij verzoeken u om in uw communicatie met ons altijd ons kenmerk (8388423) te vermelden. 
 
 
Hoogachtend, 
Het hoofd van de afdeling Leefomgeving, 
 
 
 
 
B.J. Berendsen 
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Bijlage: Boorplan met vrij te houden parkeervakken  
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