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Om een nieuwe weg te kunnen aanleggen, dient de 
provincie te weten of de ondergrond uit zand, klei 
of veen bestaat. Verder wil ze weten hoe de grond 
in lagen is opgebouwd. Dit heeft namelijk invloed 
op de keuze van fundering. Om inzicht krijgen in  
de opbouw van de bodem, laat de provincie sonde
ringen en (hand matige) grondboringen uitvoeren.  
De sonderingen worden in het najaar van 2015 
uitgevoerd. De handmatige boringen worden in het 
voorjaar 2015 uitgevoerd. Dit gebeurt zoveel mogelijk 
aan de rand van het perceel om zo min mogelijk 
schade aan te brengen. Wij overleggen de onder
zoeksdatum met u en houden zoveel mogelijk rekening 
met uw belangen. Bij het sonderen wordt een kegel
vormige buis in de grond weggedrukt, om zo de 
weerstand van de grond op de buis te kunnen meten. 
Hierdoor is er een inschatting van de grondopbouw 
te maken. Het in te zetten materieel wordt afgestemd 
op de lokale situatie (drassigheid van de ondergrond, 
beschik bare ruimte op en de toegangsweg naar de 
onderzoekslocaties). De sonderingen worden zoveel 
mogelijk uitgevoerd met een minirups, om spoor
vorming te beperken. 

Via grondboringen vindt monstername plaats  
die vervolgens ter plaatse of in een laboratorium  
wordt onderzocht.

Via peilbuizen krijgen we meer informatie over 
grondwaterstand en kunnen we deze monitoren.  
Een peilbuis is een geperforeerde buis waarin het 
grondwater kan stromen. De meeste peilbuizen 
plaatsen we handmatig in het voorjaar van 2015. 
De diepe peilbuizen (op circa 20 meter diepte) 
worden in het najaar machinaal uitgevoerd met  
een grondboormachine. Het grondwater meten we 
gedurende 6–24 maanden. Zo lang blijven de 
peilbuizen ook in de grond staan. 
 
De boringen met de hand en machinale boringen 
duren één tot twee dagen. We proberen zoveel 
mogelijk aan de rand van het perceel de peilbuizen 
te plaatsen zodat er zo min mogelijk hinder  
ontstaat. Wij overleggen de datum van onderzoek 
met u en houden zoveel mogelijk rekening houden 
met uw belangen.

De provincie laat bodemonderzoek uitvoeren in 
februari en maart 2015 om te bepalen wat de 
bodemkwaliteit ter plaatse is en of er sprake is  
van verontreinigingen. Het bodemonderzoek bestaat 
uit twee onderdelen, een vooronderzoek inclusief 
terreininspectie en een veldonderzoek.
Naast het raadplegen van diverse bronnen en 
archieven maakt een terreininspectie onderdeel uit 
van het vooronderzoek. We verzamelen gegevens 
over het gebruik (voormalig en huidig) van de 
locatie uitsluitend voor het bodemonderzoek! Tijdens 
de terreininspectie lopen specialisten van Arcadis 
over uw erf en onderzoeken zij bijvoorbeeld schuren 
en bijgebouwen (woongedeeltes uitgezonderd).  
We bespreken met u graag activiteiten die ter plaatse 
zijn uitgevoerd (nu en in het verleden) en stellen het 
op prijs als u mogelijke vragen kunt beantwoorden.
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Op basis van eerder uitgevoerd onderzoek blijkt  
dat op een aantal plaatsen nader archeologisch 
onderzoek nodig is om vast te stellen of er daad
werkelijk archeologische resten aanwezig zijn in de 
bodem. Daarom laat de provincie op verschillende 
locaties in het gebied aanvullend proefsleuven graven 
en boringen uitvoeren in het najaar van 2015.

De boorgaten zijn 1,5 meter diep, hebben een 
doorsnede van circa 15 cm en liggen 8 à 10 meter 
uit elkaar. De proefsleuven zijn maximaal 50 cm 
diep, 4 meter breed en 25 meter tot 50 meter lang 
en worden met een (kleine)bak graafmachine laag 
voor laag uitgegraven. In eerste instantie liggen de 
sleuven 100 meter uit elkaar. Het doel is om de 
sleuven zo snel mogelijk weer dicht te maken, bij 
voorkeur dezelfde dag. De proefsleuf ligt maximaal 
een week open. Bij het dichtmaken van de sleuven 
worden de bodemlagen in de oorspronkelijke 
volgorde aangebracht, waarbij de teellaag weer 
bovenop ligt. Op deze wijze is er zo min mogelijk 
aantasting van de kwaliteit van de bodem.

Bij een archeologische ontdekking worden er extra 
sleuven bijgegraven en komen er extra boringen 
waarbij de gaten 4 à 5 meter uit elkaar liggen.

Dat betekent dat er meerdere boringen op uw 
perceel worden gedaan. De exacte datum plannen 
we in overleg met u. Voor het uitvoeren van de 
onderzoeken is het van belang dat:

• uw perceel vrij toegankelijk is
• eventueel hekwerk open is
•  begroeiing de werkzaamheden  

niet kan hinderen
•  op uw perceel geen vee of of andere  

diersoorten rondlopen 

Op bepaalde locaties kan het nodig zijn nader 
onderzoek te doen naar Niet Gesprongen  
Explosieven. We houden u hiervan op hoogte, 
onder andere via de website.

Ecologen van Arcadis zijn vanaf de eerste week van 
februari 2015 tot eind oktober 2015 in het gebied 
om inzicht te krijgen in aanwezige (beschermde) 
flora en fauna en om te kijken of er bomen gekapt 
moeten worden voor het maken van proefsleuven
(zie archeologisch onderzoek). Voor de aanleg  
van de nieuwe weg doen zij ook extra onderzoek 
naar vissen, vogels en vleermuizen die in het  
gebied voorkomen.

De ecologen lopen voor dit onderzoek af en toe  
op uw perceel, maar brengen geen schade toe.  
Wij laten u telefonisch of per email weten wanneer 
de ecologen op uw perceel voor het onderzoek 
dienen rond te lopen.

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEKFLORA EN FAUNA ONDERZOEK

Meer informatie
Hebt u na het lezen van deze informatie  
nog vragen? Neem dan contact op met  
het projectsecretariaat van Grenscorridor N69.
Tel: 0736812413  Email: N69@brabant.nl

Kijk op www.brabant.nl/n69  
voor de laatste info!

Landmeetkundig onderzoek
Vanaf begin februari tot medio maart 2015 meten 
land meters van Arcadis het terrein onder en rond 
de nieuwe weg in met GPS en een aparte meter.  
Het gaat om het exact vastleggen van hoogte, 
wegen, sloten, inritten en terreinafmetingen.


