
Woningcorporatie Wooninc. herontwikkelt in overleg met de 

gemeente een deel van uw woongebied ten zuidwesten van 

Station Geldrop. Dit nieuwbouwplan heet De Jonkvrouw. 

Er komen diverse studio’s, appartementen en woningen. 

Ook de stationsomgeving wordt verbeterd, waardoor een 

betere en veiligere verbinding tussen de wijk Zesgehuchten 

en het centrum van Geldrop ontstaat. In deze nieuwsbrief 

geven we u regelmatig een update over de ontwikkelingen 

van de bouwwerkzaamheden.

DE EERSTE WERKZAAMHEDEN ZIJN IN VOLLE GANG

Bij een groot deel van het plangebied zijn bouwhekken geplaatst 

en worden werkzaamheden verricht voor het saneren van de 

grond en het bouwrijp maken van het terrein.

WE BESTRIJDEN DE JAPANSE DUIZENDKNOOP OP HET 

BOUWTERREIN

Op het bouwterrein van De Jonkvrouw is een exotische 

Japanse plant gevonden: de  Japanse Duizendknoop. Deze 

plant verspreidt zich snel en kan ecologische en materiële 

schade veroorzaken. Dat willen we niet en daarom bestrijden 

we de plant. Voor de behandeling van de Duizendknoop 

volgen we het advies van experts. De plant wordt gesnoeid 

en ter plaatse met producten bestreden om de plant te 

verzwakken. Daarna wordt de grond met daarin de 

Duizendknoop (inclusief wortels) afgegraven en ingepakt 

in een wortelwerend doek. Hierdoor kan de plant niet meer 

groeien. Grond waar Duizendknoop in aanwezig is, blijft op 

het bouwterrein. Materiaal dat in aanraking komt met de

 Japanse Duizendpoot wordt grondig gereinigd, om verspreiding 

van deze plant te voorkomen. Wit u meer weten over deze 

exoot? Ga dan naar bestrijdingduizendknoop.nl. 

ER KOMT EEN TIJDELIJK GRONDDEPOT AAN DE 

GIJZENROOISEWEG

In september van dit jaar heeft de gemeente aan Strukton 

Civiel BV een vergunning verleend voor een tijdelijk grond depot 

aan de Gijzenrooiseweg. Het terrein is van een particulier. 

Het gebied is eerst onderzocht op archeologische overblijfselen 

en fl ora en fauna waarde. Beide gaven geen aanleiding om de 

vergunning niet te verlenen. Dit betekent dat daar de komende 

drie jaar grond wordt opgeslagen. Het tijdelijke gronddepot is 

nodig, omdat er op het bouwterrein zelf gebrek is aan ruimte. 

De opgeslagen grond gaat uiteindelijk weer terug naar het 

bouwterrein van De Jonkvrouw. Er wordt geen grond met daarin 

Japanse Duizendpoot naar het tijdelijke depot vervoerd.
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HET BOUWVERKEER RIJDT VIA AANGEWEZEN AAN- EN 

AFVOERROUTES 

De routes zijn in overleg met de gemeente bepaald. Wij realiseren 

ons dat bouwen overlast kan veroorzaken. We proberen dit voor u 

zoveel als mogelijk te beperken. Bij de routes van het bouwverkeer 

hebben we uiteraard ook gelet op de veiligheid. De route loopt 

vanaf de bouwplaats via de Losweg naar de Eindhovenseweg. In 

de afbeelding op de vorige pagina ziet u de juiste routes van het 

bouwverkeer.

OP DIT MOMENT WORDT DE BOUWLOCATIE NOG STEEDS  

BOUWRIJP GEMAAKT 

De grond wordt gesaneerd, het talud wordt afgegraven, de 

grond met Japanse Duizendknoop wordt behandeld en de 

riolering wordt aangelegd. Ook zijn de keerwanden geplaatst, 

deze wanden beschermen de nieuwbouw tegen de trillingen 

van het spoor.
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HEEFT U VRAGEN OVER DE BOUWWERKZAAMHEDEN?

Dan kunt u deze tijdens de bouwperiode aan de uitvoerder 

stellen door een mail te sturen naar: 

dejonkvrouw.ws@strukton.com. Uiteraard ziet de 

aan nemer er streng op toe dat alle veiligheidsregels strikt  

worden opgevolgd. Ook houden zij zich aan de voor

schriften van ProRail voor het werken in de directe  

omgeving van het spoor én aan de voorschriften van  

Gasunie over de aanwezige hogedruk gasleiding.

HEEFT U VRAGEN OVER DE JONKVROUW?

Neem dan contact op met Peter Verstraaten van de  

gemeente GeldropMierlo via (040) 289 38 93 of 

p.verstraaten@geldropmierlo.nl.

U vindt alle informatie over het bouwplan De Jonkvrouw op: 

www.geldropmierlo.nl of op  

wooninc.nl/projecten/jonkvrouw.


