
Date : 11-2-2013 16:42:56
From : "  ) (GAE)  @gae.nl
To : "Operations Havendienst (GAE)" ops@gae.nl, " " @drenthe.nl
Cc : "Adm" Adm@gae.nl
Subject : RE: bezoek / inspectie nieuwe sloten op vliegveld
Attachment : image001.gif;

Geachte heer 
 
Ik lees uw bericht net pas.
Helaas zal dat wel te laat zijn.
 
U mag voor begeleiding wel direct contact opnemen met de havendienst. 050-3097014
Als zij in de gelegenheid zijn dan kan dat gelijk geregeld worden.
Belangrijk is wel om goed met elkaar af te stemmen, hoe lang het bezoek gaat duren.
 
 
Met vriendelijke groet / Kind regards
GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V.

Havenmeester
Airport Manager, Security and Handling

T:  +31 
F:  +31 
e-mail: @gae.nl
I: www.groningenairport.nl

Initiator of Green Sustainable Airports - www.greenairports.eu
Ps. Wi l t u op de hoogte bl i jven van Groningen Airport Eelde? Wordt dan nu l id van onze nieuwsbrief!
Of word l id van  www.vl iegenvanafeelde.hyves.nl  of Groningen Airport Eelde LinkedIn.
 
Van:  [mailto: @drenthe.nl] 
Verzonden: maandag 11 februari 2013 11:52
Aan: Operations Havendienst (GAE)
CC:  . ( ) (GAE)
Onderwerp: bezoek / inspectie nieuwe sloten op vliegveld
 
Geachte heer ,
 
Ik zou graag de nieuwe sloten op het vliegveld (langs de startbaan ten oosten van de Runsloot) willen schouwen. Is er vanmiddag iemand van
de havendienst beschikbaar om mij daarbij te begeleiden.
Graag een telefonische reactie omdat ik vanmiddag buiten het provinciehuis ben en mijn mail niet zal kunnen lezen.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
 
Toezicht Wbb, afdeling Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Provincie Drenthe,
Westerbrink 1, Postbus 122, 9400 AC, ASSEN
tel:  (tevens mobiel )
E:   @drenthe.nl,
W: www.provincie.drenthe.nl.

 
Voor ontwikkel ingen met betrekking tot de RUD, ki jkt u op www.ruddrenthe.nl .
 
 

"Please consider the environment before printing this e-mail.'"

"Please consider the environment before printing this e-mail.'"

http://www.greenairports.eu/
http://www.groningenairport.nl/nieuwsbrief/
http://www.vliegenvanafeelde.hyves.nl/
http://www.linkedin.com/groups?gid=1575147&trk=hb_side_g
http://www.ruddrenthe.nl/


Date : 3-12-2012 14:31:54
From : " " @duravermeer.nl
To : " " @drenthe.nl
Subject : RE: de aanwezigen morgen
Attachment : Namenlijst overleg dinsdag 4 december 2012.doc;

Geachte heer , Beste ,
Bedankt voor de lijst met aanwezigen voor het overleg van morgen. Ik heb de lijst aangevuld met de namen met functies van onze delegatie.
Om ons goed voor te bereiden op het overleg willen wij graag vooraf weten wat nu concreet de zorg van de Provincie Drenthe is over het toepassen van de AVI-bodemas in het project baanverlenging GAE.
Graag vernemen wij nog de locatie van de vergadering.
NB. PASE is de aannemerscombinatie van Dura Vermeer en Imtech, die het project Baanverlenging in opdracht van Groningen Airport Eelde realiseert.
Met vriendelijke groet,

ing.  l Omgevingsmanager PASE l Baanverlenging Groningen Airport Eelde
Postadres l Postbus 58 l 2100 AB l Heemstede
Bezoekadres l Burgemeester J.G. Legroweg 106 l 9761 TD l Eelde
M

@duravermeer.nl<mailto k@duravermeer.nl>  l www.duravermeer.nl<http://www.duravermeer.nl/>
KvK 34196245 | statutair gevestigd Hoofddorp

P  Sta aub stil bij het milieu voordat u deze e-mail print.

Van: J deVos [mailto @drenthe.nl]
Verzonden: maandag 3 december 2012 13:42
Aan: 
Onderwerp: de aanwezigen morgen

Geachte heer 
Beste 

bij deze de delegatie vanuit de overheden.
Er zijn nog 2 onzekerheden: gevraagd is nog om een deskundige van de provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest is gevraagd om een geohydroloog. Echter voor beide is (nog?) geen naam bekend.

Met vriendelijke groet,

Aanwezig: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Afdeling: Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving,
Provincie Drenthe,
Westerbrink 1,
Postbus 122, 9400 AC, ASSEN,
T: +31 (
E: @drenthe.nl<mailto @drenthe.nl> ,
W: www.provincie.drenthe.nl<http://www.provincie.drenthe.nl/>.

Voor ontwikkelingen met betrekking tot de RUD, kijkt u op www.ruddrenthe.nl<http://www.ruddrenthe.nl/>.

website: www.duravermeer.nl

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of
regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of
vermenigvuldigen daarvan. De niet bedoelde ontvanger wordt verzocht de afzender telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen en het e-mail bericht te vernietigen. Afzender noch Dura Vermeer Groep NV
of aan haar gelieerde vennootschappen staan  in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele
contractuele gebondenheid voor afzender noch voor Dura Vermeer Groep NV of aan haar gelieerde vennootschappen tot stand.

http://www.duravermeer.nl/
http://www.ruddrenthe.nl/
http://www.duravermeer.nl


Aanwezigen overleg baanverlenging GAE 4 december 2012 

 

 

ORGANISATIE NAAM  TELEFOONNUMMER E-MAIL ADRES  FUNCTIE/ROL  BIJZONDERHEID 
 

Noorderzijlvest  r@noorderzijlvest.nl VTH toezicht   mogelijk met collega 

Hunze en Aa’s  @hunzeenaas   gebiedshydroloog  vanaf 16.00 uur 

Agentschap nl  @agentschapnl.nl werkgroep IBC-bouwstoffen ophalen van station 

Provincie Drenthe @drenthe.nl  VTH projectleider   

Provincie Drenthe @drenthe.nl   VTH toezicht    

Provincie Drenthe @drenthe.nl   VTH jurist    

Provincie Drenthe @drenthe.nl  VTH proces coördinator   

Jan de Vreugd  @kpnmail.nl  onafhankelijk voorzitter   

Gemeente Tynaarlo @tynaarlo.nl   vakmanager groen, infra en verkeer 

Gemeente Tynaarlo @tynaarlo.nl  milieu medewerker   

 

 

PASE      @duravermeer.nl projectmanager 

PASE      @duravermeer.nl projectleider 

PASE      @advin.nl ontwerpleider 

PASE      @duravermeer.nl omgevingsmanager 

Wiertsema & Partners    @wiertsema.nl geohydroloog 

Feniks recycling     @feniksrecycling.nl projectleider 

 

Overige betrokkenen (maar niet bij overleg) 

 

Hunze en Aa’s     @hunzeenaas.nl vth     

Hunze en Aa’s    @hunzeenaas.nl  peilbesluiten    

ILT     @ILenT.nl  inspecteur ILT    

RWS         toepasser IBC-bouwstoffen  



Date : 26-3-2013 18:05:46
From :  @duravermeer.nl
To : " @drenthe.nl
Cc : " " @drenthe.nl, @tynaarlo.nl" @tynaarlo.nl, " @duravermeer.nl, "

@duravermeer.nl,  ( @tynaarlo.nl)" t@tynaarlo.nl, @tynaarlo.nl" f @tynaarlo.nl
Subject : RE: GAE concept meetplan GW-monitoring
Attachment : Peilbuizen en zakbakens werkplek 3.pdf;Opname grondwaterstanden peilbuizen Baanverlenging GAE maart 2013.pdf;Peilbuizen en zakbakens werkplek
2.pdf;

Beste 
 
Hierbij ontvang je de actuele gegevens van de grondwaterstanden, zoals wij die hebben gemeten in de monitoringspeilbuizen.
 
Wij verwachten in de week van 8 tot 13 april as het meet- en registratieplan in concept aan de gemeente, de provincie en de waterschappen te kunnen aanbieden.
 
In het overleg op 12 maart jl hebben wij verder afgesproken:

·         dat PASE een drain aanlegt direct langs de zuidoostzijde van de nog aan te brengen fundering voor de baanverlenging (over een lengte van circa 300 meter).
·         dat  de actuele gegevens van de grondwaterstanden beoordeelt en een voorstel doet voor extra monitoringspeilbuizen.
·         dat PASE meldt aan  wanneer cunet van het resterende deel van de baanverlenging is ontgraven voor inspectie van de ondergrond. Verwachting 10 april 2013.    

 
Met vriendelijke groet,

 
 l Omgevingsmanager PASE l Baanverlenging Groningen Airport Eelde

Postadres l Postbus 58 l 2100 AB l Heemstede
Bezoekadres l Burgemeester J.G. Legroweg 106 l 9761 TD l Eelde
M 
 

@duravermeer.nl  l www.duravermeer.nl
KvK 34196245 | statutair gevestigd Hoofddorp

P  Sta aub stil bij het milieu voordat u deze e-mail print.
 
 
Van:  [mailto @drenthe.nl] 
Verzonden: vrijdag 22 maart 2013 10:58
Aan: 
CC: Dhr. ; @tynaarlo.nl
Onderwerp: GAE concept meetplan GW-monitoring
 
Dag ,
 
Als vervolg op het overleg van vorige week dinsdag 12 maart zijn wij in afwachting van de toegezegde gegevens over de grondwatermonitoring en het meetplan.
Kun je aangeven op welke termijn je ons deze informatie gaat aanleveren? Graag a.s.a.p zodat zaken die meegenomen kunnen worden binnen het tijdslot van de sluiting van het
vliegveld vooraf in beeld hebben.
 
concreet gaat het om:
- de actuele/ laatst bekende gegevens van de peilbuizen rond de baan (grondwaterstanden)
- het meet- en registratieplan (concept)
 
Met vriendelijke groet,
 

 
 
Toezicht Wbb, afdeling Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Provincie Drenthe,
Westerbrink 1, Postbus 122, 9400 AC, ASSEN
tel: (tevens mobiel )
E:   @drenthe.nl,
W: www.provincie.drenthe.nl.

 
Voor ontwikkel ingen met betrekking tot de RUD, ki jkt u op www.ruddrenthe.nl .
 

website: www.duravermeer.nl

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt
krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming,
verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. De niet bedoelde ontvanger wordt verzocht de afzender telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen en het e-mail
bericht te vernietigen. Afzender noch Dura Vermeer Groep NV of aan haar gelieerde vennootschappen staan in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een
verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor afzender noch voor Dura Vermeer Groep NV of aan haar
gelieerde vennootschappen tot stand.

http://www.duravermeer.nl/
http://www.ruddrenthe.nl/




DIEPTE GRONDWATERSTAND IN PEILBUIZEN (in meters)

PROJECTNAAM: Baanverlenging Groningen Airport Eelde
4102015

 WP 3 Wp 3 Wp 3 WP 2 WP 2 WP 2 WP 2 WP 2 WP 2 WP 2 Wp 3 Wp 3 Wp 3 Wp 3 bijlage  , blad   .

DATUM PEILBUIS No: B1 PEILBUIS No: B2 PEILBUIS No: B3 PEILBUIS No: B5 PEILBUIS No: B8 PEILBUIS No: B6 PEILBUIS No: B009PB01 PEILBUIS No: B010PB01 PEILBUIS No: B011PB01 PEILBUIS No: B012PB01 PEILBUIS No: B016PB01 PEILBUIS No: B015PB01 PEILBUIS No: B013PB01 PEILBUIS No: B014PB01
bovenkant buis bovenkant buis bovenkant buis bovenkant buis bovenkant buis bovenkant buis bovenkant buis bovenkant buis bovenkant buis bovenkant buis bovenkant buis bovenkant buis bovenkant buis bovenkant buis            Opmerkingen
t.o.v. NAP t.o.v. NAP t.o.v. NAP t.o.v. NAP t.o.v. NAP t.o.v. NAP t.o.v. NAP t.o.v. NAP t.o.v. NAP t.o.v. NAP t.o.v. NAP t.o.v. NAP t.o.v. NAP t.o.v. NAP

NAP 3,309 NAP 3,322 NAP 4,1 NAP 3,31 NAP 3,478 NAP 4,69 NAP 3,795 NAP 4,249 NAP 4,115 NAP 3,884 NAP 4,837 NAP 4,991 NAP 4,38 NAP 4,101
0-SITUATIE 2,52 0-SITUATIE 2,4 0-SITUATIE 3,05 0-SITUATIE 1,1 0-SITUATIE 1,2 0-SITUATIE 1,5 0-SITUATIE 2,45 0-SITUATIE 2,75 0-SITUATIE 2,5 0-SITUATIE 1,75 0-SITUATIE 3,5 0-SITUATIE 2,96 0-SITUATIE 2,85 0-SITUATIE 3,02
Meting t.o.v. Verlaging Meting Meting t.o.v. Verlaging Meting Meting t.o.v. Verlaging Meting Meting t.o.v. Verlaging Meting Meting t.o.v. Verlaging Meting Meting t.o.v. Verlaging Meting Meting t.o.v. Verlaging Meting Meting t.o.v. Verlaging Meting Meting t.o.v. Verlaging Meting Meting t.o.v. Verlaging Meting Meting t.o.v. Verlaging Meting Meting t.o.v. Verlaging Meting Meting t.o.v. Verlaging Meting Meting t.o.v. Verlaging Meting 
bovenkant t.o.v. 0- t.o.v. NAP bovenkant t.o.v. 0- t.o.v. NAP bovenkant t.o.v. 0- t.o.v. NAP bovenkant t.o.v. 0- t.o.v. NAP bovenkant t.o.v. 0- t.o.v. NAP bovenkant t.o.v. 0- t.o.v. NAP bovenkant t.o.v. 0- t.o.v. NAP bovenkant t.o.v. 0- t.o.v. NAP bovenkant t.o.v. 0- t.o.v. NAP bovenkant t.o.v. 0- t.o.v. NAP bovenkant t.o.v. 0- t.o.v. NAP bovenkant t.o.v. 0- t.o.v. NAP bovenkant t.o.v. 0- t.o.v. NAP bovenkant t.o.v. 0- t.o.v. NAP
peilbuis situatie (m) peilbuis situatie (m) peilbuis situatie (m) peilbuis situatie (m) peilbuis situatie (m) peilbuis situatie (m) peilbuis situatie (m) peilbuis situatie (m) peilbuis situatie (m) peilbuis situatie (m) peilbuis situatie (m) peilbuis situatie (m) peilbuis situatie (m) peilbuis situatie (m)

21-okt-12 2,52 0 0,789 2,4 0 3,05 0 1,05
26-okt-12 2,25 0,27 1,059 2,16 0,24 1,162 2,87 0,18 1,23 1,1 0 2,21 1,2 0 2,278
2-nov-12 2,2 0,32 1,109 2,09 0,31 1,232 2,82 0,23 1,28 1,2 -0,1 2,11 1,2 0 2,278
9-nov-12 2,18 0,34 1,129 2,04 0,36 1,282 2,7 0,35 1,4 1,2 -0,1 2,11 1,2 0 2,278

23-nov-12 2,2 0,32 1,109 2,06 0,34 1,262 2,66 0,39 1,44 1,2 -0,1 2,11 1,2 0 2,278 2,45 0 1,345 2,75 0 1,499 2,5 0 1,615 1,75 0 2,134
26-nov-12 2,17 0,35 1,139 2,06 0,34 1,262 2,65 0,4 1,45 1,3 -0,2 2,01 1,2 0 2,278 2,52 -0,07 1,275 2,7 0,05 1,549 2,58 -0,08 1,535 2,15 -0,4 1,734
4-dec-12 1,5 0 3,19 2,5 -0,05 1,295 2,73 0,02 1,519 2,55 -0,05 1,565 2,21 -0,46 1,674 3,5 0 1,337 2,96 0 2,031 2,85 0 1,53 3,02 0 1,081

10-dec-12 1,02 0,08 2,29 1,41 0,09 3,28 2,30 0,15 1,495 2,39 0,36 1,859 2,18 0,32 1,935 1,58 0,17 2,304 3,30 0,2 1,537 2,95 0,01 2,041 2,74 0,11 1,64 2,92 0,1 1,181
19-dec-12 1,05 0,15 2,428 2,55 -0,1 1,245 2,65 0,1 1,599 2,25 0,25 1,865 1,61 0,14 2,274
11-jan-13 2,55 -0,1 1,245 2,7 0,05 1,549 2,35 0,15 1,765 1,85 -0,1 2,034
18-jan-13 1,85 -0,35 2,84 2,48 -0,03 1,315 2,79 -0,04 1,459 2,5 0 1,615 2,01 -0,26 1,874 3,3 0,2 1,537 2,95 0,01 2,041 2,77 0,08 1,61 2,76 0,26 1,341
25-jan-13 2,65 0,1 1,599 2 -0,25 1,884 2,96 0 2,031 2,75 0,1 1,63 2,8 0,22 1,301
1-feb-13 1,15 -0,05 2,16 2,28 0,17 1,515 2,52 0,23 1,729 1,84 0,66 2,275 1,9 -0,15 1,984 2,96 0 2,031 2,7 0,15 1,68 2,9 0,12 1,201
8-feb-13 1,9 -0,15 1,984 2,96 0 2,031 2,78 0,07 1,6 2,86 0,16 1,241

15-feb-13 1,97 -0,22 1,914 2,96 0 2,031 2,73 0,12 1,65 2,8 0,22 1,301
22-feb-13 1,27 -0,17 2,04 2,48 -0,03 1,315 2,65 0,1 1,599 2,38 0,12 1,735 1,94 -0,19 1,944 2,96 0 2,031 2,82 0,03 1,56 2,9 0,12 1,201
1-mrt-13 1,23 -0,13 2,08 2,45 0 1,345 2,75 0 1,499 2,45 0,05 1,665 1,95 -0,2 1,934 2,96 0 2,031 2,8 0,05 1,58 2,87 0,15 1,231
8-mrt-13 1,88 -0,13 2,004 2,96 0 2,031 2,77 0,08 1,61 2,87 0,15 1,231

15-mrt-13 1,31 -0,21 2 2,46 -0,01 1,335 2,78 -0,03 1,469 2,45 0,05 1,665 1,9 -0,15 1,984 2,96 0 2,031 2,8 0,05 1,58 2,85 0,17 1,251

PROJECTNR.:





Date : 10-12-2012 11:25:25
From : " " @noorderzijlvest.nl
To : " @drenthe.nl, " " @drenthe.nl, " "

@advin.nl, " " t@ballast-nedam.nl, " #032# #032#
@hunzeenaas.nl)" ,#032# #032# @hunzeenaas.nl), " @tynaarlo.nl'"

@tynaarlo.nl', " ', ' " @wiertsema.nl
Cc : " " @duravermeer.nl
Subject : RE: Groningen Airport Eelde - ontwerp AVI-bodemas
Attachment : image001.png;image002.png;image003.png;

In het vorig overleg is de kwaliteit van het AVI-bodemas nergens besproken . Ik  weet ook niet of er een kwaliteitsverklaring bij de melding aan de gemeente
Tynaarlo is gevoegd. Bij de aanvraag voor een lozingsvergunning is nergens gesproken over de toepassing van AVI bodemas. Nou hoeft dat ook niet als er geen
uitloging van stoffen uit dit materiaal plaats vindt. In andere gevallen (toepassing bodemassen) vindt dit wel plaats.
Wat ik graag wil weten is er een kwaliteitsverklaring en een AP04 onderzoek van het toe te passen materiaal. En welke stoffen/parameters  moeten we in het
monitorings onderzoek en in het te lozen drainage water op oppervlaktewater laten bemonsteren/  analyseren. Indien het bekend is graag vanmiddag meenemen. Tot
13.30 uur gr. 

Van:  [mailto @advin.nl]
Verzonden: donderdag 6 december 2012 10:29
Aan: @tynaarlo.nl'; ; @drenthe.nl'; @drenthe.nl'; ;  ( @hunzeenaas.nl); '

'
CC:
Onderwerp: Groningen Airport Eelde - ontwerp AVI-bodemas

Heren,

Naar aanleiding van het overleg van afgelopen dinsdag met betrekking tot de toepassing van AVI-bodemas op de locatie Groningen Airport Eelde wil ik met jullie het
ontwerp van de bodemas nader beschouwen. De AVI-bodemas wordt op twee locaties toegepast, te weten in de baanverlenging met draaikop en ter plaatse van het
nieuwe platform. Afgelopen dinsdag hebben we uitvoering stil gestaan bij het laatste deel van de baanverlenging ter plaatse van de draaikop. Hier is sprake van een
sterk wisselende gelaagdheid van de ondergrond en met de name de combinatie van bodemas met keileem en potklei heeft geleid tot discussie. Uiteindelijk heeft dit
geresulteerd in een oplossing waardoor deze combinatie mogelijk is en we voldoen aan de gestelde eisen van het besluit bodemkwaliteit.
In komend overleg wil ik het ontwerp van het restant van de baanverlenging en het nieuwe platform nog eens doornemen. Hoewel de grondgesteldheid door de
aanwezigheid van met name zandgronden hier gunstiger is wil ik ook de bijzonderheden van deze gebieden op basis van de door ons opgestelde stukken nader
belichten.

Volgens planning wil de combinatie PASE in januari 2013 (na de winterstop) starten met het aanbrengen van de bodemas t.p.v. het platform en in april 2013 zal het
gedeelte tussen het thans in uitvoering zijnde deel van de baanverlenging en de huidige baan worden aangebracht. Ik ben er voorstander van dat het ontwerp en de
uitgangspunten van deze locaties voor start realisatie bij iedereen bekend zijn en eventuele vragen zijn beantwoord zodat er dan geen probleem meer te verwachten
zijn.

