Stelling: bestemmingsplan NRE blokkeert saneringsplan NRE
(Aantekeningen)
introductie
De gemeente, in dit geval bij voorlichting over bouw Picus, beweerde dat het Waterschap
van alles van de bouwplannen op de hoogte was.
Ik ben dat na gaan vragen bij het waterschap , begin 2014. Met de vragen,
Wie heeft gezag heeft over welke waterlaag? Wisten ze wel van de vervuiling op het NRE
terrein gecombineerd met de waterstroomrichting die in nieuwe rapporten afweek van
oude?
Het bleek dat ze NIET op de hoogte waren van de situatie zoals hij vermeld was in
rapporten. Ik heb hen de kaarten laten zien, zij kennen ze dus ook.
Andere informatie is hier later bij gekomen, dit is dus een discussiestuk wat maar door
blijft groeien. In elk antwoord van de gemeente zit weer een nieuwe tegenstrijdigheid.
Wie heeft gezag?
Het bleek dat er nog steeds, al jaren niet, duidelijk is wie over welke waterlaag in welk deel
van de stad/ centrum het gezag heeft. Dit is onder toeziend oog van de provincie.
Waar de kosten liggen is wel duidelijk, bij het waterschap. De Dommel was net een paar jaar
gerestaureerd/ gesaneerd. Daar is nu geen enkele informatie meer over te vinden op
internet. In het opgevraagde waterrapport van de sloten rondom en in het villapark bleek
dat er boven de 10 x interventiewaarde zware metalen in de bodem zat.
Wat is hier de EVZ en de ecologische hoofdstructuur (EHS) ?
Dat is een Europese wetgeving. Eindhoven valt daar wel onder. De Dommel en het kanaal
hoorden erbij. Ineens niet meer, hoe kan dat? Wanneer is dit gebeurd? waarom?
De Raad van State heeft WEL geoordeeld dat de door de gemeente genoemde Ecologische
verbindingszone[ locale wetgeving] weldegelijk de Ecologische Hoofd Structuur was.
[Europees recht]. Locaal gezag, maakt niet uit gemeente of waterschap, moet dus voldoen
aan Europees recht hier. Dat had de gemeente niet gedaan.
Picuskade achtergrond na uitspraak raad van State over bestemmingsplan DAFensemble/
Picuskade en gevolg ervan
Er is een watertoets voor Picuskade. Die kan alleen met NRE terrein samen, verbondenheid
van 2 terreinen. Er moet nu een nieuwe watertoets komen voor nieuwe plannen.
Daarbij zou er ook weer een nieuw bestemmingsplan Picuskade moeten komen.
Door de uitspraak van de Raad van State over Picuskade is de volgorde van de plannen
anders komen te liggen.
De gemeente wil alles als aparte plannen beschouwen, gebouw 3 en omgeving, Picuskade,
sanering NRE terrein, bestemmingsplan NRE terrein, straks bestemmingsplan NRE.
Superhoogbouw naast het kleinschalige terrein NRE creatief Utopia.
Ze beginnen nu vrijwel achteraan, bij bestemmingsplan NRE en gaan de rest daaraan
aanpassen. Met kunsthistorie als leidraad…
Er wordt niet aangegeven hoe de terreinen ondergronds van elkaar worden gescheiden.
Er wordt niet aangegeven hoe ze met contracten aan elkaar verbonden zijn.
Er wordt niet aangegeven waarom een grote bouwer als planexploitatie Wooninc WEL
anterieure overeenkomsten op het terrein NRE heeft, maar er niet aan wil beginnen.
Het was zo fijn om het anders te doen? Alleen met initiatiefnemers?
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De terreinen lekken in elkaar over en weer, een saneren heeft dus geen zin als je de andere
laat zitten. Postzegelsanering zou niet gebeuren maar is inherent aan deze scheiding van
plannen!
De problemen die blijven omdat de plannen uit elkaar voortkomen, samenvallen, zelfs
overlappen
Waterschap / Watertoetsen
Het waterschap had nooit een handtekening gezet onder de toestemming voor de
watertoets van Picuskade als ze wat de kaarten hieronder aantonen geweten hadden.
Interessant is daarom hun zienswijze op het tijdelijke bestemmingsplan NRE die door de
gemeente is afgewezen. Voor het NRE terrein is geen watertoets nodig als het alleen om
bouwen zou gaan. Het terrein is verhard en met bouwen veranderd dat niet.
Maar. De watertoets van Picus moet wel afgehandeld worden op NRE terrein, vastgelegd in
anterieure, niet openbaar gemeente, overeenkomsten.
Dat laatste is merkwaardig omdat de termijn van geheimhouding van die overeenkomsten al
veel langer is dan gebruikelijk. De plaats van de waterberging t.b.v. Picuskade is in het
deelperceel van 5th. Daardoor heeft de stroming van het grondwater en de vervuiling op het
NRE terrein invloed op de watertoets van Picuskade die dus onder valse voorlichting was
getekend. Het lijkt zelfs nu, met getekende toets, dat het NRE terrein schoon is, daar is toch
die waterberging en alles mag??? Dat lijkt op misleiding.
Een watertoets is voor verandering van droog naar nat, maar ook voor vervuiling
noodzakelijk, als verspreiding verandert. Het NRE-terrein heeft wel een watertoets nodig als
de percelen niet afzonderlijk beschouwd worden. Daarom geen koepelsanering zoals aan de
raad werd beloofd maar een koepelsanering in delen zoals nu in verweer?
Overigens moet voor bewoning het grondwater 80 cm onder maaiveld liggen, dat is
tegenwoordig een probleem. Niet voor het terrein zelf, zand erover, maar voor de huizen
eromheen wel, die staan er al. Het water komt echt omhoog. De vervuiling lekt echt door.
Daar wordt niet gemonitord, ze kijken er even niet naar…
Belofte koepelsanering 22 sept uit ED 22 sept.
Ook komt ze met een nieuw overzicht van de saneringskosten. Daarbij wordt ook de
mogelijkheid meegenomen dat de schoonmaak van de grond in een groot project geklaard
wordt. Dat zou dan wel meer geld kunnen kosten omdat de gemeente dan voor moet
financieren. Schreurs lijkt daartoe bereid, maar moet daarvoor wel nog 'naar onze nieuwe
penningmeester'. Ze bedoelt de nieuwe wethouder financiën Wilbert Seuren. 22 sept
Zie verder notulen van 22 september met kanttekeningen
In de krant staat voorfinancieren. Dat betekent toch geld lenen? Niet eens een risico toch?
Dat krijg je terug? Het probleem is dus anders? Het risico is eindverantwoordelijkheid
gemeente ? zoals gevraagd en geëist en besloten door de raad.
Er moet ook een watertoets want het is dan 1 perceel?
