
 
 

  

BODEMSANERING  
OSSENWAARD 2A 

Bereikbare 

Medewerkers 

 

o Voor vragen bereikbaarheid en 

planning, 

Omgevingsmanager NTP: 

dhr. H.A. (Henk) Bos  

 
: 06-17676627 

 : h.bos@ntp.nl 

 

o Projectleider NTP: 

dhr. M. (Michiel) Assink 

 
: 06-10918385 

 : m.assink@ntp.nl 

 

o  Hoofduitvoerder NTP: 

dhr. J. (Jeroen) Slebos  

 
: 06-51565906 

 : j.slebos@ntp.nl 

 

o Assistent uitvoerder en 

aanspreekpunt op het werk: 

dhr. G. (Gerard) Milané 

 
: 06-22698019 

 : g.milane@ntp.nl 
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Voortgang nutsbedrijven 
Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden aan 

kabels en leidingen nagenoeg afgerond. Door de firma Van 

den Heuvel zijn de waterleiding en de hoogspanningsleiding 

omgelegd via de Bloemenwaard en de achterzijde van het 

woonwagenkamp.  

 

Van den Heuvel heeft de uitvoeringswijze nog wat kunnen 

aanpassen door gebruik te maken van mantelbuizen. 

Hierdoor is het mogelijk geweest de Ossenwaard de 

afgelopen grotendeels open te houden voor doorgaand 

verkeer.  

 

Voorbereiding sanering 
Vanaf 4 april 2022 start NTP met de voorbereidingen voor 

de sanering. Eerst wordt het terrein bereikbaar gemaakt 

door de muurtjes en verhardingen bij de woonwagens op 2a 

en deels bij 2b te verwijderen. Op de betonverharding, naast 

de loods aan de overkant van het woonwagenkamp, wordt 

een opstelplaats gemaakt voor de grondwaterzuivering. Op 

het grasveld achter het woonwagenkamp wordt een tijdelijke 

opstelplaats gemaakt voor de woonwagen van 2a. De 

woonwagen zal daar niet bewoond worden.  
 

Voor de afvoer van het gezuiverde grondwater wordt een 

leiding gelegd die aansluit op de riolering aan de westzijde 

van het woonwagenkamp. Hiervoor wordt de weg in delen 

afgesloten, maar blijft deze wel toegankelijk voor verkeer. 
 

Op 11 april 2022 wordt de woonwagen van 2a verplaatst. 

Nadat de woonwagen is verplaatst wordt gestart met het 
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ontgraven van de verontreinigde grond. Ook wordt dan een unit voor 

grondwateronttrekking geplaatst.  

 

Start sanering 

Vanaf 11 april 202 zijn de Ossenwaard en de Bloemenwaard afgesloten voor verkeer. 

Hiervoor is inmiddels een omleidingsroute ingesteld. Fietsers en wandelaars worden 

omgeleid via het trottoir van de Bloemenwaarde en het Kersenpaadje. Voor eventuele 

calamiteiten wordt een noodroute aangelegd vanuit de Bloemenwaard langs het 

Kersenpaadje. Dit “calamiteitenpad” is uitsluitend bedoeld voor de hulpdiensten. 

 

Het onttrokken grondwater wordt gezuiverd voordat het geloosd wordt. Deze zuivering zal 

ook in deze periode worden opgebouwd en zal blijven staan tot het einde van de 

graafwerkzaamheden. Voor de grondwatersanering wordt deze zuivering vervangen voor 

een kleinere zuivering. Deze zuivering zal enkele jaren op de locatie blijven staan.  

 

 

 


