
Geachte leden van de werkgroep Gijsselterweg, 
 
Door de coronacrisis is het op dit moment niet mogelijk fysiek bij elkaar te komen voor een 
vergadering. Wij werken momenteel allemaal vanuit huis. Ondanks dit ongemak werken wij verder 
aan de uitwerking van de voorkeursvarianten. 
 
Door middel van deze mail willen wij u op de hoogte stellen van de stand van zaken. 
 
Bijeenkomst werkgroep 17 december 2019 
Tijdens de bijeenkomst 17 december 2019 zijn door uw werkgroep de varianten 2 en 3 voorgedragen 
voor een verdere uitwerking. Hierbij heeft u de volgende aandachtspunten aan de gemeente en 
provincie meegegeven: 
Variant 2: 

• Duidelijk onderscheid tussen Postweg en Gijsselterweg. 
• Tegemoetkomende fietsers in de bocht van het fietspad (veiligheid fietsers). 
• Hellingspercentage van de bocht in het fietspad (veiligheid fietsers). 

Variant 3: 
• Sociale veiligheid. De fietser moet door een extra tunnel en is zijn daardoor lang slecht 

zichtbaar. 
• Aansluiting met de Postweg. De Postweg is een onderscheidende weg t.o.v. de Gijsselterweg. 

 
Stand van zaken uitwerking varianten 
De varianten 2 en 3 zijn in 3D uitgewerkt en getoetst aan bovenstaande aandachtspunten. Bij de 
uitwerking van de varianten is duidelijk geworden dat door uw werkgroep geformuleerde 
aandachtpunten (nog) onvoldoende kunnen worden geborgd in de varianten. Voor ons is dit een 
aanleiding tot een nader onderzoek. 
 
Bodemonderzoek 
Zoals tijdens de bijeenkomst op 17 december 2019 is geconstateerd vormt de bodemopbouw (o.a. 
wel of geen aanwezigheid aaneengesloten keileemlaag, hoogte grondwaterstand) een belangrijke 
basis voor de bouwmethode, de invloed op de omgeving en de kosten (zowel voor de investering als 
het beheer en onderhoud).   
 
Wij hebben Ingenieursbureau Fugro opdracht verstrekt voor het uitvoeren van de volgende 
onderzoeken: 

• Sonderingen. Deze sonderingen geven inzicht in de bodemopbouw (draagkracht en 
aanwezigheid keileem). In enkele sonderingen wordt tevens de doorlatendheid bepaald. De 
sonderingen worden op de eigendommen van de gemeente, provincie en het waterschap 
uitgevoerd; 

• Plaatsen peilbuizen. De grondwaterstand in de peilbuizen wordt continue gemeten en kan 
door ons op ieder gewenst moment op afstand worden afgelezen. Hierdoor kunnen over een 
langere periode een trend waarnemen en deze naast de neerslaggegevens 
(seizoensinvloeden) leggen. Deze peilbuizen blijven aanwezig tot na de realisatie van de 
tunnel, zodat we ook het effect op de omgeving (gewassen, beplanting, bebouwing, 
waterstand Suikerveen). De peilbuizen worden op de eigendommen van de gemeente, 
provincie, Staatsbosbeheer en het waterschap geplaatst; 

• Plaatsen peilschaal in het Suikerveen. De waterstand wordt continue gemeten kan door ons 
op ieder gewenst moment op afstand worden afgelezen. De hoogte van de waterstand 
leggen we naast de gegevens van de grondwaterstand en de neerslaggegevens (invloed 
seizoen en grondwaterstand op waterstand in Suikerveen).  De peilschaal blijft tot na de 
realisatie van de tunnel aanwezig. 



Bovenstaande onderzoeken resulteren in een funderings- en bemalingsadvies en vormen o.a. de 
basis voor de bouwmethode en de benodigde vergunningen. 
 
De sonderingen worden in week 19 (4 t/m 8 mei) uitgevoerd. De peilbuizen worden in week 22 (25 
t/m 29 mei) geplaatst. De gegevens van de sonderingen en de boringen (t.b.v. de peilbuizen) zijn eind 
week 23 (1e week juni) bekend. Het funderings- en bemalingsadvies is in week 26  (eind juni) 
beschikbaar. 
 
Vervolg 
Zoals door uw werkgroep is aangegeven zijn de resultaten van het bodemonderzoek van belang. Wij 
willen deze resultaten, tezamen met de uitwerking van de varianten, graag met u delen. Naar 
verwachting zal dit in juni nog niet op een fysieke locatie kunnen. Wij stellen voor de resultaten en de 
uitwerking van de varianten begeleid met een korte notitie in de 4e week van juni met u te delen. Dit 
zullen wij digitaal doen. De uitwerking van de varianten (3D) zullen we ondersteunen met ‘filmpjes’. 
Verder stellen wij voor eind juni/begin juli een overleg met de werkgroep door middel van een 
videoconference te plannen. Wij zullen u hierover te zijner tijd nader informeren. 
 