Er moeten ook waterbekkens in het terrein voor Picuskade, tussen 5th en Picus in
Dat zit met anterieure overeenkomsten aan 5th. 5th is exact het eerste deel van de sanering,
het enige wat echt gedaan gaat worden. ’leerproces’ de andere percelen komen geleidelijk…
Alleen het riool dus. Dat riool was niet voor gebouw 3
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Gebouw 3
Gebouw 3 is apart, daar ligt nog de teer van een heel grote gashouder onder en
waarschijnlijk zijn fundamenten. Men heeft het over een dubbele vloer
Een vloer, met puinophoging, en dan een nieuw gebouw
Maar wat er onder de eerste vloer ligt komt nu naar boven en heeft inmiddels de puinlaag
vulling tussen de vloeren doordrongen.
Dat is gevaarlijk want de muren van gebouw 3 zijn niet zo dicht. Zonder de sanering van
gebouw 3 is bouwen op Picuskade niet mogelijk, is saneren op NRE niet mogelijk
Is wonen op NRE niet mogelijk
Is wonen naast het terrein straks ook niet meer mogelijk.
De huizen van de aanwezige bebouwing staat niet op pootjes of op een’gezamelijke
verdieping voor tijdelijk gebruik’ Het riool voor picus heet voor gebouw 3 te zijn, is een
deelsaneringsgebied met Picus. Het riool staat ook in een anterieure overeenkomst die
geheim moet blijven[ rechtszaak RvS 22 oktober2015]
Wie heeft het gezag en de macht op het NRE terrein?
DAF-museum
Er was in het plan deelbestemmingsplan Picuskade geen melding van dam en tanks onder
het dafmuseum, want in dat hoofdstuk ligt dafmuseum erbuiten, in andere hoofdstukken
van hetzelfde plan ligt het in het plan. Het gaat wel 10 x er in en er uit.
De Raad van State heeft bij haar uitspraak geen ligging van de grenzen aangegeven, m.a.w.,
het is nog niet duidelijk of het dafmuseum met lekkende bodem nu in of uit het plan ligt.
Daar gaat Picus wel bouwen.
Het plan heet nu niet meer Picuskade maar in de prioriteiten nota een
“DAFensemble”daarmee zou het DAFmuseum toch op zijn minst een deel uit moeten
maken, met lekkende onderkant dus, en verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
De EHS
De vervuiling van Picus kade en zijn dijk lekken wel naar het NRE terrein.
De EVZ ligt op de strook dijk ten noorden van het kanaal. Picus/Wooninc planexploitaitie
wilden toch op de dijk kunnen bouwen. Het mag nu niet van de Provincie.
De plannen moeten over.
Er ontbreekt een saneringsrapport van die dijk;
Er ontbreekt een saneringsrapport van het DAFmuseum, er was zo weinig grondverplaatsing
dat er geen rapport gemaakt hoefde te worden” was het commentaar van ODZOB;
Je krijgt er jeuk van het water wat eruit loopt;
Er was geen watertoets van het dafmuseum, logisch want het is al verhard;
Er was geen watertoets van de dijk;
Er staat ineens wel in de prioriteitennota een woontoren die in 2012 geschrapt was ten
gunste van Utopia;
Kan de deal ook compleet terug? Wel een woontoren en dan geen enkele vorm van horeca?
Dat zou consequent zijn van de gemeente, college en raad samen. Anders maken ze zich
belachelijk.
Dubbel brede grens tussen NRE en Picus Waterlopen
de scheiding tussen Picus en NRE is vaag, de grens is een heel terrein gedeelte, geclaimd
door zowel Picuskade als NRE
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Maar praktisch lijkt het de bedding van de beek De Treur, die ertussen loopt en waar alles
toch op afwatert, zo ruikbaar de wijk in.[ o a naar schoolplein van de Reiger en verder, tot
waar de beken zo een rare verdisgris achtige kleur hebben] Als het al gemeten is , is dat niet
gepubliceerd.
Hevelbuis
Het is nu in ieder geval het traject van de hevelbuis zolang het tussen de twee terreinen is.
De buis die straks door Picus verwijderd gaat worden.
Aangekondigd bij Raad van State Dat gaat dan het hele watersysteem op het NRE terrein en
in het villapark ontregelen.
Dit staat niet in de berekeningen van de gevolgen voor het deelsaneringsplan !!!
Dit is heel duur!
NRE terrein. De oorspronkelijke beschikking is voor het hele NRE terrein. Niet voor het
steeds kleinere van nu waarbij de rest maar even vergeten wordt of op papier wordt
schoon verklaard zoals gebouw 3 en een deel van Picuskade/DAF-ensemble
Hieronder met kaarten erbij aangetoond dat de gemeente niet juist gemeten heeft.
Extra naar is het dat ze nooit opdracht hebben gegeven om te meten naar
combinatietoxicologie.
De gemeente leest geen wetenschappelijke artikelen, ik ben zelf gaan zoeken. Dit is goede
achtergrond studie. Gebruikt in mijn beroep tegen zowel Picuskade als deelsanering.
Release of trace metals, sulfate and complexed cyanide from soils
contaminated with gas-purifier wastes: A microcosm study
T. Rennert, T. Mansfeldt*Arbeitsgruppe Bodenkunde und Bodeno¨kologie, Fakulta¨t fu¨r
Geowissenschaften, Ruhr-Universita¨t Bochum, D-44780 Bochum, Germany
Received 3 December 2004; accepted 23 April 2005
The potential release of trace metals, sulfate and cyanide from soils contaminated with gaspurifier
wastes is a function of pH and the redox.
aantekeningen over Critical Reviews in Environmental
Science and Technology
Publication details, including instructions for authors and
subscription information:
http://www.tandfonline.com/loi/best20
Contaminants at Former Manufactured
Gas Plants: Sources, Properties, and
ProcessesMarkus Wehrer , Thilo Rennert , Tim Mansfeldt & Kai U. Totsche (2011)
To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/10643389.2010.481597
Daar tegenover de houding van de gemeente:
Spoed is hier alleen een taalkundig iets. [citaat uit voorlichting gemeentemilieucommissie]
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Eerdere beslissingen
A : 1992, aanbeveling, heel terrein asfalteren tegen uitspoelen Het gaat nog steeds om het
afdekking in stand houden bij deelsanering vijver.[ foto bij bestemmingsplan picuskade is
van voor 2010]
B : rapport 1, 2004 blz 16 van bijlage 12
het bevoegd gezag heeft besloten dat voor PAK,s wel bodemtypecorrectie moet worden
toegepast.
Dat was dus een bevel tot afgraven in 2004.
C : berekening uit rapport 1997 punt 7 risicobeoordeling pag 26