Ik nodig jullie uit om bij dit overleg aanwezig te zijn op maandag 10 december om 13.30 uur op het kantoor van PASE aan de Burg. Legroweg 106 te Eelde.
Gezien de planning van de realisatiewerkzaamheden en het belang van dit overleg reken ik op jullie aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,
Combinatie PASE

Advin BV

Adviseur Civiele Techniek
Marktgroep Regionale Infrastructuur

T  | M  | D  | F 
@advin.nl< @advin.nl> | I www.advin.nl<http://www.advin.nl/>

A Scorpius 201 Hoofddorp (bezoekadres) | Postbus 437 2130 AK Hoofddorp (postadres)

> Advin zoekt versterking. Bent of kent u onze nieuwe collega<http://www.advin.nl/werken-bij/vacatures>?
> Benieuwd waar we vandaag aan werken? Lees over ons project van de maand<http://www.advin.nl/project-van-de-maand>.
> Altijd en overal op de hoogte zijn van ons laatste nieuws? Volg ons online: [Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving:
Beschrijving: http://www.advin.nl/fileadmin/images/icon_linkedin.png] <http://www.linkedin.com/company/advin-bv>  [Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving:
Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: http://www.advin.nl/fileadmin/images/icon_twitter.png] <http://www.twitter.com/Advin_BV>  [Beschrijving:
Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: http://www.advin.nl/fileadmin/images/icon_facebook.png]
<https://www.facebook.com/pages/Advin-BV/334139159959372>

KvK 34012680 / statutair gevestigd Hoofddorp
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan de informatie in deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend.
P Denk om het milieu - is uitprinten echt noodzakelijk?

http://www.advin.nl/
http://www.advin.nl/fileadmin/images/icon_linkedin.png
http://www.linkedin.com/company/advin-bv
http://www.advin.nl/fileadmin/images/icon_twitter.png
http://www.twitter.com/Advin_BV
http://www.advin.nl/fileadmin/images/icon_facebook.png
https://www.facebook.com/pages/Advin-BV/334139159959372


Date : 6-12-2012 14:08:24
From : " " @hunzeenaas.nl
To : " " @drenthe.nl, " " @drenthe.nl, "' '"

@advin.nl, ', " @ballast-nedam.nl, " @noorderzijlvest.nl'"
@noorderzijlvest.nl', "' @tynaarlo.nl'" ' @tynaarlo.nl', " "

Cc : "' " @duravermeer.nl
Subject : RE: Groningen Airport Eelde - ontwerp AVI-bodemas
Attachment : image001.jpg;image002.png;image003.png;image004.png;

Hallo,

Maandagmiddag gaat mij absoluut niet lukken om hierbij aanwezig te zijn. Ik ga kijken of misschien een collega vanuit vergunningverlening kan, maar ik kan niets
garanderen.

Met vriendelijke groet,

[http://www.hunzeenaas.nl/images/logo.jpg]

Gebiedshydroloog
@hunzeenaas.nl<mailto @hunzeenaas.nl>

Aquapark 5
Veendam
Postbus 195
9640 AD
Veendam

T 
F 

www.hunzeenaas.nl<http://www.hunzeenaas.nl>

Van:  [mailto @advin.nl]
Verzonden: donderdag 6 december 2012 10:29
Aan: @tynaarlo.nl'; @noorderzijlvest.nl'; @drenthe.nl'; @drenthe.nl'; ;   '
CC:
Onderwerp: Groningen Airport Eelde - ontwerp AVI-bodemas

Heren,

Naar aanleiding van het overleg van afgelopen dinsdag met betrekking tot de toepassing van AVI-bodemas op de locatie Groningen Airport Eelde wil ik met jullie het
ontwerp van de bodemas nader beschouwen. De AVI-bodemas wordt op twee locaties toegepast, te weten in de baanverlenging met draaikop en ter plaatse van het
nieuwe platform. Afgelopen dinsdag hebben we uitvoering stil gestaan bij het laatste deel van de baanverlenging ter plaatse van de draaikop. Hier is sprake van een
sterk wisselende gelaagdheid van de ondergrond en met de name de combinatie van bodemas met keileem en potklei heeft geleid tot discussie. Uiteindelijk heeft dit
geresulteerd in een oplossing waardoor deze combinatie mogelijk is en we voldoen aan de gestelde eisen van het besluit bodemkwaliteit.
In komend overleg wil ik het ontwerp van het restant van de baanverlenging en het nieuwe platform nog eens doornemen. Hoewel de grondgesteldheid door de
aanwezigheid van met name zandgronden hier gunstiger is wil ik ook de bijzonderheden van deze gebieden op basis van de door ons opgestelde stukken nader
belichten.

Volgens planning wil de combinatie PASE in januari 2013 (na de winterstop) starten met het aanbrengen van de bodemas t.p.v. het platform en in april 2013 zal het
gedeelte tussen het thans in uitvoering zijnde deel van de baanverlenging en de huidige baan worden aangebracht. Ik ben er voorstander van dat het ontwerp en de
uitgangspunten van deze locaties voor start realisatie bij iedereen bekend zijn en eventuele vragen zijn beantwoord zodat er dan geen probleem meer te verwachten
zijn.

Ik nodig jullie uit om bij dit overleg aanwezig te zijn op maandag 10 december om 13.30 uur op het kantoor van PASE aan de Burg. Legroweg 106 te Eelde.
Gezien de planning van de realisatiewerkzaamheden en het belang van dit overleg reken ik op jullie aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,
Combinatie PASE

Advin BV

Adviseur Civiele Techniek
Marktgroep Regionale Infrastructuur

T  | M  | D  | F 
@advin.nl<mailto @advin.nl> | I www.advin.nl<http://www.advin.nl/>

A Scorpius 201 Hoofddorp (bezoekadres) | Postbus 437 2130 AK Hoofddorp (postadres)

> Advin zoekt versterking. Bent of kent u onze nieuwe collega<http://www.advin.nl/werken-bij/vacatures>?
> Benieuwd waar we vandaag aan werken? Lees over ons project van de maand<http://www.advin.nl/project-van-de-maand>.
> Altijd en overal op de hoogte zijn van ons laatste nieuws? Volg ons online: [Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving:
Beschrijving: http://www.advin.nl/fileadmin/images/icon_linkedin.png] <http://www.linkedin.com/company/advin-bv>  [Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving:
Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: http://www.advin.nl/fileadmin/images/icon_twitter.png] <http://www.twitter.com/Advin_BV>  [Beschrijving:
Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: http://www.advin.nl/fileadmin/images/icon_facebook.png]
<https://www.facebook.com/pages/Advin-BV/334139159959372>
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KvK 34012680 / statutair gevestigd Hoofddorp
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan de informatie in deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend.
P Denk om het milieu - is uitprinten echt noodzakelijk?



Date : 6-12-2012 11:40:18
From : " @tynaarlo.nl
To : " @drenthe.nl, " " @drenthe.nl, "' '"

@advin.nl, " t', ' " @ballast-nedam.nl, "' #032# #032#
( @hunzeenaas.nl)'" #032# #032#( @hunzeenaas.nl)', "' @noorderzijlvest.nl'"

@noorderzijlvest.nl', " , ' " @wiertsema.nl
Cc : "' " @duravermeer.nl
Subject : RE: Groningen Airport Eelde - ontwerp AVI-bodemas
Attachment : image001.png;image002.png;image003.png;

Zal er zijn.

Vr.gr.

Van: mailto:frank @advin.nl]
Verzonden: donderdag 6 december 2012 10:29
Aan: ; @noorderzijlvest.nl'; @drenthe.nl'; @drenthe.nl'; ; , ( @hunzeenaas.nl); '

'
CC:
Onderwerp: Groningen Airport Eelde - ontwerp AVI-bodemas

Heren,

Naar aanleiding van het overleg van afgelopen dinsdag met betrekking tot de toepassing van AVI-bodemas op de locatie Groningen Airport Eelde wil ik met jullie het
ontwerp van de bodemas nader beschouwen. De AVI-bodemas wordt op twee locaties toegepast, te weten in de baanverlenging met draaikop en ter plaatse van het
nieuwe platform. Afgelopen dinsdag hebben we uitvoering stil gestaan bij het laatste deel van de baanverlenging ter plaatse van de draaikop. Hier is sprake van een
sterk wisselende gelaagdheid van de ondergrond en met de name de combinatie van bodemas met keileem en potklei heeft geleid tot discussie. Uiteindelijk heeft dit
geresulteerd in een oplossing waardoor deze combinatie mogelijk is en we voldoen aan de gestelde eisen van het besluit bodemkwaliteit.
In komend overleg wil ik het ontwerp van het restant van de baanverlenging en het nieuwe platform nog eens doornemen. Hoewel de grondgesteldheid door de
aanwezigheid van met name zandgronden hier gunstiger is wil ik ook de bijzonderheden van deze gebieden op basis van de door ons opgestelde stukken nader
belichten.

Volgens planning wil de combinatie PASE in januari 2013 (na de winterstop) starten met het aanbrengen van de bodemas t.p.v. het platform en in april 2013 zal het
gedeelte tussen het thans in uitvoering zijnde deel van de baanverlenging en de huidige baan worden aangebracht. Ik ben er voorstander van dat het ontwerp en de
uitgangspunten van deze locaties voor start realisatie bij iedereen bekend zijn en eventuele vragen zijn beantwoord zodat er dan geen probleem meer te verwachten
zijn.

Ik nodig jullie uit om bij dit overleg aanwezig te zijn op maandag 10 december om 13.30 uur op het kantoor van PASE aan de Burg. Legroweg 106 te Eelde.
Gezien de planning van de realisatiewerkzaamheden en het belang van dit overleg reken ik op jullie aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,
Combinatie PASE

Advin BV

Adviseur Civiele Techniek
Marktgroep Regionale Infrastructuur

T  | M  | D (  | F 
@advin.nl<mailto:f @advin.nl> | I www.advin.nl<http://www.advin.nl/>

A Scorpius 201 Hoofddorp (bezoekadres) | Postbus 437 2130 AK Hoofddorp (postadres)

> Advin zoekt versterking. Bent of kent u onze nieuwe collega<http://www.advin.nl/werken-bij/vacatures>?
> Benieuwd waar we vandaag aan werken? Lees over ons project van de maand<http://www.advin.nl/project-van-de-maand>.
> Altijd en overal op de hoogte zijn van ons laatste nieuws? Volg ons online: [Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving:
Beschrijving: http://www.advin.nl/fileadmin/images/icon_linkedin.png] <http://www.linkedin.com/company/advin-bv>  [Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving:
Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: http://www.advin.nl/fileadmin/images/icon_twitter.png] <http://www.twitter.com/Advin_BV>  [Beschrijving:
Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: http://www.advin.nl/fileadmin/images/icon_facebook.png]
<https://www.facebook.com/pages/Advin-BV/334139159959372>

KvK 34012680 / statutair gevestigd Hoofddorp
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan de informatie in deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend.
P Denk om het milieu - is uitprinten echt noodzakelijk?
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Date : 12-12-2012 10:09:30
From : " @noorderzijlvest.nl
To : " @drenthe.nl, " " @drenthe.nl, 

@advin.nl, " " t@ballast-nedam.nl, " #032# #032#
@hunzeenaas.nl)" ,#032 #032# @hunzeenaas.nl), " @tynaarlo.nl'"

@tynaarlo.nl', "  " @
Cc : " " @duravermeer.nl
Subject : RE: Groningen Airport Eelde - ontwerp AVI-bodemas
Attachment : image001.png;image002.png;image003.png;

Heren,dame    In onze bespreking deze week maakte  een opmerking over het peil in de Runsloot . Er zou stuwing in plaats vinden. Dit zou blijken uit het
feit dat het peil stroomafwaarts na de duiker onder het verlengde gedeelte aanmerkelijk lager was dan voor de instroom nabij Yde.   Nog dezelfde dag ben ik gaan
kijken en m.i. klopt dit niet. Zowel bij de instroom als bij de uitstroom was de duiker op ca. 5 cm na  gevuld. Ten tweede heb ik de noordelijke uitstroom van de
drainage bekenen) . Er ging erg veel zwevende stof (zanddeelttjes) mee .  Dit is logisch gezien het vele smelt-en regenwater en het starten van de drainagelozing.  Bij
een hercontrole gisteren was  het al aanmerkelijk verbeterd. Binnenkort laten wij de drainagelozing bemonsteren en analyseren op de parameters zoals ook vermeld in
de monitoringsverplichting voor het grondwater . Wij gaan samen  met het waterschap Hunze en Aas bezien of dit en hoe dit in de lozingsvergunning moet worden
opgenomen .Tot zover 

Van:  [mailto @advin.nl]
Verzonden: donderdag 6 december 2012 10:29
Aan: @tynaarlo.nl';  @drenthe.nl'; @drenthe.nl'; ;  r@hunzeenaas.nl); 

'
CC:
Onderwerp: Groningen Airport Eelde - ontwerp AVI-bodemas

Heren,

Naar aanleiding van het overleg van afgelopen dinsdag met betrekking tot de toepassing van AVI-bodemas op de locatie Groningen Airport Eelde wil ik met jullie het
ontwerp van de bodemas nader beschouwen. De AVI-bodemas wordt op twee locaties toegepast, te weten in de baanverlenging met draaikop en ter plaatse van het
nieuwe platform. Afgelopen dinsdag hebben we uitvoering stil gestaan bij het laatste deel van de baanverlenging ter plaatse van de draaikop. Hier is sprake van een
sterk wisselende gelaagdheid van de ondergrond en met de name de combinatie van bodemas met keileem en potklei heeft geleid tot discussie. Uiteindelijk heeft dit
geresulteerd in een oplossing waardoor deze combinatie mogelijk is en we voldoen aan de gestelde eisen van het besluit bodemkwaliteit.
In komend overleg wil ik het ontwerp van het restant van de baanverlenging en het nieuwe platform nog eens doornemen. Hoewel de grondgesteldheid door de
aanwezigheid van met name zandgronden hier gunstiger is wil ik ook de bijzonderheden van deze gebieden op basis van de door ons opgestelde stukken nader
belichten.

Volgens planning wil de combinatie PASE in januari 2013 (na de winterstop) starten met het aanbrengen van de bodemas t.p.v. het platform en in april 2013 zal het
gedeelte tussen het thans in uitvoering zijnde deel van de baanverlenging en de huidige baan worden aangebracht. Ik ben er voorstander van dat het ontwerp en de
uitgangspunten van deze locaties voor start realisatie bij iedereen bekend zijn en eventuele vragen zijn beantwoord zodat er dan geen probleem meer te verwachten
zijn.

Ik nodig jullie uit om bij dit overleg aanwezig te zijn op maandag 10 december om 13.30 uur op het kantoor van PASE aan de Burg. Legroweg 106 te Eelde.
Gezien de planning van de realisatiewerkzaamheden en het belang van dit overleg reken ik op jullie aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,
Combinatie PASE

Advin BV

Adviseur Civiele Techniek
Marktgroep Regionale Infrastructuur

T  | M  | D  | F 
@advin.nl<mailto @advin.nl> | I www.advin.nl<http://www.advin.nl/>

A Scorpius 201 Hoofddorp (bezoekadres) | Postbus 437 2130 AK Hoofddorp (postadres)

> Advin zoekt versterking. Bent of kent u onze nieuwe collega<http://www.advin.nl/werken-bij/vacatures>?
> Benieuwd waar we vandaag aan werken? Lees over ons project van de maand<http://www.advin.nl/project-van-de-maand>.
> Altijd en overal op de hoogte zijn van ons laatste nieuws? Volg ons online: [Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving:
Beschrijving: http://www.advin.nl/fileadmin/images/icon_linkedin.png] <http://www.linkedin.com/company/advin-bv>  [Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving:
Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: http://www.advin.nl/fileadmin/images/icon_twitter.png] <http://www.twitter.com/Advin_BV>  [Beschrijving:
Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: http://www.advin.nl/fileadmin/images/icon_facebook.png]
<https://www.facebook.com/pages/Advin-BV/334139159959372>

KvK 34012680 / statutair gevestigd Hoofddorp
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan de informatie in deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend.
P Denk om het milieu - is uitprinten echt noodzakelijk?
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Date : 17-4-2013 11:13:09
From : " "
To : "' " @duravermeer.nl, "' '" @noorderzijlvest.nl
Cc : " " @drenthe.nl, " @tynaarlo.nl" @tynaarlo.nl, " @tynaarlo.nl"

@tynaarlo.nl
Subject : RE: Informatie herkomst en certificaat 

Dag ,
 
Bedankt voor de snelle actie en de excuses. Op de procedurele aspecten komen we later nog terug.
 
Inhoudelijk ligt er nog een relatie met het monitoringsplan omdat de te meten parameters afhankelijk zijn van het uitlooggedrag. Die zullen
we eerst moeten toetsen aan de analyseresultaten/uitloogtesten  van de toegepaste partijen "Twence" en "Moerdijk".
Uit ons telefoongesprek van gisteren begreep ik dat je bezig bent met het integreren van onze voorzet in het op te stellen van het meet- en
registratieplan voor de IBC-toepassing en de watervergunning. ook gaf je aan dat het het inrichten van het meetnet niet meer binnen de
planning van de huidige baansluiting uitgevoerd kan worden. We hebben daar begrip voor en haalt de druk er ook voor ons af.
Pas als we de aanvullende gegevens beschikbaar hebben, kunnen we de balans opmaken. Ik stel voor om over een paar weken een afspraak te
maken om het meet- en registratieplan te bespreken.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
 
Van:  [mailto @duravermeer.nl] 
Verzonden: dinsdag 16 april 2013 17:18
Aan: 
CC: ; @tynaarlo.nl; @tynaarlo.nl
Onderwerp: RE: Informatie herkomst en certificaat
 
Beste en 
 
Allereerst onze excuses voor het niet tijdig informeren over de wijziging van herkomst van de AVI-bodemas voor een deel van de baanverlenging.
 
Wij hebben de volgende hoeveelheden AVI-bodemas toegepast:

·         96.006 ton Aterro uit Wijster
·         13.002 ton Twence uit Hengelo
·         24.321 ton AZN uit Moerdijk

 
Totaal: 133.129 ton
 
In bijgevoegde bijlage is overzicht weergegeven waar deze AVI-bodemas is toegepast. De produktcertificaten zijn bijgevoegd. De analysecertificaten
volgen nog.
De reden dat wij geen AVI-bodemas van Attero hebben gereden is gelegen in het feit dat wij niet de voldoende hoeveelheid AVI-bodemas bij hen hebben
besteld als gevolg van de platformwijziging en dat Aterro op korte termijn niet de juiste partij kon leveren.
 
Met vriendelijke groet,

 
ing.  l Omgevingsmanager l Dura Vermeer Divisie Infra BV l Business Unit Grote Projecten
Taurusavenue 100 l Postbus 194 l 2130 AD Hoofddorp
T  l F  l M
 

@duravermeer.nl  l www.duravermeer.nl
KvK 34196245 | statutair gevestigd Hoofddorp

P  Sta aub stil bij het milieu voordat u deze e-mail print.
 
Van:  [mailto @drenthe.nl] 
Verzonden: maandag 15 april 2013 14:44
Aan: ; @tynaarlo.nl
CC: 
Onderwerp: Avi-slakken uit Amsterdam toegepast op GAE
 
Dag ,
 
Ik ben vorige week 3 keer in het veld geweest bij het trekken van het cunet voor de aansluiting (fase3). De projectleider  wist me
te vertellen dat er voor dit stuk van de baan een andere partij Avi-slakken gebruikt wordt omdat Attero niet kon leveren. Dat is een majeure
wijziging en we voelen ons er door overvallen.
Waarom is hiervan geen melding Bbk gedaan?
 
Ik zou per ommegaande graag de kwaliteit van de nieuwe partij willen weten en wil je vragen ons de certificaten per mail toe te sturen.
 
Met vriendelijke groet,
 

http://www.duravermeer.nl/


 
Toezicht Wbb, afdeling Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Provincie Drenthe,
Westerbrink 1, Postbus 122, 9400 AC, ASSEN
tel:  (tevens mobiel )
E:   @drenthe.nl,
W: www.provincie.drenthe.nl.

 
Voor ontwikkel ingen met betrekking tot de RUD, ki jkt u op www.ruddrenthe.nl .
 

website: www.duravermeer.nl

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en
niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht
ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. De niet
bedoelde ontvanger wordt verzocht de afzender telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen en het e-mail bericht te vernietigen. Afzender
noch Dura Vermeer Groep NV of aan haar gelieerde vennootschappen staan in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een
verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor afzender noch voor
Dura Vermeer Groep NV of aan haar gelieerde vennootschappen tot stand.

http://www.ruddrenthe.nl/
http://www.duravermeer.nl


Date : 16-4-2013 17:18:02
From : " " @duravermeer.nl
To : " " @drenthe.nl
Cc : " @drenthe.nl, @tynaarlo.nl" @tynaarlo.nl, @tynaarlo.nl" @tynaarlo.nl
Subject : RE: Informatie herkomst en certificaat 
Attachment : Certificaat Moerdijk.pdf;certificaat Twence.pdf;overzichtstekening waar AVI verwerkt.pdf;

Beste en 
 
Allereerst onze excuses voor het niet tijdig informeren over de wijziging van herkomst van de AVI-bodemas voor een deel van de baanverlenging.
 
Wij hebben de volgende hoeveelheden AVI-bodemas toegepast:

·         96.006 ton Aterro uit Wijster
·         13.002 ton Twence uit Hengelo
·         24.321 ton AZN uit Moerdijk

Totaal: 133.129 ton
 
In bijgevoegde bijlage is overzicht weergegeven waar deze AVI-bodemas is toegepast. De produktcertificaten zijn bijgevoegd. De analysecertificaten volgen nog.
De reden dat wij geen AVI-bodemas van Attero hebben gereden is gelegen in het feit dat wij niet de voldoende hoeveelheid AVI-bodemas bij hen hebben besteld als gevolg van de
platformwijziging en dat Aterro op korte termijn niet de juiste partij kon leveren.
 
Met vriendelijke groet,

 
 l Omgevingsmanager l Dura Vermeer Divisie Infra BV l Business Unit Grote Projecten

Taurusavenue 100 l Postbus 194 l 2130 AD Hoofddorp
T l F (  l M 
 

@duravermeer.nl  l www.duravermeer.nl
KvK 34196245 | statutair gevestigd Hoofddorp

P  Sta aub stil bij het milieu voordat u deze e-mail print.
 
