


Van: -Ingenieurs
Aan: @10be.nl ;  ; @10be.nl
Onderwerp: FW: rapportages t.b.v. / /
Datum: dinsdag 11 januari 2022 21:07:59

Dag allen,

Graag er rekening mee houden dat we de opnameplannen vooraf ook nog even delen met Koops. houd jij
er rekening mee dat we morgen weer een update sturen naar Koops over de adressen van volgende week? Of
even de totale planning vanaf week 3.
 
Fijne avond,
 
PS als ik iemand anders moet mailen over de IEDB dossiers graag even doorgeven.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
DOG ingenieurs
Leonard Springerlaan 23
Groningen
t: 
 
m: 
e: @dog-ingenieurs.nl
i: www.dog-ingenieurs.nl
 
Disclaimer: https://www.dog-ingenieurs.nl/disclaimer
 

Van: @koopsgrondmechanica.nl> 
Verzonden: dinsdag 11 januari 2022 20:15
Aan: @dog-ingenieurs.nl>
CC: @koopsgrondmechanica.nl>; 

@dog-ingenieurs.nl>
Onderwerp: RE: rapportages t.b.v. / /
 
Hallo ,
 
Zou je van de overige uit te voeren IEDB-dossiers voor uitvoeringen van het onderzoek deze
voorbereiding naar ons willen mailen?
Kunnen wij er van tevoren ook even een blik opwerpen en weten we een beetje wat we kunnen
verwachten ter plaatse.
Graag zowel naar  als mij in de CC.
 
Vriendelijke groet,
 

 
 

Van: @dog-ingenieurs.nl> 
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Verzonden: dinsdag 11 januari 2022 16:33
Aan: @koopsgrondmechanica.nl>
Onderwerp: FW: rapportages t.b.v. / /
 
Beste ,
 
Zoals beloofd.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
DOG ingenieurs
Leonard Springerlaan 23
Groningen
t: 
 
m: 
e: @dog-ingenieurs.nl
i: www.dog-ingenieurs.nl
 
Disclaimer: https://www.dog-ingenieurs.nl/disclaimer
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www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: vrijdag 24 december 2021 14:13
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @pelsrijcken.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: RE: Onderzoek (beroeps)zaken IEDB

Dag ,

Dank voor je mail. Voor de drie adressen zal een N.O. in gang gezet worden. 
heeft dit inmiddels opgepakt.

Hartelijke groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: donderdag 23 december 2021 12:55
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
CC: @pelsrijcken.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Onderzoek (beroeps)zaken IEDB 
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Urgentie: Hoog

Geachte heren  en ,

In overleg met  leg ik graag onderstaande zaken aan u voor met het verzoek of u
deze zaken kunt meenemen in het onderzoek naar IEDB en ter plaatse het benodigd onderzoek
kunt laten verrichten:

 beroepnr. , bezwaarnr. 
;
 – gemachtigde mr. 

beroepnr. , bezwaarnr. 
 – gemachtigde

beroepnr. , bezwaarnr. .

Het gaat om (voorm.) beroepszaken waarin het Instituut heeft besloten terug te komen op zijn
beslissing; ik wil u vragen om daar rekening mee te houden.

Mocht u meer informatie nodig hebben of we vanuit het beroepenteam op enigerlei wijze
kunnen bijdragen aan het zo spoedig mogelijk laten verrichten van onderzoek in deze zaken,
dan horen we het graag.
U kunt (ook tijdens mijn aanwezigheid de komende dagen) ons bereiken via: IMG beroep
schade @schadedoormijnbouw.nl .

Alvast dank voor de te nemen moeite en fijne feestdagen gewenst.

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 
www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you.
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If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages





 
 
 
 
 
 

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: donderdag 13 januari 2022 15:26
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Reminder planning IEDB.
 
Hoi ,
 
Even een reminder voor de planning IEDB 
 
 
Groet,
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Zaakbegel1 

5.1 lid 2 sul> 1 

5TlKI 2 suil e 



Opmekingen 

Mevrouw gaat voor de VES 

Ingepland 

20-12 meneer gaat voor de VES

20-12 R.K. aanvrager wil voor de VES gaan

17-12 aanvrager wil voor de VES gaan. 16-12 GGHl.