Geconcludeerd wordt dat volgens de handleiding "urgentie van
bodemsanering" een actueel
verspreidingsrisico aanwezig is voor benzeen.
Tabel 18: blz 34 Afleiding retardatiefactor
bulkdichtheid p (kg/dm3) 1,6
watergehalte 8(m3/m3) 0,33
fractie organische koolstoffoc (-) 0,0029
stof I Koe (dm3/kg) K.J (dm3/kg) R (-)
benzeen 79 0,2 2,0
Tabel 19 blz 35: Toetsing totale hoeveelheid verontreiniging
stof(groep) benzeen Volume boven I-waarde verontreinigd m3=24.000
Gemiddeld gehalte verontreiniging boven I-waarde Cgem) {Jlg/l)=260
(volume*Cgem)/(volume + 100)= 259 I waarde=30 actueel risico verspreiding JA
(ml)l) ()
I) = volume boven I-waarde berekend als: 6*40*100 = 24.000
2) = gemiddeld gehalte boven I-waarde berekend als: (480+40)/2=260
Deze berekening is gebaseerd op verontreiniging met benzeen.
Dat wordt bepaald door oppervlakte te rekenen van die vervuiling. Er staat NIET welke
gashouders er NIET meegerekend zijn.
Als de oude gashouders achter 5th worden meegeteld komt de norm heel anders uit en
moet er wel gesaneerd worden
Ze doen hier ook of het water met benzeen blijft zitten waar het zit, geen beweging.
Dat is verder niet onderbouwd.
De waterstromen, richting, debiet en kwaliteit zijn niet meer gemeten sinds 2004, en toen
nog maar met zeer weinig meetpunten. Voor 1992 was het water zeer vies, met een
andere stroomrichting en een andere debiet. In 1997 was er een verspreidingsrisico van
benzeen. Toen moest er gesaneerd worden. Dat is op de lange baan geschoven
Die rapporten zijn irrelevant verklaard.
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Milieumensen uit andere gemeenten hebben nog nooit gehoord van het irrelevant
verklaren van rapporten zonder dat er een bouwkundige ingreep/sanering heeft
plaatsgevonden.
Rare zaken die ‘waar we niet meer naar kijken”
A - gesaneerd dijk en geb 1, geen rapport van te vinden
B - maar DAFgras is gesaneerd….uit rapport 2014
Sw= streefwaarde= inorde
Int= interventiewaarde, boven die waarde MOET je ingrijpen
H11
Midden achter trafo 5th, 1.30-1.60 Kring
Tolueen, 0,06
Sw
overkant straat
van minerale
Xyleen 0,28
Sw
Tekening 2-3
olie en
Benzeen 0,25
Sw
aromaten. grens Minerale olie
op dafterrein
15.500
Int.=5000
onbekend
Pak 640
Int=40
DAF-gras is daar nu een grote modderpoel na het rooien en omwoelen van het terrein in het
broedseizoen verleden jaar. Gesaneerd is het niet, nog steeds steken de fundamenten ven
muur boven het water uit.
C - 1998-03-31 GH98023 3.852525 vo verkennend bodemonderzoek
Picusterrein westzijde te Eindhoven. Onderzoek door Groenholland BV Amsterdam,
gevraagd door Geboers van Geel uit Nuenen.
D : Locatie zelf niet onderzocht, zit
onder gebouw. Achteraan op terrein is
gesaneerd, geen verder onderzoek
nodig, zegt men. Want, terrein is
samengevoegd met een gesaneerd
terrein en volgens het kadaster dus
schoon.
E : gebouw 3, volgens mevrouw
Schreurs in 2014 gesaneerd, niemand
weet welke sanering bedoeld wordt, de
ondergrond is extreem vies.
2010-06-29 20100629_beschikking saneringsverslag incl. Nazorgplan 55 kb Er zit nog meer
onder het DAFmuseum , te verzamelen uit rapporten. Bij F2 lekt het zeker…
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De kaarten als uitleg bij de stelling dat er niet altijd goed gemeten is
Alle kaarten gedraaid in dezelfde richting.

