
Onderzoeken Lob van Gennep

Lob van Gennep is een gezamenlijk project van het Rijk (Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat), waterschappen Limburg en Aa en Maas, provincies Limburg, Noord-Brabant 
en Gelderland, en gemeenten Gennep en Mook en Middelaar.

   Kijk voor meer informatie op www.lobvangennep.nl.

Over de Lob van Gennep

Voor de dijkversterking Lob van Gennep worden diverse  
onderzoeken uitgevoerd. Vanaf oktober 2021 tot medio 2022 
voert de combinatie Bodex Milieu – Lankelma Geotechniek Zuid 
grondonderzoek uit. Geonius verricht in februari 2022 verkennend 
archeologisch booronderzoek.  

Met deze flyer informeren wij u over het type onderzoek dat wordt 
uitgevoerd, hoe dit wordt gedaan en met welk materieel. In de meeste 
situaties kan volstaan worden met een veldwerkbus  (zie afbeelding 1).  
De bus wordt aan de rand van een perceel geparkeerd, waarna te voet 
met het materieel naar de onderzoekslocatie wordt gegaan. Soms is 
zwaarder materieel nodig, zoals een truck of een minirups/-kraan. Er wordt 
géén gebruikgemaakt van quads. 
 
Begonnen wordt met geotechnisch onderzoek, milieukundig onderzoek 
en verkennend booronderzoek archeologie. Het geofysisch onderzoek 
volgt later. Om deze onderzoeken op percelen uit te kunnen voeren is 
toestemming van eigenaar en gebruiker nodig. Niet alle onderzoeken 
hoeven op elk perceel uitgevoerd te worden.  

Geotechnisch onderzoek: sonderingen en grondboringen

Met geotechnisch onderzoek wordt het draagvermogen van de bodem 
gemeten. Dit gebeurt met sonderingen, aangevuld met grondboringen.

Sonderingen (met zwaarder materieel)
Bij sonderingen wordt een zogeheten conus in de grond gedrukt.  
Dat is een staaf met een kegelvormige punt. Deze meet de mechanische 
weerstand en de wrijvingskrachten van de grond. Daarmee wordt de 
draagkracht van de grond bepaald en is de grondsoort af te leiden. 
Sonderingen worden uitgevoerd tot een diepte die varieert tussen de 10 
en 25 meter. Meestal wordt een sondeerwagen gebruikt (zie afbeelding 2). 
Voor locaties met beperkte toegang wordt een minirups gebruikt  
(zie afbeelding 3). Boor- en sondeergaten laten een gat van respectievelijk 
12 en 5 cm achter, die afgedicht worden met zwelklei. Bij de minirups 
worden vier grondankers geplaatst, die na het onderzoek uit de grond 
gehaald worden.

Afbeelding 1: veldwerkbus

Afbeelding 2: sondeerwagen – track truck

Afbeelding 3: sondeerwagen – minirups 

https://www.lobvangennep.nl/


Contact bij vragen

Heeft u vragen over het project Lob van Gennep? 
Neem dan contact op met info@lobvangennep.nl of 088 88 90 354. 

   www.lobvangennep.nl    lobvangennep   lobvangennep    lobvangennep

Grondboringen (handmatig of mechanisch)
Grondboringen worden handmatig gezet met bijvoorbeeld een 
edelmanboor (zie afbeelding 4) of een guts (zie afbeelding 5) en hebben 
een beperkte diepte (1 tot 5 meter in de bodem). Diepere grondboringen 
worden met een mechanisch boorstelling gezet (zie afbeelding 5). Voor 
het bepalen van de eigenschappen van de grond worden grondmonsters 
genomen en geanalyseerd in een laboratorium. De boorgaten worden 
afgedicht met zwelklei. Uitgekomen grond wordt verspreid op de locatie. 
 

 
Milieuhygiënisch onderzoek (handmatig)

Doel van het milieuhygiënisch bodemonderzoek is informatie verkrijgen 
over eventuele aan-/afwezigheid van verontreinigingen in de bodem. 
Dit onderzoek wordt geheel handmatig uitgevoerd. Om de grond te 
bemonsteren wordt gebruikgemaakt van gutsen met een diameter van  
3 of 6 cm en/of een edelmanboor met een diameter van 7 of 12 cm  
(zie ook afbeelding 4 en 5). Met een guts of edelmanboor wordt de 
grond tot een diepte van 0,5 tot maximaal 2 meter beneden het maaiveld 
opgeboord en per laag in potjes verzameld. Daarna worden deze door 
het laboratorium geanalyseerd. Ieder boorgat wordt na afloop weer 
dichtgemaakt met de uitgekomen grond. 

Als er puin wordt aangetroffen is een asbest onderzoek noodzakelijk.  
Met een schep wordt een gat gegraven van 30x30x50cm  
(zie afbeelding 6). De uitkomende grond wordt handmatig gezeefd om te 
bezien of er asbestverdachte delen aanwezig zijn. Het gezeefde zand wordt 
geanalyseerd door het laboratorium. Indien er veel puin aanwezig is kan 
gebruikgemaakt worden van een minigraver (zie afbeelding 7) die met  
een bak van 30 à 50 cm een gat of sleuf graaft. Na uitvoering van de 
werkzaamheden worden de boorgaten dichtgemaakt met het vrijgekomen 
materiaal en wordt het terrein schoon achtergelaten.

Verkennend archeologisch booronderzoek (handmatig)

Doel van het verkennend booronderzoek is inventariseren of er 
archeologische waarden in de ondergrond aanwezig kunnen zijn.  
Dit onderzoek wordt geheel handmatig uitgevoerd. Daarbij wordt 
gebruikgemaakt van een edelmanboor met een diameter van 7 of 10 cm  
(zie afbeelding 4). Met de edelmanboor wordt de grond tot een diepte van 
1,2 meter beneden het maaiveld opgeboord en ter plekke geanalyseerd of 
de oorspronkelijke bodemopbouw intact is.  Plaatselijk waar de beoogde 
ingreep dieper is (bijvoorbeeld bij afgravingen in de uiterwaard), wordt 
het onderzoek dieper uitgevoerd (tot maximaal 3,3 meter beneden 
maaiveld). Ieder boorgat wordt na afloop weer dichtgemaakt met de 
uitgekomen grond. Met de resultaten van dit onderzoek wordt bepaald of 
vervolgonderzoek naar archeologische waarden noodzakelijk is.

Afbeelding 4: voorbeeld edelmanboor

Afbeelding 5: voorbeeld guts (links) en boorstelling (rechts)

Afbeelding 6: asbestonderzoek met schep

Afbeelding 7: asbestonderzoek met minigraver

https://www.lobvangennep.nl/
https://www.facebook.com/LobvanGennep
https://twitter.com/LobVanGennep
https://www.instagram.com/lobvangennep/