10-1 GGHl. mevrouw gaat toch voor de NO dit heeft ze naar de ZB gemaild.

16-12 meneer wil eerst precies weten wat er gaat gebeuren en hoe het met het vergoeden van de schade die

16-12 Meneer geeft aan dat hij op 14 december in de avond alles al had doorgegeven via de website. Meneer

21-12 ingepland en door de tool gehaald

4-1 SK Juristen gemaild naar SK Juristen 5-1

10-1 uitgevraagd bij
ÎI 

om het dossier goed te zetten. 4-1 meneer gaat voor de NO. Plannen als datum bekE 

welke versie moet ik pakken? Normaal ofV2? 

12-1 ik zie geen historie. Uitgevraagd of het klopt dat hier alleen een NO kan.

ingepland 



 veroorzaakt kan worden door ons geregeld is. En volgens meneer kan er geen rupsvoertuig achter het h



 huis komen. Ik zet dit uit bij de ZB om dit uit te zoeken en terugkoppeling te geven aan meneer.





Status Planner VES Zaakbeg-!!_L 
verkocht 5.1 lid 2 sub 1 geschikt o.1 lid'2 sut> e

ingepland geschikt 
ingepland geschikt 
Ingepland geschikt 
ingepland NO geschikt 
ingepland geschikt 
VES geschikt 
gaat voor VES geschikt 
ingepland ongeschikt 
VES Geschikt 
VES geschikt 
VES geschikt 



Opmekingen 
7-12 Pand is verkocht en wordt beschreven op 3 januari 2022. ik heb voor nu dus geen afspraak gemaakt omd
ingepland
ingepland
Ingepland
ingepland
ingepland
12-1 aanvrager gaat voor de VES
8-12 aanvrager gaat voor VES
21-12 ingepland.
13-1 aanvragers gaan voor de VES
5-1 mevrouw gaat voor de VES.
5-1 aanvrager gaat voor de VES



at alles overgezet wordt naar de nieuwe eigenaar.





ingepland
20-12 meneer gaat voor de VES
21-12 aanvrager gaat voor de VES. 20-12 wil overleggen. Ik bel morgen weer rond 13:30 uur.
20-12 mevrouw wil voor de VES gaan
21-12 dit uitgezet bij de ZB. meneer is geen eigenaar meer. Uitgevraagd bij  en  wat we hier mee mo
Aanvrager gaat voor de NO

5.1 
lid 2 

 

5.1 lid 
2 sub 



Zaakbegeleider 

eten doen.



Dossiers Adres Datum Tijd Status Planner 
VES
verkocht
VES
verkocht
NO
verkocht
NO

2-2-2022 13:00 NO
VES

VES
VES

geen VES en geen NO.
NO
GGH2
VES
NO

VES
VES
GGH2
wil niet meewerken
NO
VES
N.T.B.
VES
NO
NO

5.1 lid 2 sub e
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                aat voor NO. Meneer is altijd vrijdag vrij of hier rekening mee gehouden kan worden.



Van:
Aan:  - DOG-Ingenieurs"
Cc:  10BE; "; @ced.nl" @evertsgt.nl"
Onderwerp: IEDB dossiers week 3
Datum: donderdag 13 januari 2022 16:55:00
Bijlagen: IEDB overzicht 17-01 - 23-01.xlsx

image001.jpg

Goedemiddag,

In de bijlage de geplande IEDB nader onderzoeken voor volgende week.