Dit is het grondgebied van het totale NRE terrein. Geel is nieuwbouwplan Wooninc.
Dezelfde grond is schoon volgens Picuskade en binnen de interventiewaardecontour van
NRE terrein. Hoe dat kan is nooit beantwoord. Op de kaart van NRE staan bronnen van
vervuiling, schijnbare volledigheid. Wat mist er?
Een onbekend aantal gashouders, 3 stuks waarvan 2 overlappend ten noordoosten van 5th,
op de plaats van de tanks die daar staan. De gevonden vervuiling wordt aan de tanks
toegeschreven, die waren waarschijnlijk dicht en stonden bovengronds:
Goliath, onder gebouw 3 en gebouw 1 - Er gaan verhalen dat er nog een zwarte gashouder
heeft gestaan OP de Patrijsstraat, dus buiten het terrein. We hebben geen foto gevonden,
wel een enorme vervuiling zonder herkomst. Die ruik je als je er langs loopt.
Er waren andere bronnen van vervuiling zoals leidingen, geen plattegrond;
Teerputten, nergens aangegeven;
Stokerijen, behalve 5th een op plaats gebouw 4, staat er niet;
Een chemische fabriek staat hier als gebouw 10, tussen 5th en Picus maar dat was veel
groter, de destillatiekolom staat er niet;
5th staat er met het huidige oppervlak, dat was de helft;
De oude kolenstoommachines die de teer zo in de grond lieten lopen staan niet aangegeven:
Dat was het Picusterrein o.a. onder DAFmuseum.
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Een uitleg in kaarten van het gebied, wat is er tegenstrijdig in de rapporten die men op kan
vragen bij de ODZOB
1840 historische atlas, nergens zo te vinden in gemeentestukken, De dikte van de laag puin
is hieruit af te meten Je ziet de waterstromen ondergronds die het terrein uitspoelen, in dit
geval onder gebouw 0 door naar De Dommel. Die staan niet op gemeentekaarten.
Zie heel grote vijver boven
kanaal. Plaats gebouw 3 en
groter dan dat.
Op oudere kaarten is hij er
niet. De vijver in de dubbele
oo van klooster is de vijver
van vermaak van de
gebroeders Spoor. Die
hadden al een concessie voor
een gasfabriek in 1853.
Locatie nog onbekend; zij zijn
generaties bezig geweest met
handelen in gronden hier. De
hele Lakerlopen was van hen
en dus ook het hele NRE
Picus-terrein. De vijvers zijn
later opgevuld, met ???
metingen geven puin,
kolenresten en slakken aan,
aangevuld met teer.
De zwart-wit kaart
Vijver bij gebouw 3 weg, gedempt, nog wel
een driehoek aan de westgrens ervan
extra gashouders die niet gemeten zijn, dat
is de parkeerplaats ten noorden van 5th
5th veel groter dan de huidige versie,
ongeveer 1/3, overeenkomstige bouw
tekening ligt bij Stefan de Bever. Het
gebouw is zo niet gemeten .
Uit rapport de Bever, hier staan kleine
gashouders op. Er was nog een oudere
ongeveer op locatie rechter gashouder.
Deze gashouders zijn de oudste en
smerigste Later verdwenen van de kaarten.
Niet gemeten en niet meegenomen met
beschikking. Zie kaart hieronder uit 1996
Daarop staat geen waterstroomrichting.
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De meetpunten met een cirkel erom heen zijn peilbuizen, die gaan wel diep maar meten
water. Andere meetpunten komen niet zo diep
Als je bedenkt dat de puinlaag op het terrein aantoonbaar meer dan 1.00 was en de meeste
meetpunten maar tot 1.50 gaan is er hoofdzakelijk STIJGENDE vervuiling in de aangebrachte
puinlaag gemeten. De laatste metingen waren nog veel minder diep.
Er is in de laatste rapporten dus wel puin bemeten, geen of amper bodem.
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Elke meting die mislukte door puin, en dat waren er nogal wat, kan ook een teerput of
leiding zijn geweest, dat is niet nagegaan.
Op de kaart met de grijze achtergrond staat een soort blauwe slotgracht. Hij was nodig voor
het productieproces. Omdat dat niet beschreven staat is de slotgracht ook maar weggelaten.
4 meter breed, 2 meter ruim diep. Inmiddels ook nog extra bedekt dus de bodem is nu 3.00
onder peil, minstens.
Die is opgevuld met van alles aan afval Er is geen meting uitgezet die tot de bodem gaat.
Alles in de gracht aangestampt met teer……
Dit zegt dus niets over de metingen zelf, wel over de opdracht en de conclusie.
Kaart uit 1992