Van: [mailto: @drenthe.nl] 
Verzonden: maandag 15 april 2013 14:44
Aan:  @tynaarlo.nl
CC: 
Onderwerp: Avi-slakken uit Amsterdam toegepast op GAE
 
Dag ,
 
Ik ben vorige week 3 keer in het veld geweest bij het trekken van het cunet voor de aansluiting (fase3). De projectleider  wist me te vertellen dat er voor dit stuk van
de baan een andere partij Avi-slakken gebruikt wordt omdat Attero niet kon leveren. Dat is een majeure wijziging en we voelen ons er door overvallen.
Waarom is hiervan geen melding Bbk gedaan?
 
Ik zou per ommegaande graag de kwaliteit van de nieuwe partij willen weten en wil je vragen ons de certificaten per mail toe te sturen.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
Toezicht Wbb, afdeling Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Provincie Drenthe,
Westerbrink 1, Postbus 122, 9400 AC, ASSEN
tel: (tevens mobiel )
E:   @drenthe.nl,
W: www.provincie.drenthe.nl.

 
Voor ontwikkel ingen met betrekking tot de RUD, ki jkt u op www.ruddrenthe.nl .
 

website: www.duravermeer.nl

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt
krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming,
verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. De niet bedoelde ontvanger wordt verzocht de afzender telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen en het e-mail
bericht te vernietigen. Afzender noch Dura Vermeer Groep NV of aan haar gelieerde vennootschappen staan in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een
verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor afzender noch voor Dura Vermeer Groep NV of aan haar
gelieerde vennootschappen tot stand.

http://www.duravermeer.nl/
http://www.ruddrenthe.nl/


























Date : 11-6-2013 13:34:29
From : " "
To : "' " @duravermeer.nl
Cc : @tynaarlo.nl" @tynaarlo.nl, "' " @noorderzijlvest.nl
Subject : RE: Laatste loodjes 
Attachment : image001.png;

Dag 
 
We zijn inmiddels in gespannen afwachting van het concept monitoringsplan en hebben ook kennis genomen van de aanschrijving door het
waterschap omdat er stoffen uitlogen en op het oppervlaktewater geloosd worden. Wij haken graag aan als er overleg gevoerd gaat worden
om ons te beraden op het vervolg.
 
Als tweede punt hierbij alvast een ractie op het milieukundig  onderzoek naar het grondwater op het vliegveld (de 0-situatie): De
verschillende hydrologische eenheden binnen het gebied komen o.i. onvoldoende tot uitdrukking in de gekozen onderzoeksopzet. Daarmee
geven de resultaten onvoldoende inzicht in de feitelijke achtergrondwaarden ter plaatse van de toepassing van de AVI-slakken. Het
aanvullend onderzoek zoals we al eerder aangereikt hebben blijft wat dat betreft nog nodig om per deelgebied onderscheid te kunnen maken
tussen de natuurlijke (achtergrond-) waarden en de mogelijke uitloging van de Avi-slakken.
 
Als derde punt; de aanvullende gegevens van de Avi-slakken van Twence en Moerdijk geven geen aanleiding om het analysepakket aan te
passen. Het gaat ook daar om dezelfde stoffen.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
Van: mailto @duravermeer.nl] 
Verzonden: vrijdag 24 mei 2013 15:43
Aan:
CC: @tynaarlo.nl; ;  ; ,  
Onderwerp: RE: Laatste loodjes
 
Beste 
 
Bedankt voor je bericht. Wij zijn momenteel nog druk bezig met het opleverdossier. Ook het opstellen van het monitoringsplan (meet- en registratieplan)
maakt daar deel van uit.
Wij leveren in de week van 3 t/m 7 juni het monitoringsplan (concept) aan jou en  Hierin zijn ook gegevens verwerkt (analyses grondwater en
drainagewater) tijdens de realisatiefase.
 
De rapportage van de nulsituatie van grond en grondwater en de analyserapporten van de AVI-bodemas van Twence (2 stuks) en AZN Moerdijk (2 stuks)
stuur ik via WeTransfer naar jou en 
 
Met vriendelijke groet,

 
 l Omgevingsmanager PASE l Baanverlenging Groningen Airport Eelde

Postadres l Postbus 58 l 2100 AB l Heemstede
Bezoekadres l Burgemeester J.G. Legroweg 106 l 9761 TD l Eelde
M 
 

@duravermeer.nl  l www.duravermeer.nl
KvK 34196245 | statutair gevestigd Hoofddorp

P  Sta aub stil bij het milieu voordat u deze e-mail print.
 
 
Van: Dhr.  [mailto: @drenthe.nl] 
Verzonden: donderdag 23 mei 2013 16:13
Aan:
CC: @tynaarlo.nl; 
Onderwerp: Laatste loodjes
 
Dag 
 
De vliegtuigen vliegen weer op GAE en daarmee is de baanverleninging gerealiseerd. Mooi stukje werk.
Wat we nog wel moeten doen is het monitorngsplan optuigen en daarvoor vraag ik jouw aandacht.
In de laatste mails heb je ons toegezegd nog aanvullende informatie toe te sturen zodat we het plan kunnen toetsen. Daar willen we graag
mee verder.
het gaat om de volgende zaken:
- de uitlooggegevens van de Avi-slakken van Twence en Moerdijk zodat we de juiste parameters kunnen bepalen
- het 0-situatie grondwateronderzoek (analytisch)
- het concept meet- en registratieplan (monitoring)
 
Kun je aangeven wat je al beschikbaar hebt resp. wanneer de gegevens beschikbaar komen?
 

http://www.duravermeer.nl/


Met vriendelijke groet,
 

 
 

 
Toezicht Wbb, afdeling Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving
Westerbrink 1, Postbus 122, 9400 AC, ASSEN
tel:  (tevens mobiel )
E:   @drenthe.nl,
W: www.provincie.drenthe.nl.

 
Voor ontwikkel ingen met betrekking tot de RUD, ki jkt u op www.ruddrenthe.nl .
 

website: www.duravermeer.nl

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en
niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht
ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. De niet
bedoelde ontvanger wordt verzocht de afzender telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen en het e-mail bericht te vernietigen. Afzender
noch Dura Vermeer Groep NV of aan haar gelieerde vennootschappen staan in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een
verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor afzender noch voor
Dura Vermeer Groep NV of aan haar gelieerde vennootschappen tot stand.

http://www.ruddrenthe.nl/
http://www.duravermeer.nl


Date : 24-5-2013 15:43:05
From : "  @duravermeer.nl
To : " @drenthe.nl
Cc : @tynaarlo.nl" @tynaarlo.nl, " @drenthe.nl, " @duravermeer.nl, " "

@duravermeer.nl, " " @duravermeer.nl
Subject : RE: Laatste loodjes 
Attachment : image001.png;

Beste 
 
Bedankt voor je bericht. Wij zijn momenteel nog druk bezig met het opleverdossier. Ook het opstellen van het monitoringsplan (meet- en registratieplan) maakt daar deel van uit.
Wij leveren in de week van 3 t/m 7 juni het monitoringsplan (concept) aan jou en  Hierin zijn ook gegevens verwerkt (analyses grondwater en drainagewater) tijdens de realisatiefase.
 
De rapportage van de nulsituatie van grond en grondwater en de analyserapporten van de AVI-bodemas van Twence (2 stuks) en AZN Moerdijk (2 stuks) stuur ik via WeTransfer naar jou en

 
Met vriendelijke groet,

 
 l Omgevingsmanager PASE l Baanverlenging Groningen Airport Eelde

Postadres l Postbus 58 l 2100 AB l Heemstede
Bezoekadres l Burgemeester J.G. Legroweg 106 l 9761 TD l Eelde
M
 

@duravermeer.nl  l www.duravermeer.nl
KvK 34196245 | statutair gevestigd Hoofddorp

P  Sta aub stil bij het milieu voordat u deze e-mail print.
 
 
Van:  [mailto @drenthe.nl] 
Verzonden: donderdag 23 mei 2013 16:13
Aan:
CC: @tynaarlo.nl; 
Onderwerp: Laatste loodjes
 
Dag
 
De vliegtuigen vliegen weer op GAE en daarmee is de baanverleninging gerealiseerd. Mooi stukje werk.
Wat we nog wel moeten doen is het monitorngsplan optuigen en daarvoor vraag ik jouw aandacht.
In de laatste mails heb je ons toegezegd nog aanvullende informatie toe te sturen zodat we het plan kunnen toetsen. Daar willen we graag mee verder.
het gaat om de volgende zaken:
- de uitlooggegevens van de Avi-slakken van Twence en Moerdijk zodat we de juiste parameters kunnen bepalen
- het 0-situatie grondwateronderzoek (analytisch)
- het concept meet- en registratieplan (monitoring)
 
Kun je aangeven wat je al beschikbaar hebt resp. wanneer de gegevens beschikbaar komen?
 
Met vriendelijke groet,
 

 
 

 
Toezicht Wbb, afdeling Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving
Westerbrink 1, Postbus 122, 9400 AC, ASSEN
tel: (tevens mobiel )
E:   @drenthe.nl,
W: www.provincie.drenthe.nl.

 
Voor ontwikkel ingen met betrekking tot de RUD, ki jkt u op www.ruddrenthe.nl .
 

website: www.duravermeer.nl

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt
krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming,
verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. De niet bedoelde ontvanger wordt verzocht de afzender telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen en het e-mail
bericht te vernietigen. Afzender noch Dura Vermeer Groep NV of aan haar gelieerde vennootschappen staan in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een
verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor afzender noch voor Dura Vermeer Groep NV of aan haar
gelieerde vennootschappen tot stand.

http://www.duravermeer.nl/
http://www.provincie.drenthe.nl/
http://www.ruddrenthe.nl/


Date : 24-5-2013 15:43:05
From : " @duravermeer.nl
To : " " @drenthe.nl
Cc : @tynaarlo.nl" @tynaarlo.nl, " @drenthe.nl, " @duravermeer.nl, " "

@duravermeer.nl, " @duravermeer.nl
Subject : RE: Laatste loodjes 
Attachment : image001.png;

Beste 
 
Bedankt voor je bericht. Wij zijn momenteel nog druk bezig met het opleverdossier. Ook het opstellen van het monitoringsplan (meet- en registratieplan) maakt daar deel van uit.
Wij leveren in de week van 3 t/m 7 juni het monitoringsplan (concept) aan jou en  Hierin zijn ook gegevens verwerkt (analyses grondwater en drainagewater) tijdens de realisatiefase.
 
De rapportage van de nulsituatie van grond en grondwater en de analyserapporten van de AVI-bodemas van Twence (2 stuks) en AZN Moerdijk (2 stuks) stuur ik via WeTransfer naar jou en

 
Met vriendelijke groet,

 
 l Omgevingsmanager PASE l Baanverlenging Groningen Airport Eelde

Postadres l Postbus 58 l 2100 AB l Heemstede
Bezoekadres l Burgemeester J.G. Legroweg 106 l 9761 TD l Eelde
M 
 

@duravermeer.nl  l www.duravermeer.nl
KvK 34196245 | statutair gevestigd Hoofddorp

P  Sta aub stil bij het milieu voordat u deze e-mail print.
 
 
Van: mailto a@drenthe.nl] 
Verzonden: donderdag 23 mei 2013 16:13
Aan: 
CC: @tynaarlo.nl; 
Onderwerp: Laatste loodjes
 
Dag 
 
De vliegtuigen vliegen weer op GAE en daarmee is de baanverleninging gerealiseerd. Mooi stukje werk.
Wat we nog wel moeten doen is het monitorngsplan optuigen en daarvoor vraag ik jouw aandacht.
In de laatste mails heb je ons toegezegd nog aanvullende informatie toe te sturen zodat we het plan kunnen toetsen. Daar willen we graag mee verder.
het gaat om de volgende zaken:
- de uitlooggegevens van de Avi-slakken van Twence en Moerdijk zodat we de juiste parameters kunnen bepalen
- het 0-situatie grondwateronderzoek (analytisch)
- het concept meet- en registratieplan (monitoring)
 
Kun je aangeven wat je al beschikbaar hebt resp. wanneer de gegevens beschikbaar komen?
 
Met vriendelijke groet,
 

 
 

 
Toezicht Wbb, afdeling Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving
Westerbrink 1, Postbus 122, 9400 AC, ASSEN
tel: (tevens mobiel )
E:   @drenthe.nl,
W: www.provincie.drenthe.nl.

 
Voor ontwikkel ingen met betrekking tot de RUD, ki jkt u op www.ruddrenthe.nl .
 

website: www.duravermeer.nl

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt
krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming,
verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. De niet bedoelde ontvanger wordt verzocht de afzender telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen en het e-mail
bericht te vernietigen. Afzender noch Dura Vermeer Groep NV of aan haar gelieerde vennootschappen staan in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een
verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor afzender noch voor Dura Vermeer Groep NV of aan haar
gelieerde vennootschappen tot stand.

http://www.duravermeer.nl/
http://www.provincie.drenthe.nl/
http://www.ruddrenthe.nl/


Date : 11-6-2013 13:45:11
From : @duravermeer.nl
To : " " @drenthe.nl
Cc : @tynaarlo.nl" @tynaarlo.nl, "' " @noorderzijlvest.nl
Subject : RE: Laatste loodjes 
Attachment : image001.png;

Beste ,
 
Wij zijn momenteel bezig met de afronding van het concept-monitoringsplan. Morgen of overmorgen verzenden wij dit rapport digitaal.
 
Inmiddels hebben wij via GAE ook kennis genomen van de brief van het waterschap Noorderzijlvest. Wij nemen hier deze week contact over op met het
waterschap.
 
Met vriendelijke groet,

 
 l Omgevingsmanager PASE l Baanverlenging Groningen Airport Eelde

Postadres l Postbus 58 l 2100 AB l Heemstede
Bezoekadres l Burgemeester J.G. Legroweg 106 l 9761 TD l Eelde
M 
 

@duravermeer.nl  l www.duravermeer.nl
KvK 34196245 | statutair gevestigd Hoofddorp

P  Sta aub stil bij het milieu voordat u deze e-mail print.
 
 
Van:  [mailto @drenthe.nl] 
Verzonden: dinsdag 11 juni 2013 13:34
Aan: 
CC: @tynaarlo.nl; '
Onderwerp: RE: Laatste loodjes
 
Dag ,
 
We zijn inmiddels in gespannen afwachting van het concept monitoringsplan en hebben ook kennis genomen van de aanschrijving door het
waterschap omdat er stoffen uitlogen en op het oppervlaktewater geloosd worden. Wij haken graag aan als er overleg gevoerd gaat worden
om ons te beraden op het vervolg.
 
Als tweede punt hierbij alvast een ractie op het milieukundig  onderzoek naar het grondwater op het vliegveld (de 0-situatie): De
verschillende hydrologische eenheden binnen het gebied komen o.i. onvoldoende tot uitdrukking in de gekozen onderzoeksopzet. Daarmee
geven de resultaten onvoldoende inzicht in de feitelijke achtergrondwaarden ter plaatse van de toepassing van de AVI-slakken. Het
aanvullend onderzoek zoals we al eerder aangereikt hebben blijft wat dat betreft nog nodig om per deelgebied onderscheid te kunnen maken
tussen de natuurlijke (achtergrond-) waarden en de mogelijke uitloging van de Avi-slakken.
 
Als derde punt; de aanvullende gegevens van de Avi-slakken van Twence en Moerdijk geven geen aanleiding om het analysepakket aan te
passen. Het gaat ook daar om dezelfde stoffen.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
Van:  [ @duravermeer.nl] 
Verzonden: vrijdag 24 mei 2013 15:43
Aan: 
CC: @tynaarlo.nl; ;    , 
Onderwerp: RE: Laatste loodjes
 
Beste 
 
Bedankt voor je bericht. Wij zijn momenteel nog druk bezig met het opleverdossier. Ook het opstellen van het monitoringsplan (meet- en registratieplan)
maakt daar deel van uit.
Wij leveren in de week van 3 t/m 7 juni het monitoringsplan (concept) aan jou en . Hierin zijn ook gegevens verwerkt (analyses grondwater en
drainagewater) tijdens de realisatiefase.
 
De rapportage van de nulsituatie van grond en grondwater en de analyserapporten van de AVI-bodemas van Twence (2 stuks) en AZN Moerdijk (2 stuks)
stuur ik via WeTransfer naar jou en
 
Met vriendelijke groet,

 
 l Omgevingsmanager PASE l Baanverlenging Groningen Airport Eelde

Postadres l Postbus 58 l 2100 AB l Heemstede
Bezoekadres l Burgemeester J.G. Legroweg 106 l 9761 TD l Eelde
M (
 

@duravermeer.nl  l www.duravermeer.nl

http://www.duravermeer.nl/
http://www.duravermeer.nl/


KvK 34196245 | statutair gevestigd Hoofddorp

P  Sta aub stil bij het milieu voordat u deze e-mail print.
 
 
Van: mailto @drenthe.nl] 
Verzonden: donderdag 23 mei 2013 16:13
Aan:
CC: f @tynaarlo.nl; 
Onderwerp: Laatste loodjes
 
Dag 
 
De vliegtuigen vliegen weer op GAE en daarmee is de baanverleninging gerealiseerd. Mooi stukje werk.
Wat we nog wel moeten doen is het monitorngsplan optuigen en daarvoor vraag ik jouw aandacht.
In de laatste mails heb je ons toegezegd nog aanvullende informatie toe te sturen zodat we het plan kunnen toetsen. Daar willen we graag
mee verder.
het gaat om de volgende zaken:
- de uitlooggegevens van de Avi-slakken van Twence en Moerdijk zodat we de juiste parameters kunnen bepalen
- het 0-situatie grondwateronderzoek (analytisch)
- het concept meet- en registratieplan (monitoring)
 
Kun je aangeven wat je al beschikbaar hebt resp. wanneer de gegevens beschikbaar komen?
 
Met vriendelijke groet,
 

 
 

 
Toezicht Wbb, afdeling Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving
Westerbrink 1, Postbus 122, 9400 AC, ASSEN
tel:  (tevens mobiel )
E:   @drenthe.nl,
W: www.provincie.drenthe.nl.

 
Voor ontwikkel ingen met betrekking tot de RUD, ki jkt u op www.ruddrenthe.nl .
 

website: www.duravermeer.nl

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en
niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht
ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. De niet
bedoelde ontvanger wordt verzocht de afzender telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen en het e-mail bericht te vernietigen. Afzender
noch Dura Vermeer Groep NV of aan haar gelieerde vennootschappen staan in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een
verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor afzender noch voor
Dura Vermeer Groep NV of aan haar gelieerde vennootschappen tot stand.

website: www.duravermeer.nl

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en
niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht
ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. De niet
bedoelde ontvanger wordt verzocht de afzender telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen en het e-mail bericht te vernietigen. Afzender
noch Dura Vermeer Groep NV of aan haar gelieerde vennootschappen staan in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een
verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor afzender noch voor
Dura Vermeer Groep NV of aan haar gelieerde vennootschappen tot stand.

http://www.ruddrenthe.nl/
http://www.duravermeer.nl


Date : 18-4-2013 14:55:54
From : " @duravermeer.nl
To : " @drenthe.nl
Cc : " @drenthe.nl
Subject : RE: Nieuwe asbestspot aangetroffen op GAE

Beste 
 
Wij hebben de locatie met de puinhoudende grond opgezocht en zijn zelf van mening dat dit niet asbestverdacht is. Wij laten dit begin volgende week controleren door een gecertificeerd
bureau.
 
Alle erven van de gesloopte woningen zijn destijds onderzocht op de aanwezigheid van asbest en waar nodig gesaneerd op asbest. Dit is het geval geweest bij de erfverharding van
Eekhoornstraat 3 en de puinhoudende grond van Eekhoornstraat 2.
 
Met vriendelijke groet,

 
 l Omgevingsmanager PASE l Baanverlenging Groningen Airport Eelde

Postadres l Postbus 58 l 2100 AB l Heemstede
Bezoekadres l Burgemeester J.G. Legroweg 106 l 9761 TD l Eelde
M 
 

@duravermeer.nl  l www.duravermeer.nl
KvK 34196245 | statutair gevestigd Hoofddorp

P  Sta aub stil bij het milieu voordat u deze e-mail print.
 
 
Van:  [ @drenthe.nl] 
Verzonden: woensdag 17 april 2013 10:25
Aan: 
CC:
Onderwerp: Nieuwe asbestspot aangetroffen op GAE
 
Dag ,
 
Ik wil je even informeren dat ik gisteren bij mijn bezoek aan het vliegveld een nieuwe asbestspot heb aangetroffen. Ter indicatie van de plaats heb ik een paar foto's gemaakt en
de spot op de ondergrond gemarkeerd.
Aan de grondsporen te zien heeft hier een depot met puinhoudende grond gelegen gelegen, waarschijnlijk afkomstig van (1 van) de erven van de voormalige bebouwing langs de
Eekhoornstraat of Bunnerzandweg.  Dat depot is nu weg, maar aan het maaiveld ligt nog asbestverdacht materiaal.
 
2 vragen:
- waar binnen het project is de rest van het puinhoudende depot toegepast?
- welke maatregelen gaan jullie treffen om te voorkomen dat de huidige spot illegaal (buiten de provincie Drenthe om) gesaneerd wordt?
 
met vriendelijke groet,
 

 
Toezicht Wbb, afdeling Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Provincie Drenthe,
Westerbrink 1, Postbus 122, 9400 AC, ASSEN
tel: (tevens mobiel )
E:   @drenthe.nl,
W: www.provincie.drenthe.nl.

 
Voor ontwikkel ingen met betrekking tot de RUD, ki jkt u op www.ruddrenthe.nl .
 

website: www.duravermeer.nl

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt
krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming,
verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. De niet bedoelde ontvanger wordt verzocht de afzender telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen en het e-mail
bericht te vernietigen. Afzender noch Dura Vermeer Groep NV of aan haar gelieerde vennootschappen staan in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een
verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor afzender noch voor Dura Vermeer Groep NV of aan haar
gelieerde vennootschappen tot stand.

http://www.duravermeer.nl/
http://www.provincie.drenthe.nl/
http://www.ruddrenthe.nl/


Date : 11-6-2013 15:10:06
From : " " @duravermeer.nl
To : " @drenthe.nl
Cc : " @drenthe.nl, "Algemeen Baanverlenging Eelde" Alg.Eelde@DURAVERMEER.NL
Subject : RE: Nieuwe asbestspot aangetroffen op GAE

Beste ,
 
Via WeTransfer stuur ik de rapportage van het asbestonderzoek, dat wij ter plaatse hebben laten uitvoeren door Wiertsema & Partners.
 
