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Heropenen Haven en herinrichting Markt
Hervatting onderzoek niet-gesprongen-explosieven in haven Zevenbergen

Geachte heer/mevrouw,
Ter voorbereiding op de komst van de haven zal vanaf maandag 8 oktober het onderzoek naar nietgesprongen-explosieven worden hervat. Het eerste deel van het onderzoek heeft plaatsgevonden in de
periode tot aan de bouwvakvakantie. In deze brief informeren wij u over het vervolg van deze
werkzaamheden. U ontvangt de brief omdat u in de directe nabijheid van deze werkzaamheden woont
of uw onderneming hebt gevestigd.
Achtergrond onderzoek
Zevenbergen is in de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen. Dat maakt dat een groot deel van het
projectgebied verdacht is op de aanwezigheid van blindgangers. Alvorens er damwanden, ankers en
boorpalen op diepte de grond in kunnen, moet uit het oogpunt van veiligheid worden uitgesloten dat
er niet-gesprongen-explosieven in de grond zitten. Vandaar het onderzoek door middel van
dieptedetectie.
Gebruikte methode
Het detectieonderzoek wordt uitgevoerd door Van den Herik uit Sliedrecht dat gespecialiseerd is in de
opsporing van niet-gesprongen explosieven. Het onderzoek vindt plaats op de lijn waar de toekomstige
damwanden de grond in gedrukt gaan worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een kraan met
daaraan bevestigd een stelling met een sonde die de grond in gaat. De machine staat weergegeven op
onderstaande foto.
De sonde detecteert of er metalen objecten in een straal van 1 meter
rond de sonde aanwezig zijn. Wanneer dat niet het geval is kan dat
stukje worden vrijgegeven. Wanneer er wel een metalen object wordt
gevonden, wordt bepaald of er nader onderzoek nodig is naar het object
of dat onmiddellijk kan worden uitgesloten dat het gaat om een
explosief. Bij nader onderzoek zal het verdacht object voorzichtig
worden benaderd om te checken of het een explosief betreft. Als dat
definitief is vastgesteld zal het explosief volgens de geldende regels
worden opgeruimd door deskundigen.
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Locatie en tijdstip onderzoek
Het onderzoek vindt plaats langs de hele Noord- en Zuidhaven op de plek van de nieuw te bouwen
haven. Fase I van de werkzaamheden start in week 41 (vanaf maandag 8 oktober) vanaf de voormalige
Vrijbuiter en gaat van daaruit in de richting van het haveneind. Deze fase zal ongeveer anderhalve
week duren. Direct aansluitend zal Fase II van de werkzaamheden worden uitgevoerd. Wij zullen in
deze fase vanaf de Vrijbuiter richting de N285 werken. De start van de tweede fase is voorzien
halverwege week 42 (ongeveer vanaf woensdag 17 oktober) en zal ook ongeveer anderhalve week
duren.
Risico’s en beheersmaatregelen
Hoewel het woord explosieven gevaarlijk klinkt zijn de risico’s bij de detectie zeer beperkt. De verdachte
locaties worden erg voorzichtig onderzocht. De detectie is in ”realtime”, zodat direct duidelijk is of een
object mogelijk een explosief is. Bij een verdenking wordt er laagsgewijs richting het object gegraven.
Wanneer het vrijgegraven object daadwerkelijk een explosief is, wordt het in een volgende fase door
deskundigen geruimd conform de geldende veiligheidsregels. Als dit het geval is wordt u hierover tijdig
door ons geïnformeerd
Te verwachten hinder
Wij doen er alles aan om overlast van de werkzaamheden te beperken. Toch kan er enige hinder worden
ervaren. Deze hinder bestaat mogelijk uit enige geluids- en trillingsoverlast omdat de te gebruiken
machine op rupsbanden rijdt. Daarnaast zullen delen van de Noord- en Zuidhaven tijdelijk worden
afgesloten voor de werkzaamheden. Het verkeer wordt via omleidingen om het werk geleid. Tot slot
zullen er rond de werkplek tijdelijk parkeerplekken komen te vervallen. De maatregelen worden door
vooraankondigingsborden aangekondigd. Daarnaast kunt u via de bouwapp (te downloaden in de
appstore of playstore) en de website www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl, op de hoogte blijven
van de verkeersmaatregelen.
Vragen en/of klachten
Wanneer u vragen of klachten hebt over de uitvoering van deze werkzaamheden kunt u tijdens
kantooruren met mij contact opnemen op het telefoonnummer 06-10214026 of per e-mail op
ruben.herregodts@colijnbw.nl.
Met vriendelijke groet,
Ruben Herregodts
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