
 

  

  

   
 

 

Aan de bewoner(s) van  

 

 ‘s-Hertogenbosch 

7 juni 2022 

 

Onderwerp:           Grondwatersanering Onderwijsboulevard, ‘s-Hertogenbosch 

  
 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Mourik Infra B.V. 
 
Postbus 2  
2964 ZG Groot-Ammers 
Voorstraat 67 
2964 AJ Groot-Ammers 
Telefoon: 0184-66 72 00 
Email: infra@mourik.com 
Website: www.mourik.com 
 
 

 

 

  

Mourik Infra B.V. gaat, in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch, de komende jaren 

het grondwater ter plekke van de Onderwijsboulevard en ten westen daarvan saneren. Dit 

gebeurt volledig ondergronds via biologische grondwatersanering. Dat is een methode 

waarbij het bodemleven de aanwezige verontreiniging omzet in onschadelijke stoffen.  

Hiervoor gaan we de komende maanden de saneringsinstallatie aanleggen. 

 

In deze brief informeren we u over de achtergrond en de uitvoering van deze 

werkzaamheden.  

 

Nut en noodzaak 

Ter plaatse van de Onderwijsboulevard en ten westen daarvan is sprake van een 

grondwaterverontreiniging. Deze verontreiniging is in het verleden ontstaan door 

bedrijfsactiviteiten op het vroegere bedrijventerrein de Wolfsdonken (huidig Paleiskwartier). 

Door lekkage vanuit de riolering is de verontreiniging onder de Onderwijsboulevard 

terechtgekomen en vandaaruit verder verspreid. Vanuit het oogpunt van algemene 

milieuzorg gaat de gemeente de verontreiniging aanpakken. De verontreiniging levert geen 

risico’s op voor de gezondheid van bewoners. 

 

Uitvoering werkzaamheden 

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft Mourik Infra B.V.  

opdracht gegeven de saneringswerkzaamheden uit te 

voeren.  

 

Vanaf maandag 20 juni 2022 start Mourik Infra met het werk  

voor deze grondwatersanering. De werkzaamheden zullen  

plaatsvinden op de Onderwijsboulevard, tussen de  

Hugo de Grootlaan en de rotonde Simon Stevinweg  

(rode gedeelte op de afbeelding hiernaast). 
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Mourik Infra gaat op verschillende locaties op en naast de Onderwijsboulevard bronnen 

plaatsen en leidingen aanleggen. Om deze werkzaamheden veilig uit te voeren gaan we  

verkeersmaatregelen plaatsen en zult u enige verkeershinder ondervinden. Onder het kopje 

‘Hinder’ leest u hier meer over.  

Naar verwachting zullen de werkzaamheden op de Onderwijsboulevard rond 8 juli 2022 

afgerond zijn.  

 

Hinder 

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, zijn verkeersmaatregelen nodig. 

Hierdoor kunt u helaas enige verkeershinder ondervinden. Zo leiden we doorgaand verkeer 

om met gele borden. Woningen binnen het projectgebied blijven altijd bereikbaar en 

hulpdiensten hebben altijd doorgang door het werkgebied. 

 

De bus zal een omleidingsroute rijden. De bushaltes ‘Chr. Huygensweg’ (lijn 4 en 5),  

‘Simon Stevinweg’ (lijn 4 en 5) en ‘Boschmeerplein’ (lijn 4) zullen daardoor een week 

afgesloten zijn. Actuele informatie vindt u op www.arriva.nl en www.9292.nl.  

 

Contact 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het project, de werkzaamheden of gewoon 

geïnteresseerd zijn, kunt u contact opnemen met Bo Stempher van Mourik Infra, per mail via 

bo@trafficandmore.nl of telefonisch via 06-51 53 05 84. 

Als u vragen heeft over het nut en de noodzaak van sanering, dan kunt u rechtsreeks met de 

gemeente contact opnemen: Nicole Sousa Ferraz, per mail via  

n.sousaferraz@s-hertogenbosch.nl of telefonisch via 073-61 551 55. 

 

Via de gemeentelijke website, www.denbosch.nl/projecten, kunt u het project volgen. 

Regelmatig plaatsen we nieuwe updates over de voortgang van het project. 

 

 

Wij hopen dat wij u voor dit moment voldoende hebben geïnformeerd en danken u bij 

voorbaat voor uw begrip tijdens de werkzaamheden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mourik Infra B.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mw. Bo Stempher 

Omgevingsmanager Mourik Infra B.V.  
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