Met vriendelijke groet,

 
 l Omgevingsmanager PASE l Baanverlenging Groningen Airport Eelde

Postadres l Postbus 58 l 2100 AB l Heemstede
Bezoekadres l Burgemeester J.G. Legroweg 106 l 9761 TD l Eelde
M (
 

@duravermeer.nl  l www.duravermeer.nl
KvK 34196245 | statutair gevestigd Hoofddorp

P  Sta aub stil bij het milieu voordat u deze e-mail print.
 
 
Van:  [mailto @drenthe.nl] 
Verzonden: woensdag 17 april 2013 10:25
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Nieuwe asbestspot aangetroffen op GAE
 
Dag ,
 
Ik wil je even informeren dat ik gisteren bij mijn bezoek aan het vliegveld een nieuwe asbestspot heb aangetroffen. Ter indicatie van de plaats heb ik een paar foto's gemaakt en
de spot op de ondergrond gemarkeerd.
Aan de grondsporen te zien heeft hier een depot met puinhoudende grond gelegen gelegen, waarschijnlijk afkomstig van (1 van) de erven van de voormalige bebouwing langs de
Eekhoornstraat of Bunnerzandweg.  Dat depot is nu weg, maar aan het maaiveld ligt nog asbestverdacht materiaal.
 
2 vragen:
- waar binnen het project is de rest van het puinhoudende depot toegepast?
- welke maatregelen gaan jullie treffen om te voorkomen dat de huidige spot illegaal (buiten de provincie Drenthe om) gesaneerd wordt?
 
met vriendelijke groet,
 

 
Toezicht Wbb, afdeling Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Provincie Drenthe,
Westerbrink 1, Postbus 122, 9400 AC, ASSEN
tel: (tevens mobiel )
E:   @drenthe.nl,
W: www.provincie.drenthe.nl.

 
Voor ontwikkel ingen met betrekking tot de RUD, ki jkt u op www.ruddrenthe.nl .
 

website: www.duravermeer.nl

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt
krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming,
verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. De niet bedoelde ontvanger wordt verzocht de afzender telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen en het e-mail
bericht te vernietigen. Afzender noch Dura Vermeer Groep NV of aan haar gelieerde vennootschappen staan in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een
verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor afzender noch voor Dura Vermeer Groep NV of aan haar
gelieerde vennootschappen tot stand.

http://www.duravermeer.nl/
http://www.ruddrenthe.nl/


Date : 17-4-2013 11:13:10
From : " " @drenthe.nl
To : "' " @duravermeer.nl, "' '" @noorderzijlvest.nl
Cc : " " @drenthe.nl, @tynaarlo.nl" j @tynaarlo.nl, @tynaarlo.nl"

@tynaarlo.nl
Subject : RE: Informatie herkomst en certificaat 

Dag 
 
Bedankt voor de snelle actie en de excuses. Op de procedurele aspecten komen we later nog terug.
 
Inhoudelijk ligt er nog een relatie met het monitoringsplan omdat de te meten parameters afhankelijk zijn van het uitlooggedrag. Die zullen
we eerst moeten toetsen aan de analyseresultaten/uitloogtesten  van de toegepaste partijen "Twence" en "Moerdijk".
Uit ons telefoongesprek van gisteren begreep ik dat je bezig bent met het integreren van onze voorzet in het op te stellen van het meet- en
registratieplan voor de IBC-toepassing en de watervergunning. ook gaf je aan dat het het inrichten van het meetnet niet meer binnen de
planning van de huidige baansluiting uitgevoerd kan worden. We hebben daar begrip voor en haalt de druk er ook voor ons af.
Pas als we de aanvullende gegevens beschikbaar hebben, kunnen we de balans opmaken. Ik stel voor om over een paar weken een afspraak te
maken om het meet- en registratieplan te bespreken.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
 
Van:  [mailto @duravermeer.nl] 
Verzonden: dinsdag 16 april 2013 17:18
Aan: 
CC: ; @tynaarlo.nl; @tynaarlo.nl
Onderwerp: RE: Informatie herkomst en certificaat
 
Beste en 
 
Allereerst onze excuses voor het niet tijdig informeren over de wijziging van herkomst van de AVI-bodemas voor een deel van de baanverlenging.
 
Wij hebben de volgende hoeveelheden AVI-bodemas toegepast:

·         96.006 ton Aterro uit Wijster
·         13.002 ton Twence uit Hengelo
·         24.321 ton AZN uit Moerdijk

 
Totaal: 133.129 ton
 
In bijgevoegde bijlage is overzicht weergegeven waar deze AVI-bodemas is toegepast. De produktcertificaten zijn bijgevoegd. De analysecertificaten
volgen nog.
De reden dat wij geen AVI-bodemas van Attero hebben gereden is gelegen in het feit dat wij niet de voldoende hoeveelheid AVI-bodemas bij hen hebben
besteld als gevolg van de platformwijziging en dat Aterro op korte termijn niet de juiste partij kon leveren.
 
Met vriendelijke groet,

 
 l Omgevingsmanager l Dura Vermeer Divisie Infra BV l Business Unit Grote Projecten

Taurusavenue 100 l Postbus 194 l 2130 AD Hoofddorp
T (  F  l M
 

@duravermeer.nl  l www.duravermeer.nl
KvK 34196245 | statutair gevestigd Hoofddorp

P  Sta aub stil bij het milieu voordat u deze e-mail print.
 
Van:  [mailto: @drenthe.nl] 
Verzonden: maandag 15 april 2013 14:44
Aan: ; @tynaarlo.nl
CC: 
Onderwerp: Avi-slakken uit Amsterdam toegepast op GAE
 
Dag 
 
Ik ben vorige week 3 keer in het veld geweest bij het trekken van het cunet voor de aansluiting (fase3). De projectleider  wist me
te vertellen dat er voor dit stuk van de baan een andere partij Avi-slakken gebruikt wordt omdat Attero niet kon leveren. Dat is een majeure
wijziging en we voelen ons er door overvallen.
Waarom is hiervan geen melding Bbk gedaan?
 
Ik zou per ommegaande graag de kwaliteit van de nieuwe partij willen weten en wil je vragen ons de certificaten per mail toe te sturen.
 
Met vriendelijke groet,
 

http://www.duravermeer.nl/


 
Toezicht Wbb, afdeling Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Provincie Drenthe,
Westerbrink 1, Postbus 122, 9400 AC, ASSEN
tel:  (tevens mobiel )
E:   @drenthe.nl,
W: www.provincie.drenthe.nl.

 
Voor ontwikkel ingen met betrekking tot de RUD, ki jkt u op www.ruddrenthe.nl .
 

website: www.duravermeer.nl

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en
niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht
ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. De niet
bedoelde ontvanger wordt verzocht de afzender telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen en het e-mail bericht te vernietigen. Afzender
noch Dura Vermeer Groep NV of aan haar gelieerde vennootschappen staan in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een
verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor afzender noch voor
Dura Vermeer Groep NV of aan haar gelieerde vennootschappen tot stand.

http://www.ruddrenthe.nl/
http://www.duravermeer.nl


Beste 

Bedankt voor je bericht. Wij zijn momenteel nog druk bezig met het opleverdossier. Ook het opstellen van het 
monitoringsplan (meet- en registratieplan) maakt daar deel van uit.
Wij leveren in de week van 3 t/m 7 juni het monitoringsplan (concept) aan jou en . Hierin zijn ook 
gegevens verwerkt (analyses grondwater en drainagewater) tijdens de realisatiefase.

De rapportage van de nulsituatie van grond en grondwater en de analyserapporten van de AVI-bodemas van 
Twence (2 stuks) en AZN Moerdijk (2 stuks) stuur ik via WeTransfer naar jou en 

Met vriendelijke groet,

 l Omgevingsmanager PASE l Baanverlenging Groningen Airport Eelde
Postadres l Postbus 58 l 2100 AB l Heemstede
Bezoekadres l Burgemeester J.G. Legroweg 106 l 9761 TD l Eelde
M 

@duravermeer.nl  l www.duravermeer.nl
KvK 34196245 | statutair gevestigd Hoofddorp

  Sta aub stil bij het milieu voordat u deze e-mail print.

Van:  [mailto @drenthe.nl] 
Verzonden: donderdag 23 mei 2013 16:13
Aan: 
CC: @tynaarlo.nl; 
Onderwerp: Laatste loodjes 

Dag ,

De vliegtuigen vliegen weer op GAE en daarmee is de baanverleninging gerealiseerd. Mooi stukje werk.
Wat we nog wel moeten doen is het monitorngsplan optuigen en daarvoor vraag ik jouw aandacht. 
In de laatste mails heb je ons toegezegd nog aanvullende informatie toe te sturen zodat we het plan kunnen 
toetsen. Daar willen we graag mee verder.
het gaat om de volgende zaken:
- de uitlooggegevens van de Avi-slakken van Twence en Moerdijk zodat we de juiste parameters kunnen 
bepalen
- het 0-situatie grondwateronderzoek (analytisch) 
- het concept meet- en registratieplan (monitoring)

Kun je aangeven wat je al beschikbaar hebt resp. wanneer de gegevens beschikbaar komen?

Met vriendelijke groet,

Toezicht Wbb, afdeling Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving
Westerbrink 1, Postbus 122, 9400 AC, ASSEN
tel:  (tevens mobiel )
E:   @drenthe.nl, 

Van: < @duravermeer.nl>
Aan: < @drenthe.nl>

CC:
< @tynaarlo.nl>;

< @drenthe.nl>; < @duravermeer.nl>;  
@duravermeer.nl>; @duravermeer.nl>

Onderwerp: RE: Laatste loodjes 
Datum: 24.05.2013 13:43:02 (+0000)



W: www.provincie.drenthe.nl.

Voor ontwikkelingen met betrekking tot de RUD, kijkt u op www.ruddrenthe.nl.

website: www.duravermeer.nl

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie 
bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of 
regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins 
in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen 
daarvan. De niet bedoelde ontvanger wordt verzocht de afzender telefonisch of per e-mail op de hoogte te 
stellen en het e-mail bericht te vernietigen. Afzender noch Dura Vermeer Groep NV of aan haar gelieerde 
vennootschappen staan in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-
mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid 
voor afzender noch voor Dura Vermeer Groep NV of aan haar gelieerde vennootschappen tot stand.



Van:  @duravermeer.nl>
Aan:  @drenthe.nl>

CC:  < @drenthe.nl>; Algemeen Baanverlenging Eelde
<Alg.Eelde@DURAVERMEER.NL>

Onderwerp: RE: Nieuwe asbestspot aangetroffen op GAE
Datum: 11.06.2013 13:09:37 (+0000)

Beste 

Via WeTransfer stuur ik de rapportage van het asbestonderzoek, dat wij ter plaatse hebben laten uitvoeren 
door Wiertsema & Partners.

Met vriendelijke groet,

 l Omgevingsmanager PASE l Baanverlenging Groningen Airport Eelde
Postadres l Postbus 58 l 2100 AB l Heemstede
Bezoekadres l Burgemeester J.G. Legroweg 106 l 9761 TD l Eelde
M 

@duravermeer.nl  l www.duravermeer.nl
KvK 34196245 | statutair gevestigd Hoofddorp

  Sta aub stil bij het milieu voordat u deze e-mail print.

Van:  [mailto: @drenthe.nl] 
Verzonden: woensdag 17 april 2013 10:25
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Nieuwe asbestspot aangetroffen op GAE

Dag ,

Ik wil je even informeren dat ik gisteren bij mijn bezoek aan het vliegveld een nieuwe asbestspot heb 
aangetroffen. Ter indicatie van de plaats heb ik een paar foto's gemaakt en de spot op de ondergrond 
gemarkeerd.
Aan de grondsporen te zien heeft hier een depot met puinhoudende grond gelegen gelegen, waarschijnlijk 
afkomstig van (1 van) de erven van de voormalige bebouwing langs de Eekhoornstraat of Bunnerzandweg.  
Dat depot is nu weg, maar aan het maaiveld ligt nog asbestverdacht materiaal.

2 vragen:
- waar binnen het project is de rest van het puinhoudende depot toegepast?
- welke maatregelen gaan jullie treffen om te voorkomen dat de huidige spot illegaal (buiten de provincie 
Drenthe om) gesaneerd wordt? 

met vriendelijke groet,

Toezicht Wbb, afdeling Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Provincie Drenthe,

Westerbrink 1, Postbus 122, 9400 AC, ASSEN

tel:  (tevens mobiel )
E:    @drenthe.nl, 

W: www.provincie.drenthe.nl.



Voor ontwikkelingen met betrekking tot de RUD, kijkt u op www.ruddrenthe.nl.

website: www.duravermeer.nl

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie 
bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of 
regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of 
anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of 
vermenigvuldigen daarvan. De niet bedoelde ontvanger wordt verzocht de afzender telefonisch of per 
e-mail op de hoogte te stellen en het e-mail bericht te vernietigen. Afzender noch Dura Vermeer Groep 
NV of aan haar gelieerde vennootschappen staan in voor de juiste en volledige overbrenging van de 
inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen 
enkele contractuele gebondenheid voor afzender noch voor Dura Vermeer Groep NV of aan haar gelieerde 
vennootschappen tot stand.



From:  < @drenthe.nl>
To: ' < @duravermeer.nl>

CC: @tynaarlo.nl < @tynaarlo.nl>; 
< @drenthe.nl>

Subject: RE: Concept-verslag overleg Monitoringsplan AVI-bodemas project 
baanverlenging GAE

Date: 30.07.2013 11:19:38 (+0200)

Dag 

Ik heb het verslag gelezen en geen opmerkingen en/of aanvullingen. Wel heugt me de praktische afspraak 
dat het concept van aangepaste monitoringsplan -alvorens formeel vast te stellen- onderhands met 
Wiertsema doorgesproken wordt, zodat de feitelijke indiening een formaliteit wordt.

Met vriendelijke groet,

Van:  [mailto @duravermeer.nl] 
Verzonden: donderdag 18 juli 2013 15:53
Aan:  @noorderzijlvest.nl); ; @tynaarlo.nl; 
( ) (GAE) ( @gae.nl); ) (GAE) ( @gae.nl); , ; , 

; @wiertsema.nl;  < @wiertsema.nl> 
@wiertsema.nl)

CC: 
Onderwerp: Concept-verslag overleg Monitoringsplan AVI-bodemas project baanverlenging GAE

Hierbij ontvangt u het verslag in concept van het overleg over het Monitoringsplan AVI-bodemas van 3 juli jl.
Verzoek om het verslag te lezen en eventuele op- en aanmerkingen aan mij door te geven. Na mijn vakantie 
zal ik in de 3e week van augustus de opmerkingen verwerken in een definitief verslag.

Met vriendelijke groet,
 

 l Omgevingsmanager PASE l Baanverlenging Groningen Airport Eelde
Postadres l Postbus 58 l 2100 AB l Heemstede
M 

@duravermeer.nl  l www.duravermeer.nl
KvK 34196245 | statutair gevestigd Hoofddorp

  Sta aub stil bij het milieu voordat u deze e-mail print.

website: www.duravermeer.nl

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan 
informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt 
krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail 
bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, 
openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. De niet bedoelde ontvanger wordt verzocht de 
afzender telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen en het e-mail bericht te vernietigen. 
Afzender noch Dura Vermeer Groep NV of aan haar gelieerde vennootschappen staan in voor de 
juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige 



ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor afzender 
noch voor Dura Vermeer Groep NV of aan haar gelieerde vennootschappen tot stand.



Date : 30-10-2013 11:24:03
From : "
To : "' @wiertsema.nl'" @wiertsema.nl
Subject : ter info
Attachment : 00696 Brief gemeente Tynaarloaanvulling melding toepassen AVi-bodemas.pdf;2013-04-15 toezichtsverslag-
bevindingen aansluiting Fase3.pdf;2013-02-18 gebiedsanalyse GAE-beekdal Runsloot -deel 1 West.pdf;2013-02-25 gebiedsanalyse
GAE-beekdal Runsloot-deel 2 Oost.pdf;2013-02-25 gebiedsanalyse GAE-beekdal Runsloot-deel 2 Oost.pdf;image001.png;

Dag ,
 
Voor jullie dossier van de locatie en straks voor het interpreteren van de gegevens meld ik je dat wij het aanleggen van de baanverlenging
uitgebreid met foto's gedocumenteerd hebben.
Vooral tijdens het grondverzet hebben we informatie verzameld over de ondergrond en de variatie daarin.
Een selectie met de aandachtspunten is bijeengebracht in een aantal toezichtsrapporten die ik je hierbij toestuur, maar er is nog veel meer
nog niet geanalyseerd materiaal beschikbaar.
Mocht je op zoek zijn naar gebiedkennis dan weet je waar je die kunt vinden.
Daarnaast krijg je de beschrijving van de aanpassingen op het ontwerp zoals door Dura Vermeer zijn doorgevoerd voor de baanverlenging en
de draaikop. De wijzigingen in het ontwerp voor de opverbrugging van het dal van de Runsloot is niet beschreven in een document, maar ook
daar is een langsdrainage aangebracht.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
 

 
Toezicht Wbb, afdeling Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving
Westerbrink 1, Postbus 122, 9400 AC, ASSEN
tel:  (tevens mobiel )
E:   @drenthe.nl,
W: www.provincie.drenthe.nl.

 
Voor ontwikkel ingen met betrekking tot de RUD, ki jkt u op www.ruddrenthe.nl .
 

http://www.ruddrenthe.nl/


 
 
 
 
 
 
 

Afzender 
Postbus 58, 2100 AB  Heemstede 
 
Gemeente Tynaarlo 
t.a.v.  
Kornoeljeplein 1 
9481 AW VRIES 

 

 

Onderwerp: Aanvulling Melding toepassen IBC-bouwstof AVI-bodemas baanverlenging 
GAE 
 

 
 
 
 

 
 
 
Datum 
28 november 2012 
 
Referentie 
00696 
 

Bladnummer 
1/5 

 
Postadres 
Postbus 58 
2100 AB Heemstede 
Nederland 
 
Info.pase@ 
duravermeer.nl 
 

 

 

 

 

 

 

Behandeld door 

 
@duravermeer.nl 

 

 

Geachte heer , 
 
Op 4 september jl hebben wij u een afschrift verzonden betreffende een melding voor het 
toepassen van AVI-bodemas als IBC-bouwstof voor de baanverlenging van Groningen 
Airport Eelde. 
 
De provincie Drenthe heeft naar aanleiding van haar beoordeling van de Melding besluit 
bodemkwaliteit een aantal vragen welke zijn toegelicht in het overleg tussen PASE en de 
Provincie Drenthe op 13 november jl. Aansluitend op dit overleg heeft een locatiebezoek 
plaatsgevonden. 
Zoals afgesproken sturen wij u hierbij ter informatie onderstaande aanvulling waarmee wij 
antwoord geven op de vragen. 
 
Het betreft een aanvulling op de digitale ‘Melding besluit bodemkwaliteit’ door Dura Vermeer 
Divisie Infra BV, nummer 79355.0 d.d. 4 september 2012 met kenmerk ‘VG-20 melding 
toepassen AVI-bodemas’. NB: Een afschrift (hardcopy) van deze melding is door PASE 
verzonden aan het bevoegd gezag, de gemeente Tynaarlo, d.m.v. brief ‘Melding toepassen 
IBC-bouwstof AVI-bodemas baanverlenging GAE’, referentie 00585 d.d. 4 september 2012. 
 
Dit document geeft een nadere toelichting op vragen van de provincie Drenthe naar 
aanleiding van haar beoordeling van de Melding besluit bodemkwaliteit. 
 
Voor de duidelijkheid volgt een indeling van de Melding waar naar verwezen wordt in dit 
document: 
Tab 0  Melding besluit bodemkwaliteit. 
Tab 1 Plan van Aanpak toepassing AVI-bodemas, documentnr. 00572 versie 1.0 d.d. 3  

september 2012. 
Tab 2 Document 00572, bijlage 1: KOMO productcertificaat AVI-bodemas. 
Tab 3 Document 00572, bijlage 2: Tekening ontwerp toepassing AVI-bodemas. 
Tab 4 Document 00572, bijlage 3: Regeling bodemkwaliteit: hoofdstuk 3.9 bouwstoffen. 
Tab 5 Document 00572, bijlage 4: Regeling bodemkwaliteit  - Checklist ontwerp en 

beheer. 
Tab 6 Document 00572, bijlage 5: Memo Wiertsema & Partners d.d. 30-08-2012 

‘Uitgangspunten t.b.v. dimensionering drainage’. 



 
 
 
 

   

Referentie 00696 Bladnummer 2/5 Datum 28 november 2012 

 

 
 
 

 

Tab 7 Document 00572, bijlage 6: Memo Advin d.d. 30-08-2012 ‘Aanvulling onderbouw 
geotechniek t.b.v. AVI’. 

Tab 8 Document 00572, bijlage 7: (water) bodemonderzoek, DHV. 
Tab 9 Document 00572, bijlage 8: Rapport ’Bijlage A: onderbouw onderdeel geotechniek’, 

Advin. 
Tab 10 Document 00572, bijlage 9: Rapport ‘Waterhuishouding Groningen Airport Eelde – 

Ontwerp RWA-systeem Hoofdbaan inclusief baanverlenging’, DHV. 
 
De provincie Drenthe wil graag aanvullende informatie over de volgende onderwerpen: 
1. De bijzondere geologische omstandigheden van het gebied, zoals kwelzones, 

keileem/leemlagen; 
2. Hoe is het ontwerppeil van het grondwater vastgesteld; 
3. Hoe wordt voorkomen dat zijdelings toestromend grondwater in contact kan komen met 

de AVI-bodemas; 
4. Waterdichtheid afdekking. 
 