Let op de richting hoogte lijnen, waterstromen en meetpunt. gecombineerd met locatie
gashouders. De zwarte kronkellijnen zijn hoogtelijnen, de kleine pijltjes er haaks op geven de
stroomrichting aan.
Hier is in 1992 het grondwater voor ammonium gemeten, dat was nogal wat, maar
tegenwoordig wordt dat niet meer gemeten. Voor de grondwaterstromingsrichting maakt
dat niet uit. Wat je kan zien is dat de gashouder die zoek zijn geraakt op een bult stonden.
Het terrein is een aantal keer [in totaal ruim een meter] opgehoogd, uitgevlakt en
ingeklonken, dus aan de oppervlakte is dat niet zo duidelijk. Die saneringen zijn niet vermeld
in de gemeenterapporten.
Er is dus gemeten aan de schone kant van de bron van vervuiling omdat de stroomrichting in
realiteit de andere kant op gaat.
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Hieronder de grondwaterstroomrichting voor het hele terrein per laag gelijk
Alle bochten zijn verdwenen zonder enige uitleg daarover.

Deze zijn uit 20050706
Uit Iwaco rapport 1985, dus ze wisten de plaats
van de gashouder bij 5th toen wel, maar
gebruikten het niet. Hierna verdween ook de
laatste van de kaart…

De meetpunten kaart van de gemeente, zoek de cilinders. De kleurvlekken tellen even niet.
Het lege rechthoekje is de bebouwing en tuinen aan de Dommelhoefstraat. Het groene
uitsparinkje is gebouw 17. Het wordt bij het NRE terrein gerekend als voor beeld voor een
schoon gebouw. Dat is onjuist, het is de garage van Picus, ooit leeggehaald om de tanks
eronder eruit te halen Toen was het schoon, de troep stroomt er direct onderdoor.
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In 1885 stond aan de Wal de eerste
Eindhovense gasfabriek, die in 1900 werd
afgebroken. Op die plaats kwamen later de
Coöp. Melkinrichting St. Joseph en de
wollenstoffenfabriek Van Moorsel. Op dit
moment staat er het Stadskantoor.
Daarvoor werden de fundamenten van de
gasketels, ontdaan van teer en cyanide,
afgebroken.

