e

1 Polderweg 1
7685 PN Beerzerveld
Postbus 48
7680 AA Vroomshoop
Telefoon: 0523 – 25 19 55
info@bouwhuisgww.nl
www.bouwhuisgww.nl

Datum: 12 april 2021
Onderwerp: Incident M-zone. Jongetje in Drijfzand

Geachte bewoner,
Graag willen we u met deze brief informeren over het volgende.
Afgelopen weekend zijn we opgeschrikt door een incident op ons project ‘BRM M-zone’ aan de Knip in Leek.
Zoals u wellicht weet, is er een jongetje weggezakt in de door ons opgehoogde kavels. Gelukkig is het goed
afgelopen, doordat behulpzame buurtbewoners de jongen uit de modder hebben getrokken.
Op de plek van het voormalige schoolgebouw hebben we de kavels opgehoogd met een dikke laag grond.
Tijdens het aanvullen hebben we uiteraard veel aandacht besteed aan het verdichten van de grond. Echter door
diverse factoren is een deel van de voormalige bouwput onvoldoende verdicht gebleken. De grootste oorzaak
hiervan zijn de slechte weersomstandigheden van de afgelopen periode. Deze hebben ervoor gezorgd dat de
opgebrachte grond verzadigd is geraakt, wat lokaal heeft geleid tot drijfzand.
Als aannemer van het werk hebben we de ontstane situatie onderschat. We hadden vroegtijdig moeten
anticiperen op deze situatie en het onveilige gebied fysiek af moeten zetten. Dit is niet gebeurd en we kunnen dit
helaas ook niet meer terugdraaien. Uiteraard nemen wij maatregelen door het gebied alsnog af te zetten en
waarschuwingsborden te plaatsen. Ook gaan we intern na hoe dit voorval heeft kunnen plaatsvinden en hoe we
de veiligheid van de omgeving in ons werkproces beter kunnen en moeten waarborgen.
Ik wil u bij deze onze excuses aanbieden voor dit incident. We doen er alles aan een dergelijke situatie in de
toekomst te voorkomen.
Voor vragen kunt u in dit geval terecht bij ondergetekende via herbertlambers@bouwhuisgww.nl of
telefoonnummer 06 - 22 48 91 88.
Voor vragen aan de gemeente Westerkwartier verwijzen we u naar Ingmar Slagter via telefoonnummer 14 0594.
Wilt u graag per e-mail reageren, vermeldt u dan de projectnaam Bouwrijp maken M-zone en slopen school. Het
algemene e-mailadres is info@westerkwartier.nl.

Met vriendelijke groet,

H. Lambers (namens Bouwhuis Beerzerveld)