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 
www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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20-jan 08:00 ingepland

20-jan 12:00 ingepland

24-1-2022 08:00 NO plannen

Datum Tijd Status 

10-feb 13:00 NO ingepland

GGHl NO 

18-1-2022 13:00 NO ingepland

dossier status goed zetten NO 

24-1-2022 08:00 NO plannen

8-2-2022 13:00 NO

8-feb 08:00 NO

12-1-2022 12:00 ingepland

13-1-2022 08:00 ingepland

13-1-2022 12:00 Ingepland

26-1-2022 12:00 ingepland NO

20-jan 08:00 ingepland

20-jan 12:00 ingepland

te plannen NO 

te plannen NO 

2-feb 13:00 NO

dossier status goed zetten NO 

dossier status goed zetten NO 

dossier status goed zetten NO 

dossier status goed zetten NO 

dossier status goed zetten NO 



Van:
Aan: ); ); 
Cc:   
Onderwerp: RE: Onderzoek (beroeps)zaken IEDB
Datum: donderdag 13 januari 2022 13:59:08
Bijlagen: image001.jpg

Dag ,

Top, dank voor je snelle actie en het inplannen.

Hartelijke groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: donderdag 13 januari 2022 13:02
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>

CC: @schadedoormijnbouw.nl>; 
@nivrecp.nl>; @nivrecp.nl>; 
@nivrecp.nl>

Onderwerp: RE: Onderzoek (beroeps)zaken IEDB

Hi Allen,

Het dossier staat inderdaad gepland op 24-1 08:00 uur bij .
Dossier is nu ook zichtbaar voor Nivre.

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10| 9726 AD Groningen

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: donderdag 13 januari 2022 10:41
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mogelijkheden om het onderzoek te laten uitvoeren door een deskundige van een ander
bureau.
Naar aanleiding daarvan stuur ik per mail, zoals afgesproken, het verzoek om een nieuwe
beoordeling van de schades door een (sr) deskundige van het NIVRE (dat als begeleidend
bureau, zo begreep ik, dan ook de beoordeling in het kader van het N.O. zal doen).
 
Alvast dank voor de te nemen moeite.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle
 
T 
www.schadedoormijnbouw.nl
 
 
IMG_logo 300 pixels

 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 
This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages
 
 
 

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: vrijdag 24 december 2021 14:13
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @pelsrijcken.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: RE: Onderzoek (beroeps)zaken IEDB
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Dag ,
 
Dank voor je mail. Voor de drie adressen zal een N.O. in gang gezet worden. 
heeft dit inmiddels opgepakt.
 
 
Hartelijke groet,
 

 
 
 

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: donderdag 23 december 2021 12:55
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
CC: @pelsrijcken.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Onderzoek (beroeps)zaken IEDB 
Urgentie: Hoog
 
Geachte heren  en ,
 
In overleg met  leg ik graag onderstaande zaken aan u voor met het verzoek of u
deze zaken kunt meenemen in het onderzoek naar IEDB en ter plaatse het benodigd onderzoek
kunt laten verrichten:

 beroepnr. , bezwaarnr. 

 – gemachtigde mr. 
beroepnr. , bezwaarnr. 

 – gemachtigde  
beroepnr. , bezwaarnr.

 
Het gaat om (voorm.) beroepszaken waarin het Instituut heeft besloten terug te komen op zijn
beslissing; ik wil u vragen om daar rekening mee te houden.
 
Mocht u meer informatie nodig hebben of we vanuit het beroepenteam op enigerlei wijze
kunnen bijdragen aan het zo spoedig mogelijk laten verrichten van onderzoek in deze zaken,
dan horen we het graag.
U kunt (ook tijdens mijn aanwezigheid de komende dagen) ons bereiken via: IMG beroep
schade beroep.schade@schadedoormijnbouw.nl .
 
Alvast dank voor de te nemen moeite en fijne feestdagen gewenst.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle
 
T 
www.schadedoormijnbouw.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Reminder planning IEDB.
Datum: donderdag 13 januari 2022 15:54:00
Bijlagen: image001.jpg

Geen Probleem! Dankjewel

Groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: donderdag 13 januari 2022 15:53
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: Reminder planning IEDB.

Hi ,

Ik heb de deadline gemist

CED 2 ingepland
4 keuze VES
10BE 8 ingepland
10 keuze VES
11 overige redenen
DOG 6 ingepland
5 keuze VES
NIVRE 5 ingepland ( 1 bezwaar dossier die niet op de lijst stond)
5 keuze VES
1 nog keuze gemaakt
3 moeten nog opgepakt overige redenen

In de bijlage heb ik de dossiers per bureau toegevoegd met de opmerkingen erachter.

