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Beste omwonenden van project “De Gebroeders”, 

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief omwonenden – december 2019 voor het project “De Gebroeders” gelegen 

op locatie Vogelzang en locatie Van de Ven & co.  

 

In deze nieuwsbrief vind u de volgende onderwerpen: Inloopavond, bouwplaatsinrichting, werkzaamheden 

Ennatuurlijk, funderingsmethodiek nieuwbouw.   

 

Inloopavond 

Tijdens de inloopavond d.d.10-12-2019 hebben wij de plannen zoals deze tot nu bekend zijn rondom 

bouwplaats inrichting, verkeer en planning gepresenteerd. Wij hebben over diverse onderdelen vragen van 

de aanwezigen ontvangen. Zoals aan diverse aanwonenden aangegeven zullen wij in januari 2020 afspraken 

gaan inplannen met bewoners(groepen) van verschillende plekken waar de bouwplaats direct grenst aan de 

woningen en/of toegang tot woningen/bergingen. Andere algemene onderwerpen waar wij vragen over 

ontvangen hebben worden in deze nieuwsbrief nader toegelicht.  

 

Bouwplaatsinrichting 

De gepresenteerde bouwplaatsinrichting is in goed overleg met diverse afdelingen van de Gemeente 

gemaakt om de veiligheid van de weggebruikers en omwonenden zo goed mogelijk te waarborgen, rekening 

houdend met afspraken met aanwonenden. De te treffen (verkeers)maatregelen op de diverse plekken 

worden begin januari met de Gemeente afgestemd. Zodra wij hier inhoudelijk meer informatie over hebben 

zullen we dat met u delen.  

Parkeren 

In goed overleg met direct betrokkenen zijn wij de mogelijkheden aan het onderzoeken of er locaties in de 

directe omgeving van de bouwplaatsen gebruikt kunnen worden als tijdelijke parkeerplaats.  

Werkzaamheden Ennatuurlijk 

Ennatuurlijk levert warmte via 2 warmtenetten in Eindhoven. Om de nieuwe appartementen en woningen te 

kunnen aansluiten op het warmtenet dienen diverse voorbereidende werkzaamheden te worden 

uitgevoerd. Dit begint met een boring voor de leidingen vanaf het vogelzangterrein naar de Vonderweg. Dit 

start in week 3 met het inrichten van een werkterrein op het voormalig parkeerterrein en aanvoer van de 

diverse benodigde materialen. Vervolgens zullen de boring en het aanbrengen van de leidingen 

plaatsvinden.  

Via onderstaande link komt u op de pagina van Ennatuurlijk waar globaal wordt beschreven wat warmte in 

Eindhoven inhoudt: 

https://consument.ennatuurlijk.nl/warmtenet-eindhoven  

Via de volgende link kunt u  actuele werkzaamheden volgen: 

https://consument.ennatuurlijk.nl/werkzaamheden-uw-buurt  

In bijlage 1 bij deze nieuwsbrief staan de verkeersmaatregelen welke door Ennatuurlijk tijdelijk getroffend 

worden aangeduid. Op bijlage 2 ziet u een voorbeeld opstelling van de boorinstallatie welke wordt ingericht 

op het Vogelzangterrein.  

  

Mortelschroefpalen 

De funderingspalen welke zullen worden toegepast op beide projectlocaties zijn betonmortelschroefpalen.  

Het grote voordeel van mortelschroefpalen is dat het een trillingsvrij paalsysteem is. Daarnaast is de 

geluidsproductie veel lager dan bij prefab betonnen heipalen.  
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Vragen 

Heeft u gedurende de bouwtijd vragen of vragen over deze nieuwsbrief, dan kunt u ons het beste per e-mail 

benaderen via tenbrinkezuid@tenbrinke.com. 

 

Indien uw vraag of opmerking alleen betrekking heeft op een bepaalde locatie (Vogelzang of vd Ven), willen 

wij u vragen om dit er bij te vermelden, dan kunnen wij dit direct naar de juiste betrokken personen 

doorsturen 

 

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouwen op een goed en veilig verloop 

van het project.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ten Brinke Zuid 
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Bijlage 1 Ennatuurlijk: Tijdelijke verkeersmaatregelen  

Vogelzangterrein 
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Bijlage 2 Ennatuurlijk: Voorbeeld opstelling werkterrein met boorstelling 

 

 