Deze punten zijn hieronder toegelicht. 
 
Ad 1. De bijzondere geologische omstandigheden van het gebied, zoals kwelzones, 
keileem/leemlagen. 
Ter plaatse van de baanverlenging is sprake van een beekdal. De grilligheid van de 
bodemopbouw en het eveneens grillige verloop van de grondwaterstanden blijkt uit de 
inhoud en bijlagen van tab 9. In deze bijlage zijn een drietal geologische lengteprofielen 
weergegeven: de as, de noordzijde en de zuidzijde van de baan. Deze zijn gebaseerd op de 
boringen en sonderingen ter plaatse. Met name bij de kop van de baanverlenging komt zand 
met tot enkele meters dikke leem/keileemplekken voor. Tussen de nieuwe en huidige kop 
van de baan komt overwegend zand met stoorlaagjes voor van veen, leem en keileem met 
variabele dikte. Het zijn vooral de dikkere leem/keileemplekken die de aandacht vragen voor 
toepassing van de AVI-bodemas en zijn in dit document beschreven onder punt 3. De 
stoorlaagjes vormen geen probleem.  
 
Het maatgevend dwarsprofiel is het laagste punt van de verharding van de baanverlenging 
of rijbaan/platform. Op basis van het ontwerppeil (nader beschreven onder punt 2) is de 
onderzijde van de AVI-bodemas bepaald bij een minimale laagdikte van 0,50 m. Dit is het 
laagste ontgravingsniveau, NAP +2,07 m t.p.v. baanverlenging en +2,76 m t.p.v. de rijbaan, 
zie tab 3. Verder langs de as van baan is dit ontgravingsniveau zo aangehouden waarbij er 
van uit gegaan is dat minimaal de humushoudende toplaag wordt afgegraven. Hierdoor kan 
de dikte van de AVI-bodemas variëren, maar is altijd minimaal 0,50 m. Hetzelfde principe is 
aangehouden voor de rijbaan. 
Ter verduidelijking zijn de lengteprofielen toegevoegd van de as van de baanverlenging en 
de as van rijbaan A, D en G, zie document 00163 resp. 00624. Dit zijn de locaties waar AVI-
bodemas wordt toegepast. 
 
Ad 2. Hoe is het ontwerppeil van het grondwater vastgesteld. 
De onderzijde van de AVI-bodemas wordt op een zodanige wijze aangelegd dat deze na de 
eindzetting tenminste 0,50 m boven het ontwerppeil van het grondwater ligt en er geen 
contact is met het grondwater ten gevolge van capillaire opstijging uit het grondwater. 
Het ontwerppeil is tot stand gekomen op basis van artikel 3.9.3 Drooglegging van de 
“Regeling bodemkwaliteit”. Aangehouden is artikel 3.9.3 lid 3, een aantoonbaar beheerst 
regime van het oppervlaktewater. 
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De baanverlenging is gelegen in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest waar 
een ‘vast’ zomer- en winterpeil van NAP + 0,47 m wordt gehanteerd. Voor de locatie wordt 
verwezen naar bijlage 1 (Projectie toekomstige situatie) van tab 10 en voor de gehanteerde 
peilgebieden is gebruik gemaakt van bijlage 2 en 5 van tab 10 (overzicht huidige resp. 
toekomstige peilgebieden). Het gebied maakt deel uit van een groter watersysteem, het 
beschouwde gebied  is terug te vinden op leggerkaart 185 van waterschap Noorderzijlvest 
welke te raadplegen is via internet.  
 
Om de grondwaterstand te beheersen wordt er een drainagesysteem aangelegd en een 
ontwerppeil vastgesteld. De onderzijde van de bodemas komt te liggen op NAP +2,07 m. 
Het drainagesysteem aan de onderzijde van het AVI-bodemaslichaam heeft het doel om te 
waarborgen dat het grondwater maximaal 0,40 m boven de drainage kan stijgen, hiermee 
komt het ontwerppeil op +1,42 m te liggen. Voor een onderbouwing wordt verwezen naar 
par. 5 van tab 6. 
 
De drains worden aan één zijde van de baan aangesloten op een verzamelleiding. Het 
drainagesysteem watert vervolgens onder vrij verval af naar het oppervlaktewater 
(Runsloot) met een ‘vast’ zomer en winterpeil van NAP +0,47 m. Voor een overzicht van het 
drainagesysteem wordt verwezen naar tab 3. 
Ter verduidelijking zijn de uitvoeringstekeningen (documenten 00206 t/m 00216) 
toegevoegd. 
 
Als extra voorziening (staat niet op deze tekeningen) wordt in beide verzamelleidingen net 
voor het lozingspunt op de Runsloot een terugslagklep aangebracht. Indien het peil in de 
Runsloot ten gevolge van overvloedige neerslag teveel stijgt voorkomt deze klep dat het 
water terugstroomt en via de AVI-drainage alsnog in contact kan komen met de AVI-
bodemas. 
 
PASE is van mening dat met de aanleg van het drainagesysteem voldaan wordt aan de eis 
van een aantoonbaar beheerst regime. Onder gemiddelde omstandigheden wordt de afvoer 
van drainagewater op de Runsloot dan ook geborgd. Het borgen van de waterafvoer via de 
Runsloot is een taak van het waterschap. 
 
Volgens artikel 3.9.3 lid 3 is bij een beheerst regime het daarbij horende grondwaterpeil, een 
zekerheid van 0,20 m en de grondwatermodellering van belang. 
Adviseur W&P heeft als uitgangspunt voor de modellering peilbuisgegevens gehanteerd (zie 
tab 6). Hiertoe heeft W&P peilbuisgegevens rondom het te maken werk opgevraagd. De 
Provincie acht dit  summier, maar ze zijn ons inziens wel een goede onderbouwing voor de 
conclusie dat de grondwaterstand zonder beheersmaatregelen kan stijgen tot 0,30 m onder 
het maaiveld. 
 
Zoals in par. 5.5 van het Plan van Aanpak (tab 1) staat vermeld heeft PASE reeds in juli 
2012 op de toepassingslocaties een aantal peilbuizen geplaatst en zijn nulmetingen 
uitgevoerd. Vervolgens zijn de grondwaterstanden vanaf dat moment wekelijks gemeten. 
Een aantal peilbuizen staat echter in de leem/keileem. Om tegemoet te komen aan het 
bezwaar van de Provincie is op 13 november 2012 geadviseerd extra peilbuizen te plaatsen 
en vanaf dat moment ook wekelijks de grondwaterstand in deze peilbuizen te meten. PASE 
heeft dit ook zo uitgevoerd. Gezien de geconstateerde verschillen in deze metingen wordt 
de waterstand ook gemeten in de inspectieputten in de verzamelleiding. 
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De nulmeting en deze wekelijkse meetreeks van de peilbuizen zijn een goede 
onderbouwing van het ontwerppeil, echter dan wel achteraf, en de te verwachten 
grondwaterstand ter plaatse van het werk. 
 
In het rapport van DHV (tab 10) wordt in par. 5.4 gesproken over een incidentele stijging van 
het waterpeil in de watergangen op het Luchthaventerrein (infiltratiesloten) tot ca. 0,80 m. 
De watergangen worden dan tijdelijk watervoerend en dit treedt op in een situatie die 1x in 
de 100 jaar kan optreden. In dezelfde paragraaf wordt uitgelegd dat deze watergangen 
tijdens de meeste neerslagsituaties veel minder gevuld zullen zijn en dat deze situatie op 
basis van historische gegevens enkele dagen tot een week kan aanhouden. De duur van de 
watervoerendheid wordt beïnvloed door een aantal veranderlijke praktijkvariabelen als 
infiltratiecapaciteit van de bodem en verdamping. 
 
In het gebied rondom de baanverlenging wordt de grondwaterstand in het terrein geregeld 
middels een velddrainage. Het overzicht en de samenhang van beide systemen is 
weergegeven in de documenten 00206 t/m 00216. In Memo Wiertsema & Partners d.d. 27-
11-2012 is beschreven dat de AVI-drainage tot een afstand van ruim 4,0 m buiten de 
schone schouder is doorgezet. De AVI-drainage zal vanwege zijn diepere ligging de 
grondwaterstand van het terrein voldoende verlagen. Uitgaande van de relatief kort durende 
tijdsduur van de watervoerendheid van de infiltratiesloten kan gesteld worden dat de invloed 
op de AVI-drainage te verwaarlozen is. 
 
Ad 3. Hoe wordt voorkomen dat zijdelings toestromend grondwater in contact kan 
komen met de AVI-bodemas 
Afhankelijk van de loop van leem/keileemplekken kan infiltrerend water over deze storende 
lagen afstromen richting een lager gelegen punt. Op locatie is dit te zien aan de storende 
lagen welke in het talud van het cunet en recent gegraven watergangen aanwezig zijn en 
dat er water uittreedt. Hierbij wordt opgemerkt dat tijdens het locatiebezoek op 13 november 
2012 het in het cunet aangetroffen water met name regenwater is. 
In tab 3 is de situatie aangegeven waar AVI-bodemas op een (bestaande) zandlaag wordt 
aangebracht. Doordat de bodemas (gedeeltelijk) anders dan op tekening wordt 
aangebracht, namelijk op een scheidingsdoek direct op een keileemlaag, is het ter plaatse 
van deze laag mogelijk dat uit het talud tredend water zich ophoopt in de onderzijde van de 
bodemas. 
Om dit probleem te borgen wordt aan weerszijden van het cunet in langsrichting onder de 
schone schouder in de keileemlaag een zandsleuf aangebracht met daarin een langsdrain. 
Dit principe is weergegeven in toegevoegd memo Wiertsema &Partners d.d. 27-11-2012. De 
langsdrain wordt voorzien van doorspuitvoorzieningen en aangesloten op de 
verzamelleiding van de AVI-drainage. 
 
In hetzelfde memo wordt de relatie en invloed van het veld/bermdrainagesysteem op de 
drainage onder de AVI-bodemas (dit laatste systeem ligt lager) verwoord. 
 
Ad 4. Waterdichtheid afdekking. 
De AVI-bodemas worden aan de bovenzijde afgedekt met een 0,25 m dikke laag 
ongebonden betonpuingranulaat met daar bovenop 0,15 m asfalt. Aan de zijkant komt een 
schone schouder van ongebonden betonpuingranulaat zodanig dat de zijkant van de AVI 
minimaal 0,30m binnen de zijkant van het asfalt blijft. Aan de zijkant van het asfalt komt een 
asfaltgoot met kolken die het hemelwater opvangen. Hierdoor komt het vanaf de 
baanverharding afstromend hemelwater niet in de berm terecht. Dit is weergegeven in tab 3. 
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Het asfalt inclusief goot wordt in één keer aangebracht waardoor een waterdichte 
aansluiting ontstaat. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan naden in de constructies met 
AVI. T.p.v. de kolken langs baan en rijbaan, de overgang van het betonnen platform op de 
verholen goot  en de aansluiting van asfalt op het bestaande platform worden voegen 
opgezaagd en gevuld met TOK-band waardoor een waterdichte aansluiting wordt geborgd 
en toetreding van hemelwater naar de AVI-bodemas wordt voorkomen. Dit is onder andere 
weergegeven in de doorsneden A, F, G1 en G2 op doc 00221 en de details 2A, 2B en 2C, 
10, 10A en 10B op doc 00222. 
Deze voegen zullen in de gebruiksfase geregeld geïnspecteerd worden teneinde de 
waterdichtheid te borgen. Dit is beschreven in par. 5.5.8 van het Plan van Aanpak (tab 1). 
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende, telefonisch bereikbaar op  
–  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
PASE VoF 
 

 
 

 

Omgevingsmanager 
 
 
 
Bijlagen: 
- Langsprofiel van de locaties waar de bodemas wordt toegepast, document 00163 t.p.v. 

baanverlenging en 00624 t.p.v. rijbaan A, D en G. 
- De samenhang van alle aanwezige drainage en afvoersystemen, documenten 00206 

t/m 00216. 
- Principedwarsprofielen en details, documenten 00221, 00222 en 00223. 
- Memo drainage Wiertsema & Partners d.d. 27-11-2012. 
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Baanverlenging fase 3 ( overbrugging dal Runsloot), aandachtspunten en uitloogrisico’s voor de toepassing van AVI-slakken 

in relatie tot de lokale hydrologie. 
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Nr  Afbeelding  Toelichting  

1.  

 
 

 

Fase 3, 10 april 09.00 

Tussen bestaande baan en duiker 

runsloot (zandcumet onderzijde). 

 

Details: 

1) op korte afstand van het nieuw 

gegraven cunet van de duiker 

zijn waterholtes aangetroffen 

(agv toegepaste bronnering bij 

aanleg van de duiker). Hier 

vlak naast het zandcunet 

aantoonbaar geen inzijging. De 

bodem ter plaatse bestaat uit 

een dun cultuurdek (zode) op 

leem. 

2) Ter plaatse van de drain bij 2 

kwelt het water uit de 

putbodem op. Zie ook 

detailfoto op volgende pagina 

1) 

2) 

1) 



2.  

 

Fase 3, 10 april 09.00 

Detail 2: Tussen bestaande baan 

en duiker runsloot (zandcumet 

onderzijde). 

 

Detail 2 drainagesleuf; opkwellend 

grondwater ter plaatse van einde 

zandige tussenlaag (2) in het 

profiel van de oostelijke helling 

naar de runsloot. 

1) 1) 

2) 



3.  

 
 

Fase 3, 10 april 09.00 

Detailopname kwel Tussen 

bestaande baan en duiker runsloot 

(zandcumet onderzijde). 

 

1) 



4.  

 

Fase 3, 10 april 16.15 

Tussen bestaande baan en duiker 

runsloot Oost van Runsloot. 

Idem, na aanbrengen 

zandfundatie. 

 

1) doorslag van kwelwater in 

opgebracht zand van 

onderbouw. Ter plaatse van 

deze streng baandrainage 

wordt net Avi op de natte 

onderbouw aangebracht 

 

Zie ook volgende foto vanaf het 

front van de vers gestorte Avi 

1) 



5.  

 

Fase 3, 10 april 16.15 

Tussen bestaande baan en duiker 

runsloot Oost van Runsloot. 

 

Kwelzone oostelijke dalhelling 

Runsloot  

Foto vanaf front Avi-slakken 

richting Noord.  

 

Positie komt overeen met de ‘s 

ochtends opgemerkte kwel ter 

plaatse van de drainage 



6.  

 

Idem 11 april. 14:17 uur 

 

Op voorgrond kwelzone ter plaatse 

van de drainage 

 

Aanvoer zand voor onderbouw, 

Runsloot oost 

7.  Resumé 

 

Ter plaatse van de aansluiting op de oostelijke helling van het dalk van de runsloot zijn 2 gebieden aangetroffen waar ten 

aanzien van de vereiste doorglegging een (mogelijk) knelpunt aanwezig is. 

 

a) ter plaatse van het diepste punt van het landschap ligt de duiker van de Runsloot. Opvallend was dat bij het vrijleggen 

van het cunet hier watergaten aangetroffen zijn die geheel gevuld waren met water. Gelet op de regelmatige afstand 

 



tussen de gaten was de link snel gelegd met de filterposities van de bronnering voor het in den droge aanleggen van de 

nieuwe duiker in april 2012 waarvan op internet foto’s gepubliceerd zijn. Dat deze gaten nog vol water stonden, 

ondanks het feit dat het al meer dan een maand droog was, duidt op hoge grondwaterspiegels ter plaatse van het 

diepste punt van het beekdal en op stagnerende lagen in de ondergrond. Ondanks de korte afstand tot het zandige 

cunet van de duiker van de Runsloot (30-50 cm) en ondanks de aanwezigheid van een streng baandrainage in het 

cunet staat het water kort naast de duiker (in het ongeroerde natuurlijke profiel) beduidend hoger. Voor de in acht te 

nemen marge voor de opbolling tussen de drainagestrengen is dit fenomeen een risico.  

b) Ter plaatse van één van de stengen van de baandrainage is een kwelzone aangetroffen. Hier stijgt het grondwater tot 

boven het vlak waarop Avi-slakken toegepast is. Vanwege het landschappelijke profiel (voormalig beekdal) en het 

verhang van het freatische grondwater, is deze zone van de helling aan te merken als een natuurlijke kwelzone 

(spreng). Bovenstrooms (richting vml Luchtenbergerweg) bevind zich een hooggelegen zandkop (infiltratiegebied), een 

zandige ophooglaag uit de eerdere fase van de aanleg van het vliegveld (voorkeursbaan) en in de ondergrond wordt op 

de helling van het beekdal een stagnerende laag (keileem) voorzien. De samenloop van deze fenomenen resulteert in 

een kwelzone waar het freatischgrondwater halverwege de dalhelling aan het oppervlak van het oorsponkelijke 

bodemprofiel uittreedt. 

 

Aan de westzijde van de duiker (runsloot) tot aan de aansluiting op de nieuwe startbaan (fase 1)  is het profiel zandiger 

ontwikkeld. Hoewel het grondwater ook hier regelmatig tot aan het maaiveld opkomt zijn er geen kwelsituaties 

waargenomen waarbij het grondwater tot boven het ongravingsvlak stijgt. De voorziene veenlagen in de natuurlijke 

depressies en in de voormalige slootjes onder de startbaan zijn bij het ontgraven van het cunet opgeruimd (afbeelding 10).  

Aan de zuidzijde van dit deel van de baan, onder de schone schouder van de baanconstructie is een langsdrainage 

aangebracht om het van hoger gelegen terrein zijdelings toestromende freatisch grondwater af te leiden. 

Aan de stroomafwaardse noordzijde van de startbaan ontbreekt zo’n voorziening omdat daar naar verwachting geen 

zijdelingse component zal optreden. Toch valt te voorzien dat in de natte periodes, in de berm rond de baan ter plaatse van 

de oversteek van de runsloot (A-A’) de infiltratie van het grondwater en de afvoer via de bermdrainage onvoldoende is om 

het neerslagoverschot te verwerken. Periodieke hoge grondwaterstanden zijn hier voorzien. Dit betreft dan met name het 

freatisch grondwater, maar gelet op de ligging in de kwelzone van het beekdal, kan niet uitgesloten worden dat lokaal ook 

het diepere grondwater beinvloed wordt. Monitoring van zowel de  baan-drainage als de grondwaterpeilen is noodzakelijk 

om hier zekerheid over te krijgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  

 

Schematisch model:ligging profiel 

op bestaande situatie op 

hoogtekaart (AHN) met globale 

ligging van de inzijging- en 

kwelzones. 

 

9.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwarsdoorsnede A’- A A’ A 

A 

A’ 

startbaan 

grondwaterspiegel 

Ophooglaag (zand) 

leem 

Bouwvoor/zode duiker 

kwelzone 



10.  

 

Afb 10 a,b; 11-4-13 10.30 uur 

Baanverlenging fase 3, cunet west 

van de runsloot. 

 

Stoorlagen (veen) verwijderd tot op 

zand 

11.  Overige bevindingen april 2013 (periode sluiting luchthaven): 

 

Langsdrainage: 

- het advies om aan de zuidzijde van de startbaan onder de schone schouder een langsdrainage aan te brengen is 

uitgevoerd. 

- Bij de inspectie van het cunet op 10, 11 en 12 april 2013 zijn ter weerszijde van de runsloot nog de verwachte sloten, 

greppels en met veen opgevulde dobben aangetroffen. Deze zijn in het werk opgeschoond en aangevuld met zand. 

-  
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nr Onderwerp  Opmerkingen / interpretatie 

1.  Wat is een gebiedsanalyse? 

 

In het kader van de toepassing van Avi-bodemas (ABA)op het vliegveld is uit verschillende bronnen informatie verzameld met 

betrekking tot de drooglegging die benodigd is om ABA als IBC-bouwstof toe te passen. De drooglegging onder de toekomstige baan 

is bepalend voor de toepassingsmogelijkheden. Uit eigen waarneming, maar ook uit andere bronnen is bekend dat de bodem binnen 

het gebied van de luchthaven een zeer gevarieerde opbouw heeft. Door de schaal van het vliegveld worden verschillende 

geomorfologische eenheden doorsneden. 

 

In deze gebiedanalyse wordt de sectie Beekdal Runsloot beschouwd. Op deze plaats wordt in maart 2013 de aansluiting 

gerealiseerd van de bestaande startbaan op de baanverlenging. 

Voor het toetsen van de plannen zijn met name de zones met een hoge (natuurlijke) grondwaterstand van belang. In z’n 

algemeenheid zijn dat de laagst gelegen delen ter weerszijde van de Runsloot (beekdal met kwelzones) en op de hoger gelegen 

terreindelen die plekken waar ondiep stagnerende lagen in de bodem voorkomen; de leem en kleivelden en eventuele veenlagen 

waar het regenwater niet of slechts zeer traag inzijgt. Gelet op de levensduur van de toepassing > 50 jaar en de eis dat de AVI-

slakken onder alle omstandigheden (ook de extreme) minimaal 50 cm boven het grondwater toegepast mogen worden.  

 

2.  Zomer- en winterpeil en extreme omstandigheden: 

Bij de toepassing van ABA gaat het erom dat gedurende de gehele levensduur van het werk de drooglegging geborgd is. Bij een 

toepassing onder het maaiveldniveau is de drainagetoestand relevant. Het betreft dan de natuurlijke grondwaterstand en de door 

drainage geïnduceerde grondwaterstand ter plaatse van nieuwe startbaan. 

Voor de situatie in extreme omstandigheden ontbreekt een meetreeks. Toch is het mogelijk om op basis van historisch onderzoek 

(historisch bodemgebruik) en de geomorfologie van het gebied (o.a. bodemrijping) een uitspraak te doen over terreindelen waar 

risico’s  verwacht kunnen worden. Het onderzoeksgebied is globaal gelegen tussen de Luchtenburgerweg en de Eekhoornstraat. 

 

 

3.  Uitgaande van de bouwtekening is getracht om de locatiespecifieke risico’s op hoge grondwaterstanden vooraf in beeld te krijgen. 