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10| 9726 AD Groningen

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: donderdag 13 januari 2022 15:26
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Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Reminder planning IEDB.
 
Hoi ,
 
Even een reminder voor de planning IEDB 
 
 
Groet,
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Van:
Aan:
Cc: "Piet van Staalduinen"; ; 

Onderwerp: RE: Voorbereiden bestuursgesprek relatie autonome schade en verergering
Datum: zaterdag 15 januari 2022 14:43:01

Dag ,

Wil jij in de tweede of derde week van februari een afspraak plannen met:
Bert Everts, Piet van Staalduinen
Bas Kortmann, Jan Kees de Pagter en Menno Bouwes

,  en mij.

Onderwerp is “Praktijkcasus IEDB en toerekenbaarheid”.
Indien mogelijk een fysieke bijeenkomst.

Hartelijke groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: vrijdag 14 januari 2022 17:47
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: 'Piet van Staalduinen'  

Onderwerp: RE: Voorbereiden bestuursgesprek relatie autonome schade en verergering

Hallo ,

Zojuist met  besproken dat na oplevering van de onderzoeksresultaten door Koops er een
beoordeling aan de hand van toerekenbaarheid komt. De beoordeling zal in de eerste week van
februari klaar zijn en door Bert uitgevoerd worden.

Groet en een goed weekend gewenst!

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: donderdag 13 januari 2022 10:01
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: 'Piet van Staalduinen' 
Onderwerp: Voorbereiden bestuursgesprek relatie autonome schade en verergering

Dag ,

In klein comité van het bestuur wil ik de relatie bespreken tussen autonome schade en de
verergering.
Met de vraag, wanneer wordt verergering niet meer als een relevante bijdrage beschouwd t.o.v.
de autonome schade.

Om dit te doen hebben we (ca) de eerste 5 casussen nodig.

Wanneer verwacht jij deze afgerond te hebben (NO uitgevoerd en beoordeling gedaan), kijkend
naar de voortgang van de planning?

PS wil je me nog de update geven van planning en prognose zoals gisteren toegezegd.
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Hartelijke groet,
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QA’s nader onderzoek in IEDB-gebied*. 

(*Het gebied waar mogelijk schade is ontstaan door indirecte effecten van diepe bodemdaling.) 

Van de 1800 schademelders zijn er na onderzoek door Deltares 304 dossiers ‘overgebleven’ die 

zich bevinden in een risicogebied IEDB. Deze 304 melders hebben ‘brief 1’ ontvangen waarin ze op 

de hoogte werden gesteld van het risicogebied en de bijkomende processtappen. De keuze voor de 

aanvrager kan zijn: VES (indien geschikt), vervolg maatwerkopname of een ‘nader onderzoek’ als 

er zettingsschade lijkt te zijn aan het gebouw. 

Op 08-09-2021 heeft Deltares het onderzoek naar IEDB gepresenteerd aan het IMG. Ook hebben 

ze een  werkinstructie geschreven voor de deskundigen. Deze werkinstructie is op dit moment in 

definitief-concept status.  

Q: Wat is diepe bodemdaling? 

A: De gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag in Norg zorgen voor diepe bodemdaling- 

en stijging die invloed heeft op het grond- en oppervlaktewatersysteem. En dat kan weer leiden tot 

zetting- en verzakkingschade. Er zijn nu 12 kleinere deelgebieden bekend waar sprake  kan zijn 

van indirecte effecten van diepe bodemdaling. Dat blijkt uit onderzoek van kennisinstituut Deltares 

dat 08-09-2021 is gepubliceerd 

Q: Welk effect heeft diepe bodemdaling? 

A: Volgens Deltares kan er alleen schade ontstaan via de invloed op grondwater en 

oppervlaktewater, waardoor panden kunnen verzakken en er spanning kan ontstaan op bepaalde 

type funderingen.  

Wat voor schade veroorzaakt diepe bodemdaling? 

