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In de Engboogerdbuurt zijn de werkzaamheden aan het riool in de Ds. Pasmastraat tijdelijk gestopt. We 
hebben tijdens de werkzaamheden in de Ds. Pasmastraat asbesthoudende kit gevonden. We gaan 
onderzoeken of deze kit ook in andere delen van de wijk is gebruikt. De kit is niet schadelijk voor uw 
gezondheid. In deze brief leggen we uit wat we de komende tijd gaan doen. 
 
Onderzoek met proefsleuven  
Om de kit in andere delen van de buurt te onderzoeken, graven we binnenkort proefsleuven. Dit betekent 
dat kleine stukken van straten worden opengelegd. Op deze plekken graven we om bij het riool te komen. 
Een onderzoeker neemt in dit gat dan een aantal monsters van de kit, die later worden onderzocht in het 
lab. Omdat nog niet bekend is of in de riolering asbesthoudende kit zit, dragen de onderzoekers uit 
voorzorg adembescherming en eventueel ook andere beschermende kleding. Uit deze onderzoeken blijkt 
of de asbesthoudende kit op meerdere plekken in de Engboogerdbuurt is gebruikt. Tot die tijd werken we 
niet aan het riool in de Ds. Pasmastraat. De rioolwerkzaamheden in de Groeneweg worden niet gestopt. 
Hier is geen asbesthoudende kit gevonden. 
 
Gemeente Bunnik en RIONED  
Gemeente Bunnik werkt in het onderzoek samen met stichting RIONED. RIONED is de landelijke 
koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer. In deze samenwerking volgen we een stappenplan. De stap 
die we nu gaan uitvoeren is stap 1 van het plan, namelijk bepalen of we een asbestverdachte situatie 
hebben. Voor meer informatie over dit stappenplan kunt u kijken op 
www.riool.net/onderzoek1/gezondheid-en-duurzaamheid.  
 
 
In welke straten worden de proefsleuven gegraven? 
In de Engboogerdbuurt worden in vijf straten proefsleuven gegraven:  

- Engweg, ter hoogte van nummer 40 t/m nummer 44  
- Molenweg, ter hoogte van nummer 29 t/m nummer 31 
- Deken Heinenstraat, ter hoogte van nummer 29 t/m nummer 31 
- Groeneweg, ter hoogte van nummer 94 t/m nummer 98 
- Johan de Kruijfstraat, ter hoogte van nummer 19 t/m nummer 25 
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Wat betekent dit voor u? 
Als het onderzoek dichtbij uw huis is, kunt u last hebben van geluid, bijvoorbeeld tijdens het graven of 
wanneer de straat wordt dichtgelegd. Het kan ook zijn dat het iets drukker wordt in andere straten, omdat 
auto’s tijdelijk ergens anders moeten parkeren. We hopen op uw begrip. 
 
Verkeer in de buurt 
De straatdelen waar proefsleuven worden gegraven zijn tijdens de werkzaamheden ongeveer 2 dagen 
niet toegankelijk voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen altijd langs de afzetting. 
Asbesthoudende kit is niet schadelijk voor omwonenden of voorbijgangers. 
 
Wanneer wordt het onderzoek uitgevoerd? 
Het is nog niet duidelijk wanneer de proefsleuven worden gegraven. Op dit moment zijn we bezig met de 
voorbereiding van de uitvoering van de proefsleuven. Zodra dit duidelijk is, melden we dit in de 
omgevingsapp. U kunt de omgevingsapp downloaden in de App Store voor Apple of in de Play Store voor 
Android. De app heet ‘Omgevingsapp’ en heeft een oranje logo.  
 
Vervolg stappenplan 
Wanneer de onderzoeksresultaten bekend zijn, worden de bewoners en bedrijven in de Engboogerdbuurt 
opnieuw geïnformeerd. Daarbij laten we u ook weten welke mogelijke gevolgen de uitkomst heeft. 
 
Meer informatie 
Bent u niet in de gelegenheid om de app te downloaden, dan kunt u contact opnemen met Wijkregisseur 
Bert uit de Bosch. Hij is te bereiken via wijkregisseur@bunnik.nl. Telefonisch kunt u contact opnemen met 
de gemeente via 030 659 48 48 en vragen naar Wijkregisseur Bert uit de Bosch. Hij zal u dan op de 
hoogte brengen als bekend is wanneer het onderzoek wordt uitgevoerd. Ook voor overige vragen kunt u 
bij hem terecht.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Hogeveen 
Projectleider Herinrichting Engboogerdbuurt 
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