Daartoe is door PASE een meetnet met peilbuizen langs de baan geplaatst. De stijghoogte gegevens van die peilbuizen kunnen 

gebruik worden om de aanname dat door drainage de drooglegging gerealiseerd is te staven. 

Het ontwerppeil (=onderkant toepassing AVI) is als volgt opgebouwd: 

X = Diepteligging drainage , voor het platform en rijbaan A ligt de drainage op 1.60 m +NAP 

O = X+40 cm (Maximale opbolling tussen de drainagestrengen) 

Dr = O +50 cm (drooglegging) 

Z = Dr + 8 cm (zettingsmarge 8-12 cm) 
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Bij de toepassing van Avi-slakken kunnen knelpunten zich voordoen waar ondiep in de ondergrond slecht doorlatende lagen 

aanwezig zijn, op plaatsen waar sprake is van kwel vanuit de ondergrond en bij verdiepte aanleg (toepasing onder maaiveld) als 

zijdelingse toestroming langs de randen van de toepassing. Daar zullen aanvullende maatregelen getroffen moeten worden of moet 

de toepassingsdikte van de AVI beperkt worden. 

 

Om een beeld te krijgen van de bodemopbouw zijn waarnemingen gedaan aan de blootgelegde bodemprofielen in het werk (de 

uitgegraven cunetten) en bij het aanleggen van nieuwe sloten op het vliegveld. 

 

Daarbij is vooral gekeken naar de ondiepe bodemopbouw (de aanwezigheid van leem, klei en veenlagen) en verschijnselen die 

samenhangen met inzijging en kwel en verstoringen in het profiel (bijvoorbeeld gedempte sloten, vergravingen en ophooglagen). 

 

4.  Desktoponderzoek, ontwikkelingsgeschiedenis van het onderzoeksgebied 

Vanuit verschillende invalshoeken zijn gegevens/bronnen bijeengebracht om de gebiedontwikkeling te beschrijven. Daarbij is met 

name gezocht naar indicaties die een voorspeller zijn voor problematisch hoge grondwaterstanden (het risico bij toepassing AVI-

slakken). Zo verklappen veldnamen veel over het historisch grondgebruik en de kansen en belemmeringen van de bodem. Ingrepen 

en wijzigingen in de kaartbeelden kunnen in de historische context relevant zijn; ophooglagen, dempingen, ontginninggeschiedenis, 

herverkaveling en waterschapskundige aanpassingen kunnen ons de ogen openen en de interpretatie van de veldgegevens 

verhelderen. 

 

5.  Controle in het veld: De locatie Beekdal Runsloot is meerdere keren geschouwd, onder de genoemde relevante condities:  

• West; 13 november 2012, regenperiode en 14 januari 2013 (vorst) 

• Oost (huidig vliegveld) 13 februari 2013 (vorst) 

 

 

6.  Verwachte geologische afzettingen met hun kenmerken:  

Holoceen: veen (in laagtes resp beekdalen) ter plaatse afgestorven materiaal 

Formatie van Boxtel: zand (dekzand), wind- en hellingafzettingen  

Formatie van Drenthe; zand, leem en keileem (glaciale afzettingen) 

Formatie van Peelo; zand, potklei, veen (glacigene en fluviatiel afzettingen) 

Opm. Als gevolg van mechanische 

werking van het landijs kunnen de 

oudere lagen gestuwd voorkomen 

Opm; als gevolg van grondgebruik 

kunnen lagen verstoord zijn 



2013-02-18 gebiedsanalyse GAE-beekdal Runsloot.doc 

Pagina 4 versie: 4-3-2013 

7.  

 

Uitgangssituatie, lufo 2010 

 

Voorjaar 2013 wordt de aansluiting 

tussen de bestaande startbaan en de 

eind 2012 aangelegde kop van de 

baanverlenging gerealiseerd. Daarbij 

wordt het beekdal van de Runsloot 

overbrugt. Het werkgebied is 

gemarkeerd als ‘sectie aansluiting’ 

 

Parallel aan de baan zijn nieuwe 

afwateringssloten gegraven waarop 

de velddrainage van de bermen langs 

de verharding is aangesloten. Deze 

lozen onder vrij verval op de Runsloot 

 

 

Vml Luchtenburgerweg 

Sectie Aansluiting 
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8.  

 

Topografie ca 1850; 

Voor de orientatie zijn hier de (vml) 

Luchtenburgerweg, de sectie 

aansluiting baanverlenging, de 

runsloot en de nieuw gegraven 

afwateringssloten geprojecteerd. 

 

Gebiedsbeschrijving; 

Centrale as in het gebied is het 

beekdal van de Runsloot. Oostelijk 

van het beekdal is de rug Eelde-Yde 

aanwezig en ten westen de rug 

Eekhoorns / Bokkenstreek, 

 

Uit het grondgebruik en 

verkavelingspatroon komt naar voren 

dat de laaggegelegen (natte) stukken 

als hooi- en weidegrond in gebruik is 

terwijl op de hoger gelegen delen met 

houtwallen omzoomde akkers 

aangelegd zijn. Een groot deel van het 

gebied is nog niet verkaveld en 

onontgonnen. De Luchtenburgerweg 

volgt de contour van het landschap en 

ter weerszijden is reliëf ingetekend 

wat wijst op zandkopjes en 

uitgestoven vlaktes. Op de hogere 

delen komen drassige gebiedjes voor 

welke op slecht doorlatende lagen in 

de ondergrond wijzen. 

luchtenbergerw

Sectie aansl 
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9.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topo ca 1902: tussen 1850 en 1900 is 

de luchtenburgerweg (zandpad) naar 

het oosten opgeschoven. Het 

kleinschalige relief is rond de 

eeuwwisseling nog aanwezig. De 

Runsloot volgt nog zijn natuurlijke 

loop. 

 

Opm noordelijke aansluiting van 

kaartbeeld ontbreekt omdat uit deze 

periode geen aansluitend kaartblad 

bekend is. 

 

Opvallend in het kaartbeeld van 1900 

zijn de grote verschillen in relief en de 

aanwezigheid van veen- en/of 

leemputten in het gebied. 

De Runsloot volgt nog zijn natuurlijke 

bedding. 

Het gebied Bokkenstreek is nog 

onontgonnen en kent meerdere 

drassige plekken (veen) naast 

zandkopjes. 

 

luchtenbergerwe 

Sectie aansl 



2013-02-18 gebiedsanalyse GAE-beekdal Runsloot.doc 

Pagina 7 versie: 4-3-2013 

10.  

 

 

 

 

 

Hoogteligging terrein (AHN-1) 

 

Op de hoogtekaart is te zien dat het 

oorspronkelijke reliëf uitgevlakt is.  

De hogere (zand)kop ten oosten van 

de Luchtenburgerweg is afgetopt. Ter 

plaatse van de vroegere hooilanden 

aan de oostkant van de Runsloot is 

het maaiveld opgehoogd.  

Dit grondverzet is gedateerd op ca 

1953 bij de aanleg van de bestaande 

startbaan op het vliegveld 

 

Het oorspronkelijke relief in het gebied 

Bokkenstreek is nog herkenbaar 

(vergelijk met topo ca 1943).  

 

In de circels zijn 3 natte depressies 

aangegeven waar het water stagneert. 

 

 

luchtenbergerwe 

Sectie aansl 
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11.  

 

 

Topo samengesteld 1943 (N) 1949 (Z) 

 

Eind jaren 40 is het zandpad 

Luchtenbergerweg halfverhard. Ter 

plaatse van het vliegveld is de weg 

naar het oosten opgeschoven 

 

Bebouwing ter plaatse van de huidige 

startbaan 

 

In de bokkenstreek zijn 2 drassige 

(veen) plekken waarvan de 

zuidelijkste oppervlakkig via het 

slotensysteem afwatert op de 

Runsloot. 

 
luchtenbergerw

Sectie aansl 
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Topo 1954: 

 

In rond 1954 is de huidige lay-out van 

het vliegveld tot stand gekomen. De 

Luchtenburgerweg is onder de 

startbaan verdwenen. 

Het gebied ‘Bokkenstreek’ is nu 

ontgonnen en geheel verkaveld. 

 

De eerdere bebouwing binnen de 

hekken van het vliegveld is gesloopt 

 

 

 

luchtenbergerwe 

Sectie aansl 
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Kwel- en inzijging; bodematlas 

Drenthe. 

 

Uit de algemene kwel-/inzijging blijkt 

dat de sectie aansluiting, het 

overbruggen van het dal van de 

Runsloot, nagenoeg geheel in een 

gebied van permanante kwel ligt. 

 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt 

tussen de oost- (C,D) en de westzijde 

(A,B) van het beekdal. 

 

Op de volgende foto’s zijn de 

velwaarnemingen gekoppeld aan de 

kaartbeelden. 

Codering: 

A,B,C,D afwateringssloten 

Pand 1,2,3 = slootsecties tussen de 

dammen waar dmv buizen het 

afwateringsniveau is ingesteld. 

Pand 1 is het laaagste pand (bij 

Runsloot) etc. 

 

(noot: C, 1 is nog niet gegraven) 

14.  Beekdal West (Bokkenstreek) Foto’s schouw nieuwe sloten A, B 

Luchtenburgerweg 

B 1,2,3 

A,1,2,3 

C, 2 

D 1,2,3 

C, 1 
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Foto 1, Noordelijke afwateringssloot 

langs baanverlenging opname 13 nov 

2012. pand A, 3 

 

(zandige-) leem met dun cultuurdek op 

leem 
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Foto 2, 13 nov 2012, noordelijke 

afwateringssloot parallel aan 

baanverlenging; pand A,3 

 

Onder de verstoorde zode (zwart) is 

de bodemopbouw heel variabel. Het 

best te beschrijven als zand met 

leeminsluitingen of als leem met 

zandbanen. Vanwege het voorkomen 

van granietjes en vuursteen wordt dit 

gehele pakket tot de formatie van 

Drenthe gerekend. De top van het 

keileempakket is erg grillig. Halverweg 

pand A,3 is een overgang waar vanuit 

het zandpakket boven de 

leemschollen kwelwater uittreedt. 

 

Bodemrijping: dat hier geen 

podzolprofiel ontwikkeld is, wijst op 

periodieke hoge waterstanden (kwel) 

Ook de ijzeroerafzetting onder het 

geultje in het profiel bevestigt het 

voorkomen van kwel. 

 

Plaatselijk op het niveau van de 

slootbodem is de keileem kleiig 

ontwikkeld (potklei)  

Drenthe 

zand & leem 

Gedempte 

geul/sloot 
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Foto 3 , 13 nov 2012, noordelijke 

afwateringssloot parallel aan 

baanverlenging; pand A, 2 

 

het beeld van de voorgaande foto’s 

wordt richting Runsloot steeds sterker. 

Hier is sprake van sterke kwel. De 

kwel-erosie markeert de overgang van 

het zand naar de lemige lagen in de 

ondergrond. Naast kwel is hier ook 

sprake van slecht doorlatende lagen in 

de bodem 

 

Het cultuurdek is hier afgegraven. 

Op de voorgrond is de bodem 

plaatselijk zanderig ontwikkeld, maar 

ook hier in het profiel duidelijke 

stuwingsverschijnselen (als 

zandlenzen). 

Eerdere depressies zijn hier locaal 

gevuld met veen (holoceen). 
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18.  

 

 

Foto 4-a , 13 nov 2012, noordelijke 

afwateringssloot parallel aan 

baanverlenging; pand A,2 

 

Stuwing van de ondergrond en vorst-

wig  

 

 

Foto 4-b, geultje/sloot (gedempt) met 

oervorming in de onderliggende leem 

 

Dit fenomeen wijst erop dat de 

geultjes (sloten) nog steeds een 

drainerende functie hebben 
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Fotos 5, 13 november 2012 

Noordelijke afwateringssloot A, pand 1 

(bij aansluiting op de runsloot). 

 

Op de achtergrond het bestaande hek 

rond het vliegveld. 

 

Kenmerkend van permanente hoge 

grondwaterstanden is het gebrek aan 

bodemrijping en de zeer humeus 

ontwikkelde toplaag. 
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Foto 6: centraal in het verlengde van 

de baan is een grote zandlens 

aanwezig (formatie van Boxtel) hierin 

heeft zich een podzolprofiel ontwikkeld 

wat wijst op infiltratie. Dat het hier om 

een bijzonder deel van het gebied 

gaat blijkt uit de begroeiing achter het 

hek. Daar groeit volop pitrus en langs 

het hek aan de zuidkant bevond zich 

een dicht gegroeide sloot met wilgen. 

Beide gewassen wijzen er op dat het 

grondwater (in de natte periode) tot 

aan het maaiveld staat.  

 

Of de natte bodem het gevolg is van 

de kwel in het beekdal of veroorzaakt 

wordt door ondoorlatende lagen in de 

ondiepe ondergrond (of een 

combinatie) zal blijken als de nieuwe 

startbaan aangelegd wordt. 
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Foto 7, 13 november 2012 

Zuidelijke afwateringssloot B, pand 2  

 

Overgang van zandkop (deels 

vergraven) naar dal Runsloot.  

De sloot doorsnijd een zandkop in het 

profiel. Er is aan de top van het profiel 

sprake van een laagsgewijze afzetting 

van zand (formatie van Boxtel). 

Halverwege dit slootpand duiken de 

lagen weg en is de bodem humeus 

ontwikkeld. Vermoedelijk betreft het 

hier een opgestoven duintje in de 

luwte van de begroeiing van het 

beekdal.  

 

In het zand is enigszins sprake van 

bodemrijping (inzijging) 
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Foto 8, 13 november 2012 

Zuidelijke afwateringssloot B, pand 1  

 

Locale zandlens met  

stuwingsverschijnselen (foto 9 a) 
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Foto 9-a stuwing in ondergrond, pand 

B,1 
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Foto 9-b, 13 november 2012 

Zuidelijke afwateringssloot B, pand 1  

 

Doorsnijding oude loop Runsloot. 

(Veenopvulling) ter hoogte van de 

afwateringspijp 

 

In het profiel zijn op de rand van de 

geul nog verveende boomwortels en 

stammetjes te zien. Plaatselijk is de 

leem kleiig ontwikkeld. In de zone 

boven de kleiige leem ligt een laag 

zandige leem met veel steentjes. 

Deze keienlaag ontbreekt bij het 

(ingesleten) geultje 
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25.  Conclusie: gebied west van de Runsloot  

 

De Sectie van de aansluiting van de baanverlenging ligt in een natuurlijke kwelzone. De indicaties daarvoor zijn: 

- het oorspronkelijke grondgebruik (hooiland) 

- De doorsneden geulen (gegraven sloten of oorspronkelijke loop van de Runsloot) zijn nog steeds watervoerend (ijzeroer) en 

vormen een verborgen drainagestelsel waarin het water zich van van hoog naar laag en van zuid naar noord verplaatst. Voor de 

toepassing van AVI-slakken is het risico aanwezig dat waar het cunet een geul kruist er zijdelingse instroming en kwel onder het 

Avi-pakket op gaat treden. In het veld bij het graven van het cunet spv maatregelen nemen 

- Door de grillig opbouw van de bodem kan de grondwaterstand op korte afstand sterk fluctueren. Met name op die plaatsen waar 

ondiep leem of klei voorkomt is de drainage niet betrouwbaar. Zijdelingse kwel vanuit de berm van de startbaan is hier niet 

uitgesloten. Daarbij moet rekening gehouden worden dat de aanwezige velddrainage slechts een deel van de kwelstroom weg 

vangt zodat er sprake is van een opbolling van >> 40 cm tussen de strengen.  

- Het terrein binnen het (oude) hek van het vliegveld is aantoonbaar drassing. Pitrus en wilgen zijn indicatief voor jaarlijkse 

waterstanden tot aan het maaiveld. Gelet op de grote verspreiding van leem en kleiige leem in de ondergrond is hier naast 

kweldruk ook sprake van slecht doorlatende lagen en daardoor stagnerende infiltratie 

- De drainage onder de baan, kan waar sprake is van storende leemlagen ontoereikend zijn om de benodigde minimale 

drooglegging van + 2.30 m NAP te realiseren. Verificatie dmv peilbuisonderzoek is hier gewenst  

- Op basis van de terreinkenmerken is de trend in de grondwaterstroning in het freatisch pakket in het deelgebied Bokkenstreek 

Noordelijk. Locaal kan sprake zijn van voorkeursstromen. De 2 nieuwe sloten aan de zuidkant van de baan (binnen en buiten het 

hek) fungeren als kwelsloten waarmee de kwelstromen onderbroken worden; 

- Langsdrainage aan de zuidzijde van het baancunet om toestromend kwelwater naar de drainage onder de baan te leiden is hier 

een serieuze optie om de aanvoer te blokkeren 

- De heterogeniteit van de bodem, maakt, dat bij het graven van het cunet voor de baanverlenging, verschillende bodemprofielen 

voorzien worden; Zandlenzen afgewisseld met leemvelden. In de strook ter weerszijde van de duiker van de Rubsloot kunnen 

nog oude met veen opgevulde geulen aangetroffen worden.   

 

Peilbuismetingen: 

Binnen het gebied is peilbuis B04 geplaatst. Er zijn geen meetgegevens bekend van deze peilbuis.  
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nr Onderwerp  Opmerkingen / interpretatie 

1.  Voor de algemene inleiding en beschrijving van de gebiedsstudie wordt verwezen naar deel 1. 

 

Aanvullende vragen voor het gebied oost van de runssloot zijn: 

- eventuele aanwezigheid ophooglagen uit de periode aanleg vliegveld ( fase 3; 1954) 

- aanwezigheid van ondoorlatende lagen in de ondergrond 

- kwel en inzijging 

 

2.  Uitgaande van de bouwtekening is getracht om de locatiespecifieke risico’s op hoge grondwaterstanden vooraf in beeld te krijgen. 

Daartoe is door PASE een meetnet met peilbuizen langs de baan geplaatst. De stijghoogte gegevens van die peilbuizen kunnen 

gebruik worden om de aanname dat door drainage de drooglegging gerealiseerd is te staven. 

Het ontwerppeil (=onderkant toepassing AVI) is als volgt opgebouwd: 

X = Diepteligging drainage , voor het platform en rijbaan A ligt de drainage op 1.60 m +NAP 

O = X+40 cm (Maximale opbolling tussen de drainagestrengen) 

Dr = O +50 cm (drooglegging) 

Z = Dr + 8 cm (zettingsmarge 8-12 cm) 

 

Bij de toepassing van Avi-slakken kunnen knelpunten zich voordoen waar ondiep in de ondergrond slecht doorlatende lagen 

aanwezig zijn, op plaatsen waar sprake is van kwel vanuit de ondergrond  en bij verdiepte aanleg (toepasing onder maaiveld) als 

zijdelingse toestroming langs de randen van de toepassing. Daar zullen aanvullende maatregelen getroffen moeten worden of moet 

de toepassingsdikte van de AVI beperkt worden. 

 

Om een beeld te krijgen van de bodemopbouw zijn waarnemingen gedaan aan de blootgelegde bodemprofielen in het werk (de 

uitgegraven cunetten) en bij het aanleggen van nieuwe sloten op het vliegveld. 

 

Daarbij is vooral gekeken naar de ondiepe bodemopbouw (de aanwezigheid van leem, klei en veenlagen) en verschijnselen die 

samenhangen met inzijging en kwel en verstoringen in het profiel (bijvoorbeeld gedempte sloten, vergravingen en ophooglagen). 

 

 

3.  Controle in het veld: De locatie Beekdal Runsloot is meerdere keren geschouwd, onder de genoemde relevante condities:  

• West; 13 november 2012, regenperiode en 14 januari 2013 (vorst) 

• Oost (huidig vliegveld) 13 februari 2013 (vorst) 

 

 

4.  Verwachte geologische afzettingen met hun kenmerken:  

Holoceen: veen (in laagtes resp beekdalen) ter plaatse afgestorven materiaal 

Opm. Als gevolg van mechanische 

werking van het landijs kunnen de 
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Formatie van Boxtel: zand (dekzand), wind- en hellingafzettingen  

Formatie van Drenthe; zand, leem en keileem (glaciale afzettingen) 

Formatie van Peelo; zand, potklei, veen (glacigene en fluviatiel afzettingen) 

 

Verwachte antropogene sporen in de bodem: 

- gedempte sloten 

- erven en gebouwen (funderingen, kelders) 

- ontgronding (vergravingen) 

- ophooglagen 

- drainage 

oudere lagen gestuwd voorkomen 

Opm; als gevolg van het grondgebruik 

kunnen lagen verstoord zijn 
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5.  

 

Uitgangssituatie, lufo 2010 

 

Voorjaar 2013 wordt de aansluiting 

tussen de bestaande startbaan en de 

eind 2012 aangelegde kop van de 

baanverlenging gerealiseerd. Daarbij 

wordt het beekdal van de Runsloot 

overbrugt. Het werkgebied is 

gemarkeerd als ‘sectie aansluiting’ 

 

Parallel aan de baan zijn nieuwe 

afwateringssloten gegraven waarop 

de velddrainage van de bermen langs 

de verharding is aangesloten. Deze 

lozen onder vrij verval op de Runsloot 

 

Schouw dd 14-2-13 beekdal Runsloot 

Oost; de nieuwe sloten zijn 

gemarkeerd als C en D. 

 

Aan de hand van de foto’s is een 

beschrijving van de bodemopbouw 

gemaakt. 

A,1,2,3 

Luchtenburgerweg 

B 1,2,3 

C 

D 
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6.  

  

Foto 1 a,b; Beekdal Runsloot Oost 

 

Op 13 feb 2013 is de aannemer bezig 

om een verzamelleiding aan te leggen 

haaks op de startbaan binnen het hek 

van het bestaande vliegveld. 

 

Profielopbouw: 

- deklaag (teeltaarde) 

- ophooglaag (zand) 

- keileem met restant van 

oorspronkelijke zode  

  

dit profiel bevestigt dat oorspronkelijke 

relief bij de aanleg van de startbaan 

(1953) afgevlakt is waarbij de 

depressies opgevuld zijn met grond 

van de hogere delen. 

 

Hydrologisch effect kan zijn dat boven 

de ondoorlatende leem  op het oude 

maaiveld schijnwaterspiegels 

optreden 

 

Noot: De voorziene afwateringssloot 

tussen de taxibaan en de runsloot is 

op 13-2 nog niet gegraven 
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7.  