A: Dat is heel divers. Van scheuren in muren tot verzakking van (een deel) van een bouwwerk. 

Q: Waarom een ‘nader onderzoek’? 

A: Het nader onderzoek is nodig omdat de deskundige zettingsschade vermoedt aan een gebouw. 

Om zeker te weten of een pand zettingsschade heeft en welke omvang, moet (een deel van) de 

fundering blootgelegd worden.  

Is er daadwerkelijk sprake van zettingsschade, dan onderzoeken wij of dit  kan zijn ontstaan door 

indirecte effecten van diepe bodemdaling. Hiervoor kijken wij naar: 

- het fundament van een woning of object.

- de samenstelling van ondergrond waarop de woning is gebouwd.

- de hoogte van het grondwaterpeil

Q: Wat gebeurt er bij een nader onderzoek? 

A: Een nader onderzoek is een funderings- en bodemonderzoek. Met een schep of graafmachine 

wordt de fundering van een woning of object blootgelegd. Ook worden er, met een grondboor, 

gaten tot 5 meter diep in de tuin geboord  om de samenstelling van de ondergrond te bepalen. Bij 
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een woning gaat om 3 gaten in de grond rond de woning. Is er ook schade aan een bijgebouw, dan 

worden de boringen verdeeld over de grond rond de verschillende gebouwen (en eventueel nog 

een extra gat gemaakt). Daarnaast wordt met een peilbuis de hoogte van het grondwaterpeil 

gemeten.  

 

Q. Vindt een nader onderzoek alleen plaats aan de buitenkant van een woning of object? 

A. Als vanaf de buitenkant niet goed zichtbaar is of de woning zettings-/zakkingsschade heeft, kan 

een deskundige vragen om ook binnen enkele metingen te doen. Dit levert geen schade op. Er 

wordt bijvoorbeeld gemeten of de vloer waterpas is. 

 

Q. Hoe lang duurt een nader onderzoek? 

A. We streven naar een halve dag maar maximaal een dag 

 

Q. Moet ik thuisblijven tijdens een nader onderzoek? 

A. Dat is wenselijk, want het kan zijn dat er ook binnen wat metingen moeten worden verricht.  

 

Q. Ik werk thuis. Maakt een nader onderzoek veel lawaai? 

A. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar we kunnen niet uitsluiten dat u het 

geluid hoort van de werkzaamheden in uw tuin.   

 

Q. Wie is er aanwezig bij een nader onderzoek? 

A. Naast de deskundige komt er een team om de graafwerkzaamheden in uw tuin verrichten. Uw 

zaakbegeleider neemt rond het nader onderzoek telefonisch contact met u op.   

 

Q. Loopt mijn tuin schade op bij een nader onderzoek? 

A: De uitvoerende partij die de graaf- en boorwerkzaamheden verricht, heeft de opdracht om uw 

tuin na afloop van het onderzoek weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen.  Gaat er 

onverhoopt toch iets mis met bijvoorbeeld uw tuinplanten, en ontstaat er schade dan wordt deze 

vergoed door de verzekering van dit bedrijf. Uw zaakbegeleider kan u helpen om deze schade te 

melden. Voor de aanvang van de werkzaamheden worden foto’s gemaakt van de originele staat. 

Na het onderzoek controleert u uw tuin. Is alles goed hersteld, dan ondertekent u een verklaring 

waarin u aangeeft dat rond uw woning alles in de oorspronkelijke staat is teruggebracht.  

 

Q: Kan een nader onderzoek leiden tot een schadevergoeding als blijkt dat er sprake is 

van indirecte effecten van diepe bodemdaling? 

A. Ja het kan zijn dat uw schade het indirecte gevolg is van diepe bodemdaling. Als dat het geval 

is, heeft u recht op een schadevergoeding. 

 

Q: Kan na een nader onderzoek mijn aanvraag tot schadevergoeding worden afgewezen? 

A: Ja, dat kan. Uit het onderzoek blijkt in hoeverre de ongelijke zetting is verergerd door de 

indirecte effecten van diepe bodemdaling. Als blijkt dat deze niet is verergerd kan dit gevolgen 

hebben voor de beoordeling.  