Gepubliceerd op: 14-032014

foto #40238

De gashouders daar waren van het
zelfde type als die van achter 5th,
die zijn nooit gesaneerd. Let op de
maat van de happer die bezig is.
Na zoveel jaar is men aan saneren toegekomen en de kuil die daardoor ontstond was vrij
fors. Op het NRE terrein wil dit men nu zeker 7 x laten zitten…
fundering Gashouder http://www.eindhoven-inbeeld.nl/picture/show/40238/Restant-eerstegasfabriek

Fotonummer: 19734

Op deze luchtfoto (1954) staan onderaan de Nutsbedrijven. Daarboven 3 houthandels: De Picus,
daarboven Van Hardenbroek & Langenhuijsen en het bovenste gebouw links van het kanaal is de
houthandel "Het Hert". Helemaal rechtsboven zien we "De Burgh”.
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Het is merkwaardig dat er veel meer gebouwen stonden dan er op de kaarten die de
gemeente gebruikt heeft staan. Daardoor is er niet gemeten naar gebruikt productieproces.
De omgevingsdienst van nu vindt dat ook niet nodig, ze zeggen dat ze zo wel kunnen meten.
Waarom er dan hele fabrieken niet gemeten zijn is niet verklaard. Een verffabriek, een
chemische fabriek, een aantal gashouders, het blijft onvolledig. Daartegenover is het wel zo
dat er bv verfpigmenten[ zeer giftige zware metalen] zijn gevonden zonder enige verklaring.
Tevens klopt de verklaring voor de sterk afwijkende zuurgraad van de bodem niet volgens
het waterschap. Het is onmogelijk als de gemeentelijke verklaring gevolgd wordt. Het op het

terrein gebruikte chemische proces verklaart het wel. Daardoor zullen er andere chemische
verbindingen tot stand komen dan aangenomen, en gelden er andere, strengere
interventiewaardes dan mee gerekend is.
fotonr 6531, Eindhoven in Beeld, jaartal 1928

Er is zo een acetyleenfabriek geweest, dat
verklaart het rare
kalkmilieu van de
bodem. De milieudienst
geeft er zelf de
verklaring voor van
‘puin gestort’ Dat kan
niet juist zijn. Het
storten van kalk kan wel
geholpen hebben.
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Hectoliters kalk. De zuurgraad, de kalkgraad, is bepalend voor de urgentie van het terrein.
Het klopt nu niet.
Er moet onderzoek naar gedaan worden, met name voor cyanide vrij. Dan kan er meteen
gekeken worden WELKE kwikverbinding ervoor komt. Tegen alle regels in is dat nooit
onderzocht. Die regels zijn landelijk, Eindhoven kan daarop geen uitzondering zijn.

