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Aan de bewoner(s) / gebruiker(s) van dit pand 

 

 

Uw brief van :   Ref. :  Dhr. L. Brouwer 

Afdeling : SB/P&V Tel. :  (073) 615 92 73 

Datum  : 2 oktober 2020 E-mail :  openbareruimte@s-hertogenbosch.nl  

Onderwerp : Update werkzaamheden Heibloem    

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Op dit moment zijn we bezig met de werkzaamheden in de Heibloem. Zoals u weet plaatsen we een 

ondergrondse waterberging onder de weg tussen de Graafsebaan en Heibloem 5. Nu blijkt bij de aanleg 

dat sommige plekken ingedrukt zijn. Dit is niet de bedoeling. De aannemer is hiermee aan de slag 

gegaan, maar dat betekent dat de werkzaamheden ongeveer een week langer gaan duren. We 

verwachten begin november klaar te zijn met het werk. Meer hierover leest u in deze brief. 

 

Wat gaan we doen? 

De waterberging bestaat uit steenwolelementen. Het vangt het regenwater op en vervolgens gaat het 

geleidelijk de bodem in. Op ongeveer 30 cm diepte lopen in lengterichting van de weg drie 

ontluchtingskanalen. Deze zijn nodig om ervoor te zorgen dat lucht kan ontsnappen en de buffer zich 

helemaal kan vullen met water. Het zijn open ruimtes en die blijken nu gedeeltelijk ingedrukt te zijn. Als 

we hierover heen de weg aanleggen en de steenwol drukt verder in, dan ontstaan er kuilen in de weg. 

Om dit te voorkomen, vullen we de ontluchtingskanalen op en leggen we een drainagebuis aan. 

Hiervoor moeten we eerst het aangebrachte materiaal voor de wegfundering verwijderen en daarna 

weer aanbrengen. Hierdoor duren de werkzaamheden ongeveer een week langer. 

 

Heeft u vragen? 

Neem dan gerust contact op met de heer L. Brouwer, projectleider van de afdeling Projectmanagement 

en Voorbereiding. Zijn telefoonnummer is (073) 615 92 73. Of stuur een e-mail naar  

openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘werkzaamheden Heibloem’. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het hoofd van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding, 

 

Ir. T.J.J.R. Prinsen 