 



Q. Krijg ik ook een adviesrapport van dit nader onderzoek toegestuurd?  

A. U ontvangt binnen 6 maanden na onderzoek het volledige adviesrapport. Het nader onderzoek is 

een bijlage in dit rapport.  

 

Q. Heb ik recht op een thuisblijfvergoeding als ik heb meegewerkt aan een nader 

onderzoek? 

A. Ja. Als uw aanvraag wordt toegekend, ontvangt u automatisch een thuisblijfvergoeding en een 

overlastvergoeding per dagdeel dat u moest thuisblijven.  

 

Q Zijn er nog andere vergoedingen waar ik aanspraak op kan maken zoals bijkomende 

kosten, (extra) overlastvergoeding? 

A. U kunt een aanvraag indienen voor bijkomende kosten. Pas als u van ons een besluit heeft 

ontvangen dat uw schade wordt vergoed, wordt bekeken of u ook recht heeft op vergoeding van 

bijkomende kosten.  

 

Q. Als ik niet wil meewerken aan een nader onderzoek, kan ik dan ook geen 
schadevergoeding krijgen? 

A. Het nader onderzoek is nodig om de exacte oorzaak van de schade te kunnen bepalen. Als u 
niet wilt meewerken aan dit onderzoek, kunnen wij uw schade niet beoordelen en dus ook niet 
bepalen of uw schade het indirecte gevolg is van diepe bodembeweging. Uw aanvraag kan dan niet 
verder in behandeling worden genomen. 
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26-1-2022 12:00 ingepland NO

24-1-2022 08:00 NO plannen

Datum Tijd Status 

10-feb 13:00 NO ingepland

GGHl NO 

18-1-2022 13:00 NO ingepland

dossier status goed zetten NO 

24-1-2022 08:00 NO plannen

8-2-2022 13:00 NO

8-feb 08:00 NO

12-1-2022 12:00 ingepland

13-1-2022 08:00 ingepland

13-1-2022 12:00 Ingepland

26-1-2022 12:00 ingepland NO

20-jan 08:00 ingepland

20-jan 12:00 ingepland

te plannen NO 

te plannen NO 

2-feb 13:00 NO

dossier status goed zetten NO 

dossier status goed zetten NO 

dossier status goed zetten NO 

dossier status goed zetten NO 

dossier status goed zetten NO 



Van:
Aan: "bert   
Onderwerp: FW: .
Datum: dinsdag 25 januari 2022 15:49:00
Bijlagen: 3323 - Resultaten grondonderzoek Oude Pekela.pdf

Heren,

Bijgaand de eerste resultaten van het nader onderzoek IEDB. Van  te kennen gekregen dat
er morgen nog 2 rapporten opgeleverd worden.
@'bert : in het kader van de eerste 5 dossiers, kun jij met deze resultaten alleen
een eerste beoordeling maken?

Groet,

Van: @dog-ingenieurs.nl> 
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 15:15
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @w2n-groningen.nl>
Onderwerp: FW:  Oude Pekela.

Beste ,

Bijgaand de resultaten van het eerste onderzoek.

 bekijkt voor ons welke mechanismen spelen en of deze hebben geleid tot schade.
Daarna verwerkt de deskundige  dit in het adviesrapport.

Met vriendelijke groet,

DOG ingenieurs
Leonard Springerlaan 23
Groningen
t:

m: 
e: @dog-ingenieurs.nl
i: www.dog-ingenieurs.nl

Disclaimer: https://www.dog-ingenieurs.nl/disclaimer

Van: @dog-ingenieurs.nl> 
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 11:10
Aan: @w2n-groningen.nl>
CC: @dog-ingenieurs.nl>; 

@dog-ingenieurs.nl>
Onderwerp:  Oude Pekela.

Goedemorgen ,

Hierbij de NO resultaten van  IEDB dossier  Oude Pekela.
Ik heb begrepen van  dat jij de dossiers verder oppakt.
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Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.
 