 

Foto 2; Beekdal Runsloot Oost, Sectie 

C, Pand 2 (tussen start- en taxibaan) 

 

Aan het waterpeil is duideljk te zien 

dat het maaiveld op een helling ligt. 

 

Aan het ijs is te zien dat er langs de 

randen van de sloot kwelwater 

toestroomt.  

Het waterpeil is niet indicatief voor het 

grondwaterpeil / locale drooglegging 

vanwege het verhang van de sloot. 

 

De bodem aan de dalzijde is duidelijk 

moerig ontwikkeld. In de markering is 

te zien dat haverwege de sloot het 

zand naar de diepte wegduikt. 

 

Uit de kenmerken van de vrijgekomen 

grond is aannemelijk dat onder in het 

profiel zand zit, maar dat is door de 

hoge waterstand niet direct waar te 

nemen. 
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Foto 3; Beekdal Runsloot Oost, Sectie 

C, Pand 2 

 

Profielopbouw: 

- deklaag (teeltaarde, sterk 

geroerd / opgebracht) 

- zand (lemig zand) plaatselijk 

geroerd 

 

Het oorspronkelijke profiel helt 

dalwaarts, resp. de dikte van de 

opgebrachte deklaag neemt toe 

richting dal.  

 

De lengtekrassen zijn veroorzaakt 

door de bak van de kraan en 

markeren dikte’s van 20 cm 

deklaag 
Zand/leem 

Uitgang 

luchtenburgerweg 
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9.  

 

Foto 4, Beekdal Runsloot Oost, Sectie 

C, Pand 2 

 Detail maatgevende bodemopbouw 

 

Deze bodemopbouw  halverwege de 

Runsloot en de Luchtenbergerweg is 

aan de noordzijde van de startbaan 

overal aanwezig.  

 

Gelet op de scherpe begrenzing van 

de lagen moet de deklaag (moerig) 

gezien worden als ophooglaag. 

 

Waarschijnlijk is hier de 

oorspronkelijke bodem afgegraven tot 

op het vaste zand en daarna 

opgehoogd. In het profiel zijn de 

schop-steken nog te zien. Op en naast 

elkaar zijn meerdere partijen 

toegepast. 

 

lokaal is ook de zandige ondergrond 

geroerd 

 

interpretatie: ca 1953 bij aanleg 

starbaan  

 

noot: lokaal zijn ook nog oudere 

sporen van gondwerk aangetroffen 

(foto 5) 

Vergraven 

Profiel (leem) 

Natuurlijk 

 profiel 

deklaag 
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10.  

 

 

Foto 5 a.b: , Beekdal Runsloot Oost, 

Sectie C, Pand 2 

 

a, oude sporen grondwerk. 

 

b, overgang naar zandkop oost van de 

(vml) Luchtenbergerweg (geel). 

 

In het profiel zijn 2 diepe vergravingen 

te zien (vroegere ontgrondingen of 

gedempte sloten? ) 

 

De deklaag wordt steeds hier dunner 

en gelet op de roestsporen in de 

ongeroerde (natuurlijke) bodem 

overheerst de infiltratie. 
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11.  

 

Foto 6; , Beekdal Runsloot Oost, 

Sectie C, Pand 2 

 

Terugblik ter hoogte van de 

luchtenbergerweg richting beekdal. 

 

Gelet op de laagsgewijze opbouw van 

het zandpakket  betreft het een een 

windafzetting (formatie van Boxtel)  

 

Binnen het bereik van het 

geschouwde slootprofiel aan de 

dalzijde van de voormalige 

Luchtenbergerweg komt geen (kei-) 

leem in het profiel voor. 

 

Aan de noordzijde van de startbaan is 

geen (oude) velddrainage vanuit het 

voormalige agrarisch gebruik 

aangetroffen. Ook dit wijst erop dat 

deze sectie (C)  van nature goed  

gedraineerd is. 

 

12.    
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13.  

 

A 

 
C 

 

B 

 
D 

Foto 7, Beekdal Runsloot Oost, Sectie 

D, Pand 3  

 

Het derde pand ligt ten oosten van de 

Luchtenbergerweg. En is 2 weken 

eerder gegraven 

 

A , B  overzicht begin van pand 3, 

 

C, D overzicht einde pand 3 

 

Bodemopbouw: 

Dit deel van de nieuwe sloot doorsnijdt 

het hoge gebied ten oosten van de 

(vml) Luchtenbergerweg.  

 

- opgebrachte deklaag 

- zand (windadzetting) aan de top 

vergraven), 

- keien-laag/ grof zand 

- keileem 

 

boven de leemlaag treed kwelwater uit  

waardoor de taluds van de sloot 

eroderen. 
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14.  

 

Foto 8; Beekdal Runsloot Oost, Sectie 

D, Pand 3 

 

Detail bodemopbouw in het hoge deel 

van pand 3 zoals aangetroffen over 

nagenoeg de gehele lengte van de 

sloot. De laagdiktes variëren van 

plaats tot plaats. 

 

De ligging van het keienzand markeert 

de grens van de afzetting van de 

formatie van Drenthe (keileem) en het 

daar boven liggende zand van de 

formatie van Boxtel. 

 

In afzetting de formatie van Drenthe 

komen locaal zandlenzen en andere 

glaciale stuwingsverschijnselen voor 

Opgebrachte deklaag 

Zand (gelaagd) 

Aan de top vergraven 

Kei-zand  

Leem met zandige 

insluitingen 



2013-02-25 gebiedsanalyse GAE-beekdal Runsloot-deel 2.doc 

Pagina 13 versie: 4-3-2013 

15.  

 

Fotos 9; ; Beekdal Runsloot Oost, 

Sectie D, Pand 3, 

 

a) Zand(lens) insluiting in keileem, 

onder cultuurdek 

b) Cultuurdek rust hier direct op de 

keileemlaag. Kwelzone direct 

onder cultuurdek (stagnatie van 

inzijging) 

 

 

16.  

 

Foto 10 ; Beekdal Runsloot Oost, 

Sectie D, Pand 3 

 

ca 50 meter ten oosten van de 

Luchtenbergerweg ligt een depressie 

in de leemlaag. Het oorspronkelijke 

profiel met moerige grond is secundair 

opgehoogd tijdens de aanleg van het 

vliegveld. Daarmee is het 

oorspronkelijke relief geconserveerd 

 

de dam in de sloot ligt ter hoogte van 

de Luchtenburgerweg. 

 

Als gevolg van verschillen in de 

bodemvochtigheid, is het profiel ook in 

de sneeuwbedekking op het zuidelijke 

sloottalud herkenbaar. 
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17.  

 

Foto 11 ; Beekdal Runsloot Oost, 

Sectie D, Pand 2 

 

Gebied ten westen van de 

Luchtenburgerweg. Het bodemprofiel 

sluit aan op het voorgaande beeld 

 

Zandlaag ontbreekt hier en de moerig 

ontwikkelde bodem rust direct op de 

leemlaag.  Uit oude topografische 

kaarten blijkt dat hier een venige 

depressie in het landschap 

doorsneden wordt. 

 

Significant minder ijzeruitspoeling en 

gelet op de erosie van de wanden ook 

hier kweldruk. 

 

De sloot doorsnijdt  hier een gebied 

dat voor eerder agrarisch gebruik 

gedraineerd is (�). 
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18.  
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19.  Foto 12 a,b ; Beekdal Runsloot Oost, 

Sectie D, Pand 2 

 

Detail drainage 



2013-02-25 gebiedsanalyse GAE-beekdal Runsloot-deel 2.doc 

Pagina 17 versie: 4-3-2013 

20.  

 a  b 

Foto 13 a,b ; Beekdal Runsloot Oost, 

Sectie D, Pand 2 

 

Profiel opbouw: 

 

a) halverwege pand D,2 

- opgebrachte deklaag (humeus) 

ca 1953 (0 – 10 cm – mv) 

- moerige grond (oorspronkelijk) 

(10 – 30 cm –mv) 

- mengzone (30 – 50 cm-mv) met 

roestsporen 

- leem > 50 cm –mv  nagenoeg 

geen roest 

 

b) nabij stuw  

de mengzone en oorspronkelijk 

moerig profiel ontbreekt hier 

 

Kwelfenomenen en geen roest 
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21.  

 

Foto 14 ; Beekdal Runsloot Oost, 

Sectie D, Pand 1 

 

Het laagste (laagste) pand van deze 

sloot sluit aan op het vorige beeld. 

Ook hier drainage en kwel 

 

De belangrijke overgang in de 

bodemopbouw is te zien vlak bij het 

diepste punt, de Runsloot. 

 

 De leemlaag duikt daar weg 
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22.  

 

Foto 15 a,b ; Beekdal Runsloot Oost, 

Sectie D, Pand 1 

 

Voorbij het punt waar de leemlaag 

wegduikt is op de leem een 

zandpakket afgezet. De laagsgewijze 

opbouw en de afwezigheid van grove 

bijmeningen wijst op een windafzetting 

In het zandpakket komen opvallend 

veel plantenresten voor (wortels, 

stammetjes) een fenomeen dat ook 

aan de andere kant van de runsloot 

waargenomen is. 

 

Hier zijn geen ophooglagen 

doorsneden 

 

Helmaal onder in het profiel is keileem 

aangetroffen zie detail volgende foto 

  

 

 



2013-02-25 gebiedsanalyse GAE-beekdal Runsloot-deel 2.doc 

Pagina 20 versie: 4-3-2013 

 

23.  

 

Foto 16 detail sloot D,1 

 

 

24.    

Keileem  
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25.  Conclusie: gebied oost van de Runsloot Sectie C en D ten weste van de voormalige Luchtenbergerweg 

 

De Sectie van de aansluiting van de baanverlenging doorsnijdt een natuurlijke kwelzone van het beekdal van de Runsloot. De indicaties daarvoor zijn: 

- het oorspronkelijke grondgebruik (hooiland) 

- de aanwezige (oude ) drainage 

- kwelverschijnselen zoals waargenomen bij het schouwen van de nieuwe sloten 

 

Het landschap  ter plaatse van het vliegveld is in essentie door de ijstijden vorm gegeven en kende veel relief en als gevolg van stuwing is de bodem hier zeer heterogeen van opbouw. Dat 

relief is als gevolg van latere ontwikkelingen sterk afgevlakt. Deels door natuurlijke oorzaken, maar zeker door menselijke ingrepen is aan het maaiveld nu weinig meer te merken van de 

verschillen in de opbouw van de ondergrond. De oudere ingrepen waren kleinschalig en beperkt, maar toen in 1953 dit deel van het vliegveld is aangelegd is het landschap stevig op de 

schop gegaan. Overhoogtes ter plaatse van de zandkopjes zijn afgegraven en de depressies en de sloten zijn opgevuld met gebiedseigen grond. Vervolgens is over het gehele gebied een 

afdekkende laag humeuse grond aangebracht. 

 

Freatisch grondwater 

In de ondergrond komen verspreid over het gebied stagnerende leemlagen voor die afgewisseld worden met grotere en kleinere zandlenzen. Plaatselijk is ook potklei door het landijs 

opgenomen en als gestuwde afzetting afgezet. Hiervan is geen precies beeld te geven. Wel kan op basis van de huidige gegevens  verwacht worden dat  binnen de grensen van het te 

graven cunet voor de nieuwe startbaan de bodemopbouw ook gevarieerd is. Zeker waar ondiep in het profiel leem- en kleilagen aangetroffen worden, zijn aanvullende maatregelen vereist 

om de werking van de drainage te garanderen. 

 

Hoewel de huidige runsloot keurig haaks op de startbaan loopt, zijn als gevolg van de complexe bodemopbouw de kwelstromen niet eenvoudig countourvolgend. Bij baangedeelten die 

grenzen aan leemvelden kunnen moet gewaakt worden voor zijdelingse toestroming onder het vlak van de velddrainage van de onverharde baanschouder. Het is dan een optie om deze 

kwelstroom bovenstrooms tussen het inzijggebied en het dal van de Runsloot af te vangen. 

 

Dieper grondwater:  

De drooglegging wordt mede bepaald door de druk van het diepere grondwater. Uit eerdere analyses is bekend dat dit diepere grondwater in de winter tot 1.60 m + NAP opkomt. Door 

capilaire werking (opbolling)  en rekening houdend met de marge van minimaal 0.50 m drooglegging zoals vereist inder het Bbk/Rbk resulteert dit in een aanlegpeil onderkant IBC-bouwstof 

van 2.30 m +NAP.  

Ter plaatse van de Runsloot is dat het huidige maaiveld. 
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nr Onderwerp  Opmerkingen / interpretatie 

1.  Voor de algemene inleiding en beschrijving van de gebiedsstudie wordt verwezen naar deel 1. 

 

Aanvullende vragen voor het gebied oost van de runssloot zijn: 

- eventuele aanwezigheid ophooglagen uit de periode aanleg vliegveld ( fase 3; 1954) 

- aanwezigheid van ondoorlatende lagen in de ondergrond 

- kwel en inzijging 

 

2.  Uitgaande van de bouwtekening is getracht om de locatiespecifieke risico’s op hoge grondwaterstanden vooraf in beeld te krijgen. 

Daartoe is door PASE een meetnet met peilbuizen langs de baan geplaatst. De stijghoogte gegevens van die peilbuizen kunnen 

gebruik worden om de aanname dat door drainage de drooglegging gerealiseerd is te staven. 

Het ontwerppeil (=onderkant toepassing AVI) is als volgt opgebouwd: 

X = Diepteligging drainage , voor het platform en rijbaan A ligt de drainage op 1.60 m +NAP 

O = X+40 cm (Maximale opbolling tussen de drainagestrengen) 

Dr = O +50 cm (drooglegging) 

Z = Dr + 8 cm (zettingsmarge 8-12 cm) 

 

Bij de toepassing van Avi-slakken kunnen knelpunten zich voordoen waar ondiep in de ondergrond slecht doorlatende lagen 

aanwezig zijn, op plaatsen waar sprake is van kwel vanuit de ondergrond  en bij verdiepte aanleg (toepasing onder maaiveld) als 

zijdelingse toestroming langs de randen van de toepassing. Daar zullen aanvullende maatregelen getroffen moeten worden of moet 

de toepassingsdikte van de AVI beperkt worden. 

 

Om een beeld te krijgen van de bodemopbouw zijn waarnemingen gedaan aan de blootgelegde bodemprofielen in het werk (de 

uitgegraven cunetten) en bij het aanleggen van nieuwe sloten op het vliegveld. 

 

Daarbij is vooral gekeken naar de ondiepe bodemopbouw (de aanwezigheid van leem, klei en veenlagen) en verschijnselen die 

samenhangen met inzijging en kwel en verstoringen in het profiel (bijvoorbeeld gedempte sloten, vergravingen en ophooglagen). 

 

 

3.  Controle in het veld: De locatie Beekdal Runsloot is meerdere keren geschouwd, onder de genoemde relevante condities:  

• West; 13 november 2012, regenperiode en 14 januari 2013 (vorst) 

• Oost (huidig vliegveld) 13 februari 2013 (vorst) 

 

 

4.  Verwachte geologische afzettingen met hun kenmerken:  

Holoceen: veen (in laagtes resp beekdalen) ter plaatse afgestorven materiaal 

Opm. Als gevolg van mechanische 

werking van het landijs kunnen de 
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Formatie van Boxtel: zand (dekzand), wind- en hellingafzettingen  

Formatie van Drenthe; zand, leem en keileem (glaciale afzettingen) 

Formatie van Peelo; zand, potklei, veen (glacigene en fluviatiel afzettingen) 

 

Verwachte antropogene sporen in de bodem: 

- gedempte sloten 

- erven en gebouwen (funderingen, kelders) 

- ontgronding (vergravingen) 

- ophooglagen 

- drainage 

oudere lagen gestuwd voorkomen 

Opm; als gevolg van het grondgebruik 

kunnen lagen verstoord zijn 
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5.  

 

Uitgangssituatie, lufo 2010 

 

Voorjaar 2013 wordt de aansluiting 

tussen de bestaande startbaan en de 

eind 2012 aangelegde kop van de 

baanverlenging gerealiseerd. Daarbij 

wordt het beekdal van de Runsloot 

overbrugt. Het werkgebied is 

gemarkeerd als ‘sectie aansluiting’ 

 

Parallel aan de baan zijn nieuwe 

afwateringssloten gegraven waarop 

de velddrainage van de bermen langs 

de verharding is aangesloten. Deze 

lozen onder vrij verval op de Runsloot 

 

Schouw dd 14-2-13 beekdal Runsloot 

Oost; de nieuwe sloten zijn 

gemarkeerd als C en D. 

 

Aan de hand van de foto’s is een 

beschrijving van de bodemopbouw 

gemaakt. 

A,1,2,3 

Luchtenburgerweg 

B 1,2,3 

C 

D 
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6.  

  

Foto 1 a,b; Beekdal Runsloot Oost 

 

Op 13 feb 2013 is de aannemer bezig 

om een verzamelleiding aan te leggen 

haaks op de startbaan binnen het hek 

van het bestaande vliegveld. 

 

Profielopbouw: 

- deklaag (teeltaarde) 

- ophooglaag (zand) 

- keileem met restant van 

oorspronkelijke zode  

  

dit profiel bevestigt dat oorspronkelijke 

relief bij de aanleg van de startbaan 

(1953) afgevlakt is waarbij de 

depressies opgevuld zijn met grond 

van de hogere delen. 

 

Hydrologisch effect kan zijn dat boven 

de ondoorlatende leem  op het oude 

maaiveld schijnwaterspiegels 

optreden 

 

Noot: De voorziene afwateringssloot 

tussen de taxibaan en de runsloot is 

op 13-2 nog niet gegraven 
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7.  

 

Foto 2; Beekdal Runsloot Oost, Sectie 

C, Pand 2 (tussen start- en taxibaan) 

 

Aan het waterpeil is duideljk te zien 

dat het maaiveld op een helling ligt. 

 

Aan het ijs is te zien dat er langs de 

randen van de sloot kwelwater 

toestroomt.  

Het waterpeil is niet indicatief voor het 

grondwaterpeil / locale drooglegging 

vanwege het verhang van de sloot. 

 

De bodem aan de dalzijde is duidelijk 

moerig ontwikkeld. In de markering is 

te zien dat haverwege de sloot het 

zand naar de diepte wegduikt. 

 

Uit de kenmerken van de vrijgekomen 

grond is aannemelijk dat onder in het 

profiel zand zit, maar dat is door de 

hoge waterstand niet direct waar te 

nemen. 
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8.  

 

Foto 3; Beekdal Runsloot Oost, Sectie 

C, Pand 2 

 

Profielopbouw: 

- deklaag (teeltaarde, sterk 

geroerd / opgebracht) 

- zand (lemig zand) plaatselijk 

geroerd 

 

Het oorspronkelijke profiel helt 

dalwaarts, resp. de dikte van de 

opgebrachte deklaag neemt toe 

richting dal.  

 

De lengtekrassen zijn veroorzaakt 

door de bak van de kraan en 

markeren dikte’s van 20 cm 

deklaag 
Zand/leem 

Uitgang 

luchtenburgerweg 
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9.  

 

Foto 4, Beekdal Runsloot Oost, Sectie 

C, Pand 2 

 Detail maatgevende bodemopbouw 

 

Deze bodemopbouw  halverwege de 

Runsloot en de Luchtenbergerweg is 

aan de noordzijde van de startbaan 

overal aanwezig.  

 

Gelet op de scherpe begrenzing van 

de lagen moet de deklaag (moerig) 

gezien worden als ophooglaag. 

 

Waarschijnlijk is hier de 

oorspronkelijke bodem afgegraven tot 

op het vaste zand en daarna 

opgehoogd. In het profiel zijn de 

schop-steken nog te zien. Op en naast 

elkaar zijn meerdere partijen 

toegepast. 

 

lokaal is ook de zandige ondergrond 

geroerd 

 

interpretatie: ca 1953 bij aanleg 

starbaan  

 

noot: lokaal zijn ook nog oudere 

sporen van gondwerk aangetroffen 

(foto 5) 

Vergraven 

Profiel (leem) 

Natuurlijk 

 profiel 

deklaag 
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10.  

 

 

Foto 5 a.b: , Beekdal Runsloot Oost, 

Sectie C, Pand 2 

 

a, oude sporen grondwerk. 

 

b, overgang naar zandkop oost van de 

(vml) Luchtenbergerweg (geel). 

 

In het profiel zijn 2 diepe vergravingen 

te zien (vroegere ontgrondingen of 

gedempte sloten? ) 

 

De deklaag wordt steeds hier dunner 

en gelet op de roestsporen in de 

ongeroerde (natuurlijke) bodem 

overheerst de infiltratie. 
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11.  

 

Foto 6; , Beekdal Runsloot Oost, 

Sectie C, Pand 2 

 

Terugblik ter hoogte van de 

luchtenbergerweg richting beekdal. 

 

Gelet op de laagsgewijze opbouw van 

het zandpakket  betreft het een een 

windafzetting (formatie van Boxtel)  

 

Binnen het bereik van het 

geschouwde slootprofiel aan de 

dalzijde van de voormalige 

Luchtenbergerweg komt geen (kei-) 

leem in het profiel voor. 

 

Aan de noordzijde van de startbaan is 

geen (oude) velddrainage vanuit het 

voormalige agrarisch gebruik 

aangetroffen. Ook dit wijst erop dat 

deze sectie (C)  van nature goed  

gedraineerd is. 

 

12.    
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13.  

 

A 

 
C 

 

B 

 
D 

Foto 7, Beekdal Runsloot Oost, Sectie 

D, Pand 3  

 

Het derde pand ligt ten oosten van de 

Luchtenbergerweg. En is 2 weken 

eerder gegraven 

 

A , B  overzicht begin van pand 3, 

 

C, D overzicht einde pand 3 

 

Bodemopbouw: 

Dit deel van de nieuwe sloot doorsnijdt 

het hoge gebied ten oosten van de 

(vml) Luchtenbergerweg.  

