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Aan Provinciale en Gedeputeerde Staten
van de Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151,
5200 MC 's-Hertogenbosch
Vught, 31 juli 2018.
Onderwerp: aansprakelijkheid voor de gevolgen van de wijziging van de grondwaterstand
bij het aanbrengen van een tunnel op het spoortraject ’s-Hertogenbosch naar
Boxtel ter hoogte van de gemeente Vught.

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u onder de aandacht ons schrijven van 31 juli 2018 aan de
hoofddirectie van Pro Rail te Utrecht inzake aansprakelijkstelling bij het aanbrengen van
een tunnel in het spoortraject ’s-Hertogenbosch naar Boxtel ter hoogte van de gemeente
Vught.
Wij vragen u bijzondere aandacht voor dit schrijven en verzoeken u dit schrijven naar de
bevoegde instanties te ondersteunen.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de VvE De Heun IV,
De voorzitter/penningmeester,

De secretaris,

Ch. Kuij

Y.Eras

Bijlage : Brief aan de Hoofddirectie van Pro Rail te Utrecht d.d. 31 juli 2018

Adresgegevens:
Het bestuur van de VvE De Heun IV, Heunpark 4000, 5261 WE Vught.

Aan de Hoofddirectie van Pro Rail
Moreelsepark 3,
3511 EP Utrecht.

Onderwerp: aansprakelijkheid voor de gevolgen van de wijziging van de grondwaterstand
bij het aanbrengen van een tunnel op het spoortraject ’s-Hertogenbosch naar
Boxtel ter hoogte van de gemeente Vught.

Vught, 31 juli 2018.

Geachte Hoofddirectie,
Wij hebben - mede uit de media - vernomen, dat bij het aanbrengen van een tunnel op
het spoortraject ’s-Hertogenbosch naar Boxtel ter hoogte van de gemeente Vught er
behoorlijke trillingsplaten - vermeld wordt met een lengte van zelfs16 meter - verticaal in
de grond worden gebracht.
Ons appartementengebouw De Heun IV is gelegen tussen “het Bossche Broek” en de
spoorlijn.
De geologische grondlagen in deze omgeving zijn bijzonder van aard en het grondwater
loopt - vanuit de historie - door en tussen de verschillende grondlagen.
Daarbij komt, dat door natuurbeheer ook een geleidelijk “vernatting” van het gebied “het
Bossche Broek” zal plaatsvinden.
Door het inbrengen van trillingsplaten wordt inbreuk gemaakt op de historische situatie,
waarbij het niveau van de grondwaterstand in de omgeving van ons gebouw c.q. onze
gebouwen, gewijzigd kan worden. Daarbij speelt ook een rol de wijze waarop de platen
ingebracht worden. Dat gaat gepaard met grof geweld OF ze moeten in de grond gedrukt
worden, oftewel gevijzeld. Dit zal nauwkeurig vooraf bestudeerd dienen te worden.
Dit kan uitermate vervelende gevolgen hebben op de omgeving van het gebied “De
Heun” , waar onder meer ons appartementengebouw is gelegen.
Er staan in deze omgeving 4 appartementengebouwen en diverse huizen , waarvan de
garages zijn gelegen onder het maaiveld.
Daarbij komt dat het moerasgebied, “het Bossche Broek” tezamen met “de Gement'’ het gebied aan de andere zijde van de spoorlijn - als inudatiegebieden zijn aangewezen.
Bij hoge waterstand zijn dit lozingsgebieden. De gevolgen van de damwanden kan zijn,
dat het lozingskanaal (Drongelens kanaal) de watertoevloed niet kan opvangen , waarbij
de enige mogelijkheid is het water naar ’s-Hertogenbosch te leiden met alle gevolgen van
dien. Dit bezwaar wordt reeds door diverse instanties naar voren gebracht.
Ons is niet bekend of bij de voorbereidingen van uw plannen de geologische situatie ter
plaatse voldoende bekend was en in acht genomen is.

Wij hebben vernomen, dat bij het voorbereiden van de plannen niet of nauwelijks
aandacht is geweest voor de gevolgen van het doorboren van de grondlagen op de
waterhuishouding in het gebied “De Heun”.
Wij vragen u thans daar nadrukkelijk en gedegen aandacht voor.
Wij spreken hierbij - in aansluiting op de reactie van het waterschap “De Dommel” te
Boxtel - onze grote zorgen uit en ondersteunen tevens de reactie in deze van genoemd
Waterschap.
Indien er op het terrein van de waterhuishouding voor het gebied “De Heun” en /of ons
appartementengebouw - ook bij hoog water - gevolgen ontstaan bij, door of na de
uitvoering van de werkzaamheden voor het aanbrengen van de tunnel en het aanbrengen
van trillingsplaten dan stellen wij u door middel van dit schrijven daarvoor volledig
aansprakelijk.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de VvE De Heun IV,
De voorzitter/penningmeester,

De secretaris,

Ch. Kuij^rs

Y. Eras

Adresgegevens:
Het bestuur van de VvE De Heun IV, Heunpark

5261 WE Vught.

Afschrift van dit schrijven hebben wij ter kennisneming /ondersteuning en
behandeling gezonden aan
> de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Postbus 20901,
2500 EX Den Haag
> Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant,
Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch
> het bestuur van het Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56,
5283 WB Boxtel
> het bestuur van het waterschap Aa en Maas, Pettelaarseweg 70,
5216 PP ’s-Hertogenbosch
> de gemeenteraad en b.en w. van de gemeente Vught ,
Secretaris van Rooijstraat 1, 5261 EP Vught
> de gemeenteraad en b.en w. van de gemeente ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345,
5200 GZ ’s-Hertogenbosch
> het bestuur van de VvE De Heun 1, Heunpark 1000, 5261 WB Vught
> het bestuur van de VvE De Heun Il , Heunpark 2000, 5261 WC Vught
> het bestuur van de VvE De Heun 111, Heunpark 3000, 5261 WD Vught