P.s. resultaten staan ook in de bijlage van het dossier in Atabix.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
Aanwezig van maandag t/m donderdag
 
D.O.G. ingenieurs B.V.

Leonard Springerlaan 23, 6e verdieping
9727 KB  Groningen
t:
 
e: @dog-ingenieurs.nl
i: www.dog-ingenieurs.nl
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Project

Projectnummer

Opdrachtgever

Uw  projectnummer 

Datum

Opgesteld door

Bijlagen

Koops grondmechanica is partner in de Koops & Romeijn Geogroep. Een groep onafhankelijke, 

zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie die sinds 

1996 samenwerkt. U kunt ons vinden in: Ammerstol, Gorredijk, Oegstgeest, Roden, Velp, 

Wageningen en Wijchen. 

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2018) van de 

Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij de 

Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding 

opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing. 

Postadres

Bezoekadres

Telefoon

Postbus 151, 9300 AD Roden 

Oosteinde 4B, 9301 LJ Roden 

(0522) 26 00 84 

Email

Website

info@koopsgrondmechanica.nl 

www koops-grondmechanica.nl 

 schade onderzoek aan de  te Oude Pekela 

D.O.G. ingenieurs

mevrouw 

Roden, 24-01-2022 

 | Koops Grondmechanica 

- Situatietekening

- Funderingsonderzoek A en B

- Boorstaten HB01 t/m HB03

- Lintvoegwaterpassing
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    Geachte mevrouw , 
 

Op 1 december 2021 ontvingen wij van u de opdracht voor het uitvoeren van een geotechnisch 

onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit rapport, doen wij u de 

resultaten toekomen. 

 
Projectomschrijving 

Het grondonderzoek is uitgevoerd ten behoeve van project  schade onderzoek aan de 

 Oude Pekela. 

 
Grondonderzoek 

Het grondonderzoek is uitgevoerd op 13 januari 2022 en heeft bestaan uit: 

- 2 maal vrijgraven fundering; 

- 3 handboringen tot een diepte van ca. 5 m-maaiveld; 

- Lintvoegwaterpassing.  

 
Coördinaten en hoogte van de onderzoekspunten 

De hoogte en de coördinaten van de onderzoekslocaties zijn bepaald in N.A.P. en RD met behulp 

van GPS-RTK. De maximale afwijking van de meting van de coördinaten bedraagt 10 cm, de 

maximale afwijking van de meting van de hoogte bedraagt 5 cm. 

De onderzoekslocaties zijn weergegeven op de bijgaande situatietekening(en). 

 

De hoogtebepaling van de onderzoekslocaties is uitgevoerd met als doel de bodemopbouw te 

refereren aan een vaste referentiehoogte. Deze gegevens zijn niet geschikt voor andere doeleinden 

dan dit onderzoek. 

 
Funderingsonderzoek 

De bestaande fundering is op 2 locaties vrijgegraven en ingemeten. De resultaten zijn als bijlagen 

(funderingsonderzoek A en B) aan dit rapport toegevoegd. Onderstaand zijn enkele foto’s van de 

vrijgegraven funderingen weergegeven: 

 

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e



pagina 3 van 4 

 

Fundering B:  

 

Handboringen 

Er zijn 3 handboringen uitgevoerd. Het opgeboorde materiaal is in het veld geclassificeerd conform 

NEN-EN-ISO 14688. Het resultaat van de uitgevoerde handboringen is weergegeven op de 

boorstaten HB01 t/m HB03, waarop de diepte is uitgezet in meters ten opzichte van NAP. Tevens zijn 

op de boorstaten de actuele grondwaterstanden weergegeven. In het boorgat van HB01 is een 

peilbuis geplaatst. Een week na plaatsing is de grondwaterstand in de peilbuis ingemeten, deze staat 

aangegeven op de boorstaat. 
 

Grondwaterstanden   

Op de boorstaten zijn de op het moment van uitvoeren aangetroffen grondwaterstanden 

weergegeven. De grondwaterstanden zijn éénmalige opnamen en bedoeld als een oriënterend 

gegeven. De grondwaterstand kan in de tijd fluctueren onder invloed van weersgesteldheid en de 

seizoenen.  