 

- opgebrachte deklaag 

- zand (windadzetting) aan de top 

vergraven), 

- keien-laag/ grof zand 

- keileem 

 

boven de leemlaag treed kwelwater uit  

waardoor de taluds van de sloot 

eroderen. 
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14.  

 

Foto 8; Beekdal Runsloot Oost, Sectie 

D, Pand 3 

 

Detail bodemopbouw in het hoge deel 

van pand 3 zoals aangetroffen over 

nagenoeg de gehele lengte van de 

sloot. De laagdiktes variëren van 

plaats tot plaats. 

 

De ligging van het keienzand markeert 

de grens van de afzetting van de 

formatie van Drenthe (keileem) en het 

daar boven liggende zand van de 

formatie van Boxtel. 

 

In afzetting de formatie van Drenthe 

komen locaal zandlenzen en andere 

glaciale stuwingsverschijnselen voor 

Opgebrachte deklaag 

Zand (gelaagd) 

Aan de top vergraven 

Kei-zand  

Leem met zandige 

insluitingen 
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15.  

 

Fotos 9; ; Beekdal Runsloot Oost, 

Sectie D, Pand 3, 

 

a) Zand(lens) insluiting in keileem, 

onder cultuurdek 

b) Cultuurdek rust hier direct op de 

keileemlaag. Kwelzone direct 

onder cultuurdek (stagnatie van 

inzijging) 

 

 

16.  

 

Foto 10 ; Beekdal Runsloot Oost, 

Sectie D, Pand 3 

 

ca 50 meter ten oosten van de 

Luchtenbergerweg ligt een depressie 

in de leemlaag. Het oorspronkelijke 

profiel met moerige grond is secundair 

opgehoogd tijdens de aanleg van het 

vliegveld. Daarmee is het 

oorspronkelijke relief geconserveerd 

 

de dam in de sloot ligt ter hoogte van 

de Luchtenburgerweg. 

 

Als gevolg van verschillen in de 

bodemvochtigheid, is het profiel ook in 

de sneeuwbedekking op het zuidelijke 

sloottalud herkenbaar. 
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17.  

 

Foto 11 ; Beekdal Runsloot Oost, 

Sectie D, Pand 2 

 

Gebied ten westen van de 

Luchtenburgerweg. Het bodemprofiel 

sluit aan op het voorgaande beeld 

 

Zandlaag ontbreekt hier en de moerig 

ontwikkelde bodem rust direct op de 

leemlaag.  Uit oude topografische 

kaarten blijkt dat hier een venige 

depressie in het landschap 

doorsneden wordt. 

 

Significant minder ijzeruitspoeling en 

gelet op de erosie van de wanden ook 

hier kweldruk. 

 

De sloot doorsnijdt  hier een gebied 

dat voor eerder agrarisch gebruik 

gedraineerd is (�). 

 

 



2013-02-25 gebiedsanalyse GAE-beekdal Runsloot-deel 2.doc 

Pagina 15 versie: 4-3-2013 

18.  
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19.  Foto 12 a,b ; Beekdal Runsloot Oost, 

Sectie D, Pand 2 

 

Detail drainage 
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20.  

 a  b 

Foto 13 a,b ; Beekdal Runsloot Oost, 

Sectie D, Pand 2 

 

Profiel opbouw: 

 

a) halverwege pand D,2 

- opgebrachte deklaag (humeus) 

ca 1953 (0 – 10 cm – mv) 

- moerige grond (oorspronkelijk) 

(10 – 30 cm –mv) 

- mengzone (30 – 50 cm-mv) met 

roestsporen 

- leem > 50 cm –mv  nagenoeg 

geen roest 

 

b) nabij stuw  

de mengzone en oorspronkelijk 

moerig profiel ontbreekt hier 

 

Kwelfenomenen en geen roest 
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21.  

 

Foto 14 ; Beekdal Runsloot Oost, 

Sectie D, Pand 1 

 

Het laagste (laagste) pand van deze 

sloot sluit aan op het vorige beeld. 

Ook hier drainage en kwel 

 

De belangrijke overgang in de 

bodemopbouw is te zien vlak bij het 

diepste punt, de Runsloot. 

 

 De leemlaag duikt daar weg 
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22.  

 

Foto 15 a,b ; Beekdal Runsloot Oost, 

Sectie D, Pand 1 

 

Voorbij het punt waar de leemlaag 

wegduikt is op de leem een 

zandpakket afgezet. De laagsgewijze 

opbouw en de afwezigheid van grove 

bijmeningen wijst op een windafzetting 

In het zandpakket komen opvallend 

veel plantenresten voor (wortels, 

stammetjes) een fenomeen dat ook 

aan de andere kant van de runsloot 

waargenomen is. 

 

Hier zijn geen ophooglagen 

doorsneden 

 

Helmaal onder in het profiel is keileem 

aangetroffen zie detail volgende foto 
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23.  

 

Foto 16 detail sloot D,1 

 

 

24.    

Keileem  
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25.  Conclusie: gebied oost van de Runsloot Sectie C en D ten weste van de voormalige Luchtenbergerweg 

 

De Sectie van de aansluiting van de baanverlenging doorsnijdt een natuurlijke kwelzone van het beekdal van de Runsloot. De indicaties daarvoor zijn: 

- het oorspronkelijke grondgebruik (hooiland) 

- de aanwezige (oude ) drainage 

- kwelverschijnselen zoals waargenomen bij het schouwen van de nieuwe sloten 

 

Het landschap  ter plaatse van het vliegveld is in essentie door de ijstijden vorm gegeven en kende veel relief en als gevolg van stuwing is de bodem hier zeer heterogeen van opbouw. Dat 

relief is als gevolg van latere ontwikkelingen sterk afgevlakt. Deels door natuurlijke oorzaken, maar zeker door menselijke ingrepen is aan het maaiveld nu weinig meer te merken van de 

verschillen in de opbouw van de ondergrond. De oudere ingrepen waren kleinschalig en beperkt, maar toen in 1953 dit deel van het vliegveld is aangelegd is het landschap stevig op de 

schop gegaan. Overhoogtes ter plaatse van de zandkopjes zijn afgegraven en de depressies en de sloten zijn opgevuld met gebiedseigen grond. Vervolgens is over het gehele gebied een 

afdekkende laag humeuse grond aangebracht. 

 

Freatisch grondwater 

In de ondergrond komen verspreid over het gebied stagnerende leemlagen voor die afgewisseld worden met grotere en kleinere zandlenzen. Plaatselijk is ook potklei door het landijs 

opgenomen en als gestuwde afzetting afgezet. Hiervan is geen precies beeld te geven. Wel kan op basis van de huidige gegevens  verwacht worden dat  binnen de grensen van het te 

graven cunet voor de nieuwe startbaan de bodemopbouw ook gevarieerd is. Zeker waar ondiep in het profiel leem- en kleilagen aangetroffen worden, zijn aanvullende maatregelen vereist 

om de werking van de drainage te garanderen. 

 

Hoewel de huidige runsloot keurig haaks op de startbaan loopt, zijn als gevolg van de complexe bodemopbouw de kwelstromen niet eenvoudig countourvolgend. Bij baangedeelten die 

grenzen aan leemvelden kunnen moet gewaakt worden voor zijdelingse toestroming onder het vlak van de velddrainage van de onverharde baanschouder. Het is dan een optie om deze 

kwelstroom bovenstrooms tussen het inzijggebied en het dal van de Runsloot af te vangen. 

 

Dieper grondwater:  

De drooglegging wordt mede bepaald door de druk van het diepere grondwater. Uit eerdere analyses is bekend dat dit diepere grondwater in de winter tot 1.60 m + NAP opkomt. Door 

capilaire werking (opbolling)  en rekening houdend met de marge van minimaal 0.50 m drooglegging zoals vereist inder het Bbk/Rbk resulteert dit in een aanlegpeil onderkant IBC-bouwstof 

van 2.30 m +NAP.  

Ter plaatse van de Runsloot is dat het huidige maaiveld. 

  

 



Date : 29-10-2013 16:53:54
From : "
To : "'info@wiertsema.nl'" info@wiertsema.nl
Subject : ter informatie, aanvullende gegeven Monitoringsplan GAE
Attachment : lijngoot constructie en afwerking GAE-draaikop.pdf;IMG_0038.JPG;IMG_0040.JPG;image001.png;

Dag 
 
Als vervolg op onze bespreking van hedenochtend, bijgaand wat aanvullende documentatie over de opbouw van de landingsbaan ter plaatse
van de lijngoot op de draaikop van GAE.
Daarbij ook nog 2 foto's van 13 november 2012 van de ondergrond ter plaatse van de draaikop waarop in eerste instantie de AVI is aangebracht
(leemveld met zand-, veen- en potklei-insluitingen)
 
Met vriendelijke groet,
 

 

 
Toezicht Wbb, afdeling Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving
Westerbrink 1, Postbus 122, 9400 AC, ASSEN
tel:  (tevens mobiel )
E:   @drenthe.nl,
W: www.provincie.drenthe.nl.

 
Voor ontwikkel ingen met betrekking tot de RUD, ki jkt u op www.ruddrenthe.nl .
 

http://www.ruddrenthe.nl/


Afbeelding  Toelichting  

 

Locatie: Draaikop GAE 

Datum: 28-11-12 

 

Aanleg fundering lijngoot HWA op AVI-bed 

voor het omputten 

 



 

Locatie: Draaikop GAE 

Datum: 12-12-12 

 

Omschrijving: omputten AVI 

Begin december is geconstateerd dat het 

ontwerppeil voor de onderkant AVI ter 

plaatse van het leemveld onder de 

draaikop niet voldeed aan de minimum 

droogleggings eisen voor het Bbk. Bij het 

omputten is de reeds toegepaste AVI 

verwijderd en het zandbed opgehoogt tot 

aan het gewenste peil. De betonfundering 

was toen al aangelegd op AVI. Op deze 

en de volgende foto zijn de verschillende 

werkslagen vastgelegd. 

Op de achtergrond is de shovel al bezig 

de puinfundering over de Avis aan te 

brengen [5] 

 

[1] fundering lijngoot HWA 

[2] zandsuppletie 

[3] afgegraven AVI 

[4} afwerkhoogte AVI 

1 

2 

3 
4 

5 



 

Locatie: Draaikop GAE 

Datum: 12-12-12 

 

Omschrijving: omputten AVI 

 

Het besneeuwde vlak op de voorgrond  

links is de extra laag zand die reeds is 

aangebracht op de draaikop.  

Achteraan links het nog niet opgehoogde 

gedeelte. 

De fundering van de lijngoot is aangelegd 

op de AVI. Uit oogpunt van stabilisatie is 

ter weerszijde van de lijngoot een strook 

AVI niet omgeput ( ca 60 cm breed) [6]. 

 

Op de volgende foto is dat in detail 

vastgelegd 

6 



Locatie: Draaikop GAE 

Datum: 12-12-12 

 

Omschrijving: profielopbouw toepassing 

AVI op de grens van de aanvulling tijdens 

het omputten 



 

Locatie: Draaikop GAE 

Datum: 19-12-12 

 

 

Afwerking baanverlenging en draaikop 

met puingranulaat. 

De lijngoot is dan al op de fundering 

geplaatst 

Opm: de gerealiseerde situatie is niet op de As-built tekening van het monitoringsprogramma terug te vinden 







MEMO 

 

Aan : deelnemers ‘expertmeeting’ 4 december 2012 

Afschrift  :       

Van : de heer  (toestelnummer:  

Datum : 5 december 2012 

Onderwerp : gesprek toepassing AVI bodem as 4 december 2012 

 

 

 

Onder leiding van  hebben de betrokken partijen (zie bijlage) gesproken over de wijze 

van toepassing van AVI bodemas bij de baanverlenging in Eelde. 

 

Bij de introductie is nagegaan wat er gezien werd als een probleem. 

Vanuit de provincie wordt geschetst dat in het ontwerp de milieubelangen, gezien de 

grondwatersituatie, onvoldoende zijn meegenomen. 

Vanuit P.A.S.E. is het beeld dat er geen probleem is, of dat er sprake is van interpretatieverschillen 

over het besluit bodemkwaliteit (BBK). Wel wordt begrepen dat de geohydrologische onderbouwing in 

de ogen van het Bevoegd Gezag ontbreekt of onvoldoende is. 

Het waterschap geeft aan, nog, geen probleem te zien. Wel is er zorg, op termijn, over de kwaliteit van 

het water uit de drainage. 

GAE heeft last van het feit dat in hun ogen PASE en de gemeente een ander beeld hebben dan de 

provincie. 

De gemeente Tynaarlo ziet interpretatieverschillen over het BBK en de beheersbaarheid van het 

grondwater. 

Bodemplus ziet enkele punten in de aanvraag die nadrukkelijk aandacht behoeven. 

 

De voorzitter vat dit samen als twee hoofdpunten van discussie: 

• Interpretatie van het BBK 

• Er is onduidelijkheid over de geohydrologische onderbouwing 

 

Door GAE wordt nog gevraagd naar de rol van de provincie in deze. Provincie en gemeente geven 

aan dat de gemeente het bevoegd gezag is en de provincie adviseur van de gemeente is. (dus daar 

waar provincie staat moet dat gelezen worden als ‘de medewerker van de provincie die als adviseur 

van Tynaarlo aanwezig is) 

Door GAE wordt ook gewezen op de eerdere instemming van de gemeente met de toepassing van de 

AVI bodemas. Vanuit de provincie wordt uitgelegd dat zo’n goedkeuring geen formele status heeft, 

maar dat volgens het BBK de opdrachtgever van de toepassing verantwoordelijk blijft voor het 

toepassen conform het BBK. 

 

De provincie schetst hoe met AVI bodemas volgens het BBK omgegaan moet worden. Daarbij moet 

aan één van drie mogelijke randvoorwaarden voldaan worden. In dit geval aan ‘een aantoonbaar 

beheerst regime van een oppervlaktewaterlichaam’. Indien daar sprake van is kan gemodelleerd 

worden binnen kaders/randvoorwaarden. 

 

De provincie legt uit waarom in haar ogen geen sprake is van een aantoonbaar regime, PASE legt uit 

dat zij daar anders over denken. De discussie spitst zich toe op de vraag of de hoogte van een stuw 

bepalend is voor de hoogte, of dat alleen een peilbesluit telt. 

Vanuit bodemplus wordt aangegeven dat een peilbesluit niet noodzakelijk is. 

Aanvullend is de discussie of vanuit een oppervlakte waterpeil in dit geval geohydrologisch 

vastgesteld kan worden dat het grondwaterpeil beheerst is. De ondergrond is soms zand, soms potklei 

en soms leem. En dat in een beekdal met veel verschillende waterstanden en een groot verhang. 
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Door PASE wordt uiteengezet dat er een beheerst grondwaterpeil is door de aangebrachte drainage. 

Bodemplus wijst er op dat het uitgangspunt niet is het te realiseren grondwaterpeil, maar het 

oorspronkelijke grondwaterpeil van voor de ingreep.  

Een en ander leidt tot een uitgebreide uitwisseling van de voors en tegens van drainage en hoe die 

zich houdt afhankelijk van de grondsoort waar deze door loopt. 

Ook schetst PASE de maatregelen die ze al in het werk hebben aangebracht om de drainage te 

optimaliseren. 

Voor de stand van het oppervlaktewater waarop geloosd wordt wordt na intensief overleg vastgesteld 

dat het peil van deze watergang 47 cm boven NAP is en dat dat het uitgangspunt is voor de 

oppervlaktewaterstand. 

Vanuit dat peil wordt, gecombineerd met de wijze van draineren gediscussieerd over de effecten, 

beheersbaarheid van de grondwaterstand. 

• Wat is een duurzame oplossing? 

• Er is niet gemodelleerd. 

• Werkt drainage in zand net als in leem of potklei? 

• Zijn er meetgegevens? 

 

Op dit punt is het overleg geschorst om de partijen onderling in kleinere groepjes deze technische 

discussies uit te laten discussiëren. 

 

Gemeenschappelijke conclusie van de diverse beraadslagingen is: 

• Op de kop van de baanverlenging wordt alsnog 23 cm zand onder het AVI-materiaal 

aangebracht, zodat wordt voldaan aan de vereiste drooglegging. Om dit zo snel mogelijk te 

realiseren zijn er gedurende deze werkzaamheden geen belemmeringen waar het gaat om de 

regel van tijdelijke afdekking als het werk langer dan 6 dagen stilligt. Onder ‘kop van de baan’ 

wordt verstaan het gedeelte van de baanverlenging tussen 2250m en 2500m van de 

baanlengtemaat. Dit zal ook nog op tekening worden vastgelegd bij het eerstkomende 

gezamenlijk overleg. 

• Er is een meting van de nul-situatie 

• Op korte termijn wordt voor de andere 2 deellocaties waar Avi-bodemas toegepast gaat 

worden, een geaccordeerd hydrologisch model opgesteld (preventief, voordat de uitvoering 

start). Gemeente en waterschap zullen in de voorbereiding de plannen toetsen. Een overleg 

hiervoor is gepland op maandag 10 december. Het initiatief voor de uitnodiging en de agenda 

ligt bij Pase. Medewerkers van waterschap, gemeente en provincie hebben toegezegd bij het 

overleg aanwezig te zijn.Eventuele wijzigingen ten aanzien van de aanleg en toepassing van 

IBC-bouwstof die daar uit voortvloeien kunnen per kerende post geaccordeerd worden door 

het bevoegd gezag (de gemeente), pro forma volgt dan de formele melding. 

• Vanuit het bevoegd gezag zal niet onredelijk gereageerd worden op het feit dat de AVI 

bodemas langer dan 6 dagen onafgedekt ligt terwijl er niet gewerkt wordt. Dit omdat de 

vrijwillige stillegging van het werk mede op verzoek van het bevoegd gezag is en het 

aanbrengen van de zandlaag onder de AVI bodemas voor ongeplande vertraging zorgt. 

• De drooglegging zoals die nu wordt gerealiseerd zal door Pase worden onderbouwd vanuit 
het toegepaste geohydrologisch model. 

• Er zal monitoring plaatsvinden en er wordt een beheers- onderhoudsplan voor de drainage 

opgesteld. 

• Op deze wijze wordt voldaan aan de wens van het bevoegd gezag om recht te doen aan de 

milieubelangen die beoogd zijn in het BBK. 

• Het Bevoegd Gezag legt de afspraken vast naar PASE. 

• Ter plaatste worden de vervolgafspraken gemaakt voor de benodigde afstemming over de 

volgende fases van het project. 

 

Alle aanwezige partijen kunnen zich volledig vinden in deze gemeenschappelijk gekozen oplossing. 
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Aanwezigen overleg baanverlenging GAE 4 december 2012 

 

 

ORGANISATIE NAAM  TELEFOONNUMMER E-MAIL ADRES   FUNCTIE/ROL   
 

Noorderzijlvest  @noorderzijlvest.nl  VTH toezicht    

Hunze en Aa’s  @hunzeenaas    gebiedshydroloog   

Agentschap nl  @agentschapnl.nl  werkgroep IBC-bouwstoffen  

Provincie Drenthe @drenthe.nl   VTH projectleider   

Provincie Drenthe @drenthe.nl    VTH toezicht    

Provincie Drenthe @drenthe.nl    VTH jurist    

Provincie Drenthe @drenthe.nl   VTH proces coördinator   

Jan de Vreugd  @kpnmail.nl   onafhankelijk voorzitter   

Gemeente Tynaarlo j @tynaarlo.nl    vakmanager groen, infra en verkeer 

Gemeente Tynaarlo @tynaarlo.nl   milieu medewerker   

Gemeente Tynaarlo @tynaarlo.nl  juridisch adviseur   

Gemeente Tynaarlo @tynaarlo.nl   medewerker infra   

PASE       @duravermeer.nl  projectmanager    

PASE       @duravermeer.nl  projectleider    

PASE   en    @advin.nl ontwerpleider   

PASE       @duravermeer.nl  omgevingsmanager   

Wiertsema & Partners     @wiertsema.nl  geohydroloog    

Feniks recycling      @feniksrecycling.nl  projectleider    

Groningen Airport Eeld     @gae.nl   adjunct-directeur luchthaven  

Groningen Airport Eeld



Date : 10-12-2012 16:37:19
From : "  ( ) (GAE)" @gae.nl
To : " @drenthe.nl
Subject : toegangspas GAE
Attachment : image001.gif;

Geachte heer ,

Van ons secretariaat begreep ik dat u geïnformeerd heeft naar de mogelijkheden van het verkrijgen van een eigen toegangspas voor de luchthaven.
Een toegangspas wordt alleen verstrekt aan personen die werkzaam zijn op de luchthaven.

Dat betekent dat ik u helaas geen toegangspas mag en kan verstrekken.
Wel is het mogelijk dat u begeleid wordt en d.m.v. een bezoekerspas toegang krijgt, tot die delen van de luchthaven waar u
moet zijn in het kader van de uitoefening van uw functie.

Die begeleiding kan in overleg door GAE worden verzorgt of door vaste projectleden van de aannemerscombinatie Pase.
In beide gevallen dient u een bezoekers pas af te halen bij de havendienst van GAE.
U heeft daar wel een paspoort of ID kaart voor nodig om u te legitimeren.
Een rijbewijs is niet voldoende!

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet / Kind regards
GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V.

[cid:image001.gif@01CDD6F4.9C950AB0]<http://www.linkedin.com/in/ >
Havenmeester
Airport Manager, Security and Handling

T:  +31
F:  +31
e-mail: @gae.nl<mailto @gae.nlInternet>
I: www.groningenairport.nl<http://www.groningenairport.nl/>

Initiator of Green Sustainable Airports - www.greenairports.eu<http://www.greenairports.eu/>
Ps. Wilt u op de hoogte blijven van Groningen Airport Eelde? Wordt dan nu lid van onze nieuwsbrief<http://www.groningenairport.nl/nieuwsbrief/>!
Of word lid van  www.vliegenvanafeelde.hyves.nl<http://www.vliegenvanafeelde.hyves.nl/> of Groningen Airport Eelde LinkedIn<http://www.linkedin.com/groups?
gid=1575147&trk=hb_side_g>.

________________________________
"Please consider the environment before printing this e-mail.'"

http://www.greenairports.eu/
http://www.vliegenvanafeelde.hyves.nl/
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