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Betreft: Herstellen Grondwal Meerbos

Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief wil ik u informeren over de herstelwerkzaamheden aan de grondwal
gelegen tussen het Meerplein en het Meerbos. Zie de tekening op de achterzijde van
deze brief voor de exacte locatie.
In 2015 heeft een aannemer in opdracht van de projectontwikkelaar van Meerrijk een
grondwal aangelegd tegen een betonwand. Deze betonwand is particulier eigendom
(VVE) en niet berekend op een eventuele gronddruk vanuit de grondwal. Dit is de reden
waarom er een gewapende grondconstructie is toegepast. Tussen de gewapende
grondconstructie en de betonwand is de ruimte destijds opgevuld met hardschuim . Eind
2020 zijn er lokaal grote gaten in de grond ontstaan ter hoogte van de ruimte tussen de
gewapende grondconstructie en de betonwand. Deze situatie is direct afgezet met
bouwhekken in verband met de veiligheid.
De afgelopen tijd hebben we laten onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe
we dit kunnen herstellen. De aannemer heeft een voorstel uitgewerkt om de ontstane
situatie op te lossen. Dit voorstel is constructief onderbouwd, getoetst en geaccepteerd
door de constructeur van Meerrijk. Er wordt aan de bovenzijde van de grondwal en de
betonwand een bordes aangebracht. Daarnaast wordt er een extra hekwerk geplaatst
rond het bordes om te voorkomen dat er onbevoegden via de grondwal het dak
betreden.
Op 13 juni starten we met de werkzaamheden, naar verwachting zijn we klaar op 15 juli
juli. Dit is afhankelijk van onder andere het weer.
Meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rob Verwijst,
uitvoeringscoördinator van de gemeente Eindhoven op nummer 040 238 2959. Tijdens
de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk, Sell van Straten
van Van Beersop nummer 06 5113 3816.
Met vriendelijke groeten,
Robert Blanken
Projectleider