De uitleg van historie die boven komt, heel in het kort
U mag ook mijn beroep lezen ingediend bij de raad van State tegen deze zaak.
Op aanvraag kan ik het toesturen, 76 pagina’s. Niet voor mijn plezier maar omdat de
gemeente in het verhaal iets vergeten was.
Er is overnieuw gemeten in 2014/2015 maar dat was alleen gekietel aan de oppervlakte, de
nieuwe puin en zandlaag. Er is NIET gemeten naar historisch productieproces waardoor
meetmannen ineens met hun voeten in de cyanide stonden, een vreemde blauwe laag met
onbekende geur… Die zit er nog.
Wel staat er in dat rapport ineens van alles over dubbele vloeren.
5th was een kolenstokerij, maar er was nog een fabriek op het terrein, niet van de
gemeente.
Daar is amper gemeten. Het broertje van 5th was een gebouw door de zelfde architect
gemaakt op plaats van Velosoof.
Velosoof heeft dubbele bodem met tussen de vloeren 60cm zand.
Het oude gebouw stond al met een trapje ervoor dus het terrein is enorm opgehoogd.
De vervuiling is niet weg en alleen de bovenste 50 cm saneren is dus alleen saneren wat er
sinds de 70 er jaren en daarvoor op ligt.
Op de tekening van 5th die nog bij de architect ligt staat ook een teerput en een
ammoniakput getekend.
Zo een put was een bakstenen constructie net buiten de deur, vast aan de fundamenten.
Er zat geen bodem in maar een plankenrooster. Wat indikte aan teer werd er nog
uitgehaald. De rest liep’weg’en daar is het nu nog..volgens de theorie.
Natuurlijk blijft vloeibare teer niet zitten! Waar het omhoog komt is een speodsanering
normaal, maar niet in eindhoven alleen daar mag het met een stelconplaat.
Van de voorganger van het velosoof gebouw was geen tekening meer. Meneer Verweij bleek
het wel te weten. Husken en Husken hebben deze plattegrond van 5th gebruikt voor hun
kunsthistorisch onderzoek en presentatie.Daar waren de teer en ammoniakputten eraf
geknipt, kunsthistorisch niet interessant.
Andere teerputten op het terrein staan nergens in plattegrond maar zijn soms op foto’s
herkenbaar. Vinden is lastig van bovenaf. Ze zijn afgedekt met betonplaat en daar ligt nu zo
een 2 meter puin op. De metingen in alle rapporten gaan zelden dieper.
Als een meting ‘mislukt door puin” meten ze een paar meter verderop weer. Daar is alles
schoon. Zo kan je heel wat teerputten vinden en kwijtraken.
Afgezien van de afwezigheid van de historische plattegronden is men niet duidelijk in het
vermelden van de talloze branden. Branden met hitte die hier geweest is verandert de
chemie in de bodem.
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Een van de kenmerken is de geur van olie en het toch niet kunnen vinden, dat is op NRE ook
het geval. De stoffen zijn inde holtes en poriën van het puin getrokken en kan je niet met
een peilstok meten. De stoffen gaan wel allerlei chemische verbindingen aan die
kankerverwekkend zijn.
Daar wordt niet naar gekeken, dat is combinatietoxicologie. Grof gezegd, kanker
verwekkende stoffen die zich hechten in levende organismes, via inademing , huidcontact
enz enz.
Het is bekend dat je van het grondwater van NRE enorme jeuk krijgt die weken aanhoudt.
Er is [ nagevraagd] geen wetenschappelijk onderzoek bekend bij de omgevingsdienst. Dat is
merkwaardig, ze beheren een van de 6 grootste gasterreinen van Nederland. Het enige wat
nog niet gesaneerd is.
In de ons omringende landen is hier uitgebreid onderzoek naar gedaan
Een afname van de vervuiling wordt nu voor NRE geclaimd van wel 4 % per jaar.
Een meting heeft een zeer grote nauwkeurigheid met een afwijking van 10 %
De afname van aardolieproducten door bacteriële afbraak heeft in optimale labaratoriumomstandigheden 4% [ bioclear, spin off universiteit Groningen] Het onderzoek is door andere
universiteiten herhaald maar nooit gelukt.[ Duitse en Belgische universiteiten]
Bacteriën eten wel wat op aan minerale olie verbindingen vermits er genoeg zuurstof in de
grond is. Als de olie in klonters zit, of als één grote teerplas is afbraak niet mogelijk, ook niet
volgens bioclear.
Olie die lekte uit een benzine tank, dat lukt wel, teerplassen van duizenden liters. Die gaan
dus niet. En, bacteriën eten geen zware metalen.
Een beschikking wordt berekend door:
1 - een aantal m2 vervuild met benzeen te meten[ benzeen is een bestanddeel van minerale
olieproducten]
2 - En het aantal m3 water vervuild per jaar
Voor 1 moet je weten wat vervuild is, als je de teerputten eraf knipt schiet het al op, als je
hele gashouders niet meerekent gaat het al beter. Het niet meten van de productielocaties
van de concurrent
was ook nodig. Zelfs dat was niet voldoende om onder de norm te blijven dus
3 - Aantal m3 grondwater. Daarvoor moet grondwaterstromen gemeten worden, die gingen
ineens omlaag van 25 meter per jaar naar 5
Met een verval tussen kanaal en dommel van 4.85 meter
Bovendien voor het hele oostelijk deel van het terrein 120 graden de andere kant op.
Het kan wel.. maar dan moet er ondergronds iets heel raars gebeurd zijn.
Er is nooit een verklaring gegeven.
Het grootste deel van de peilbuizen is na de aardbeving verdwenen en niet meer
teruggeplaatst[ en daar gaan ze een flat bouwen zonder aardbevingseisen…]
Extra Vraag bijeenkomst 2 november voor de buurt: Is dit goede ruimtelijke ordening? Ik mis
een beeld over ondergrond. Wat is de planning van de sanering? Hoe is het mogelijk dat er
maar 1 meter gesaneerd wordt, vergeleken met andere steden en sanering van andere
gasfabriekterreinen?
A: De vragen over de sanering wordt één op één beantwoord door Edith Rutte
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Algemene beantwoording: In vergelijking met andere locaties, stond op het NRE-terrein een ‘jongere’
gasfabriek, met een ander productieproces. Daarom is het mogelijk dat hier maar 1 meter gesaneerd
wordt.
Dit is alleen te begrijpen met de opmerking van meneer Vlamings van de ODZOB van voorlichting
avond 2, “men hoeft de functie van de gebouwen niet te kennen om te bepalen hoe vuil de grond is.”
Beschikking copie uit beschikking zelf, u kunt hem zo opvragen…

Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te
printen.
Wel kijken naar andere beschikkingen aalsterweg 125, ontvangst 9 okt, zitting 22 en 28 okt gemeld op
11-11

De beschikking zoals vermeld in het plan, waar aan vastgehouden wordt is
De beschikking is gemaakt in 2008 nav rapport 2005, die was geldig voor het hele NRE
terrein, fase 1 en fase 2 dus inclusief gebouw 3
Een deel tussen DAFmuseum en de dijk, de in april 2015 dichtgegooide vijver is later er af
gehaald want met meer of minder succes gesaneerd door wooninc. De sanering is
goedgekeurd, er is 2 uur toezicht gehouden. Er is een grote restvervuiling achtergebleven
Niet in het hele te saneren gebied is gegraven[ want de vrachtwagens waren vol]
De risicobeoordeling uitgevoerd voor de huidige gebruiksfunctie "bedrijfsterrein, deels niet in gebruik". Bij de
Sanscrit beoordeling valt deze gebruiksfunctie onder de Sanscrit functies "ander groen, bebouwing,
infrastructuur en industrie".
Voor de gebouwen 5 en 9 is een aanvullende locatiespecifieke risicobeoordeling uitgevoerd met behulp van binnenlucht
metingen.

De beschikking in een brief van de gemeente gedateerd 22 maart 2016BZ-14-0677-002
onderwerp geb 3
risicobeoordeling is nu; Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie,
Als de bestemming zou wijzigen in wonen dan moet er een nieuwe risicobeoordeling
worden uitgevoerd blz3
Het NRE terrein is een gebied dat in ontwikkeling is en verandert van een [voorheen]
industrieterrein in een kleinschalige , levendige en creatieve stadsbuurt waar wordt
gewoond en gewerkt blz 5
Zonder risicobeoordeling…
En de buren, de buurt , woont er ook zonder risicobeoordeling
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Bij de Raad van State verklaarde de omgevingsdienst nogmaals met klem nooit en te nimmer
meer een beschikking over te doen. De ambtenaren staan niet onder ede bij de Raad van
State, toch, dit is zeker een vergissing?

Kortom:
Deelsanering was inclusief wonen en schoon om de gebouwen, Huidige plannen koepel of
raamsanering is niet schoon om de gebouwen, exclusief wonen.
Dat is omdat er per pand een gebruiksafhankelijke sanering gaat plaatsvinden
Voor horeca is alles tijdelijk tot i de eeuwigheid dus hoeft er dan geen nieuwe risicobeoordeling te
komen, zie notulen 2014
Wonen en mogelijkheden daartoe is hiermee grotendeels van het terrein verdwenen
Daarom werd er alleen naar horeca gezocht.
Tijdspad sanering onbekend, financiering= subsidies= al lang op.
De horeca rekent op een duur van meer dan 10 jaar, ”pas als het definitief wordt ga ik investeren”,
zei Hein van Stiphout“ en dit is een tijdelijk plan.”
Al die tijd blijft het terrein lekken omdat er niet meer naar de grondwaterstromen wordt gekeken
Niemand in de buurt heeft last van het diepere grondwater, dat kan veilig gemonitord worden.
De oppervlakkige lagen verspreiden de vervuiling wel merkbaar, maar die worden ontkent en niet
gemeten.
Tot slot: Communicatie over horeca
NRE = binnenstad….

Brief detailhandel deze meneer regelt de bestemmingsplannen wel even met
terugwerkende kracht. Gelijk aan een ambtenaar die zei: “Ach, bestemmingsplannen zijn zo
ouderwets, niet meer van deze tijd, daar doen we toch niet meer aan. Had u maar niet in het
centrum moeten gaan wonen”
Beste mevrouw Loopstra-Moonen,
We hebben uw mail in goede orde ontvangen. Eerder in het proces rondom de ontwikkelingen van het
NRE terrein is ook al eens contact opgenomen met de horeca uit de binnenstad door u of andere
bezwaarmakers uit de buurt. We willen dan ook herhalen wat wij eerder hebben aangegeven: bij een
grote stad als Eindhoven hoort een goed voorzieningenniveau, horeca is hier onderdeel van. In de
binnenstad is cf. bestemmingsplan nagenoeg op elke plek horeca toegestaan. Of dit wel of niet
gebeurt is marktwerking. Het lijkt logisch dat op het NRE terrein op vergelijkbare wijze wordt
gehandeld.
Het is vervelend dat u overlast ervaart. De beste oplossing hiervoor is altijd in overleg treden om er
samen uit te komen, dat willen wij u dan ook adviseren. Dat doen we in de rest van de binnenstad ook
en over het algemeen werkt dat prima met een voor iedereen perfect resultaat!
Met hartelijke groet,
Eric Duffhuis
Secretariaat Stichting Detailhandelsplatform Binnenstad Eindhoven

