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09-01-2018

Nieuwsbrief 29: Bodemonderzoeken in plangebied
GOL

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de bodemonderzoeken in het GOL-gebied om de uitvoering van
de plannen voor te bereiden.

Waarom worden deze bodemonderzoeken gedaan?
 

De bodemonderzoeken in het GOL-gebied zijn een eerste stap om de realisatie van de plannen voor te bereiden.
Deze eerste stap zorgt voor meer informatie over het GOL-gebied en is nodig wanneer we aannemers de
mogelijkheid bieden in te schrijven op de aanbesteding voor het project. Hoe meer er bekend is van het gebied, hoe
beter de aannemer deze inschrijving kan vormgeven.

 

Wat houden deze bodemonderzoeken in?
 

De onderzoekers voeren twee typen bodemonderzoeken uit, namelijk milieukundige en geotechnische
onderzoeken. Met deze onderzoeken worden de (her)gebruiksmogelijkheden van de grond bepaald. Milieukundig
onderzoek stelt de kwaliteit van de bodem vast. Geotechnisch onderzoek bestaat voornamelijk uit het uitvoeren van
grondboringen en sonderingen. Bij het zogenoemde sonderen wordt onderzoek gedaan naar de samenstelling van
de bovenste dertig meter van de bodem.

 

Wat merkt u als bewoner van deze onderzoeken?
 

Als bewoner kunt u bepaalde werkzaamheden opmerken in het openbaar gebied (grond in eigendom van de
overheid). Afhankelijk van de bodemgesteldheid voeren de onderzoekers de sonderingswerkzaamheden uit met
zowel vrachtwagens als rupswagens. De veldwerkers zijn te herkennen aan hun veiligheidskleding. Verder maken
zij gebruik van klein materiaal om onderzoeken uit te voeren en rijden zij met zogenaamde veldwerkbussen
waarmee het materiaal verplaatst wordt. Onderstaande afbeeldingen geven hiervan een beeld.

Parallel aan de onderzoeken in het openbaar gebied wordt met een aantal particuliere perceeleigenaren contact
opgenomen om toestemming te krijgen om ook op hun percelen onderzoeken uit te voeren. Zonder toestemming
wordt er geen onderzoek uitgevoerd.
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Vragen of opmerkingen?

De provincie Noord-Brabant werkt in GOL samen met de gemeenten Heusden, ’s-Hertogenbosch, Waalwijk,
Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat. De provincie heeft de regie over het project en de werkzaamheden en
is het aanspreekpunt voor iedereen met vragen. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u een e-mail sturen naar
info@oostelijkelangstraat.nl. U kunt ook een vraag stellen op de website.


