Informatieverstrekking met betrekking tot werkzaamheden buiten de
overeengekomen werktijden Looiershof

Eindhoven, 29 juni 2017
Beste omwonenden en partijen bij de Vaststellingsovereenkomst Looiershof,
Zoals u in de nieuwsbrieven heeft kunnen lezen wordt er op dit moment door veel mensen
gewerkt aan het vrijmaken en archiveren van de archeologische vondsten.
Tot op heden zijn de volgende vondsten aangetroffen:
funderingen fabrieksgebouwen, meerdere waterput constructies, Romeins aardewerk,
Jekerafzettingen en 3 begravingen bij de schoorsteen welke zijn verwijderd en voor nader
onderzoek in depot liggen.
Tevens is er een massagraf gevonden. Volledig tegen alle verwachtingen in van wat op basis
van historisch onderzoek en vooronderzoek te verwachten was. Nog niet duidelijk is uit welke
tijd, maar het vermoeden is dat in de 18e en/of 19e eeuw, als gevolg een epidemie, in een korte
tijd veel mensen moesten worden begraven. Dit blijkt uit de ongeordende wijze bovenop
elkaar waarop de resten worden aangetroffen.

Het grootste deel van de menselijke resten is inmiddels verwijderd. Er wordt momenteel aan
gewerkt met 8 archeologen onder begeleiding van een fysisch antropoloog tijdens de
bouwwerkzaamheden van maandag tot en met vrijdag.
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Gisteren heeft er, in aanwezigheid van de betrokken archeoloog van de gemeente Maastricht,
een voortgangsoverleg plaatsgevonden om de planning rondom de archeologie te bespreken.
Ook morgen vindt er weer een voortgangsoverleg plaats.
De graven liggen tegen de fundering van een oud gebouw aan. Deze fundering moet in kaart
worden gebracht. Om de veiligheid van de archeologen en van de onderzoeks-site te
waarborgen moeten deze onderzoeks-werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de
werktijden van Timmermans.
Daarom is besloten dat aanstaande zaterdag 1 juli van 7.00-11.00 uur twee archeologen op de
bouwplaats werkzaam zijn.
Zij werken zonder machines en hun werkzaamheden maken geen geluid. U zult derhalve van
hun werkzaamheden geen hinder ondervinden.
Wij vertrouwen erop u hiermee correct te hebben geïnformeerd. Mocht u nog aanvullende
vragen hebben kunt u altijd met ons contact opnemen. Deze brief wordt ter informatie
ook gestuurd aan de kopers van Looiershof.
Met vriendelijke groet,
Mr. Ilse Staals MRE MRICS

Parklaan 48, Postbus 315 5600 AH Eindhoven
: +31(0) 40 233 39 25 : +31(0) 653 85 35 82
: ilse.staals@focusrealestate.eu www: www.focusrealestate.eu

Contact met de omgeving
Voor alles wat de bouwplaats en het bouwplan aangaat zijn de betrokken partijen te bereiken
via e-mail melding@looiershof.com en 24/7 via het algemene nummer voor vragen en
opmerkingen: 043-207 0407
Projectleider van Timmermans, Gerard van den Berg. Hij is bereikbaar op het mobiele
nummer 06 21 504615 en email g.vandenberg@timmermans-infra.nl .
Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.looiershof.com
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