 

Lintvoegwaterpassing 

In aanvulling op de hierboven uitgevoerde werkzaamheden, is er een lintvoegwaterpassing 

uitgevoerd. Het resultaat van deze lintvoegwaterpassing is als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek  Oude Pekela

projectcode 3 3 2 3

getekend conform NEN-EN-ISO 1 4 6 8 8

vakgebied geot echniek

kader aanlevering publieke  t aak

kader inwinning bouw w erk

kaderstellende procedure en1 9 9 7 d2 v2 0 0 7

153

145
afgeleid, tb: geen, niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

145

93

ZAND, m et  silt , kleur: donkergrijs, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, zwak 
organisch, tb: puin, niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

93

33

ZAND, m et  silt , kleur: donkergrijs, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, zwak 
organisch, tb: puin, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: 
geen

33

13

VEEN, zwak zandig, kleur: zwart , afgeleid, tb: geen, veenConsistent ie: m at ig slap, 
veenTextuur: am orf, niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

13

-37

VEEN, afgeleid, tb: geen, veenConsistent ie: m at ig slap, veenTextuur: pseudo vezelig 
fijn, niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

-37

-97

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, zwak 
organisch, tb: plantenresten hout ig weinig, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  
ant ropogeen, qm 5, di: geen

-97

-197

ZAND, m et  silt , kleur: standaard grijs, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, tb: geen, 
zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

-197

-297

ZAND, m et  silt , kleur: lichtgrijs, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, tb: geen, 
zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

-297

-347

ZAND, m et  silt , kleur: lichtgrijs, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, tb: geen, 
zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

HB0 2
klinker / cm  tov NAP

type grondboring
datum 1 3 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester

x , y 2 6 3 4 1 5 .5 4  ,  5 6 9 3 8 2 .2 3
glg 2 .4 0

beschrijflocat ie veld
beschrijfprocedure iso1 4 6 8 8 d1 v2 0 1 9 c2 0 2 0

beschrijfkwaliteit klasse2 geroerd
boorprocedure sikb2 0 0 1 vanaf v6 .0

bem onsteringsprocedure iso2 2 4 7 5 d1 v2 0 0 6
t ijdelijke verbuizing gebruikt nee

0
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek  Oude Pekela

projectcode 3 3 2 3

getekend conform NEN-EN-ISO 1 4 6 8 8

vakgebied geot echniek

kader aanlevering publieke  t aak

kader inwinning bouw w erk

kaderstellende procedure en1 9 9 7 d2 v2 0 0 7

165

160
afgeleid, tb: geen, niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

160

150

ZAND, kleur: lichtgrijs, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, tb: geen, zandMediaan: 
fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

150

105

ZAND, m et  silt , kleur: donkergrijs, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, zwak 
organisch, tb: puin, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: 
geen

105

80

ZAND, m et  silt , kleur: donkergrijs, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, zwak 
organisch, tb: , zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

80

25

VEEN, zwak zandig, kleur: zwart , afgeleid, tb: geen, veenConsistent ie: m at ig slap, 
veenTextuur: am orf, niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

25

-15

VEEN, kleur: standaard bruin, afgeleid, tb: geen, veenConsistent ie: m at ig slap, 
veenTextuur: pseudo vezelig fijn, niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

-15

-25

ZAND, m et  silt , korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, sterk organisch, tb: geen, 
zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

-25

-75

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, afgeleid, zwak organisch, tb: geen, zandMediaan: 
fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

-75

-135

ZAND, m et  silt , kleur: lichtgrijs, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, tb: geen, 
zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

-135

-235

ZAND, m et  silt , kleur: lichtgrijs, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, tb: geen, 
zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

-235

-335

ZAND, m et  silt , kleur: lichtgrijs, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, 
afgeleid, tb: geen, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

HB0 3
klinker / cm  tov NAP

type grondboring
datum 1 3 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester

x , y 2 6 3 4 2 2 .9 8  ,  5 6 9 3 8 5 .5 6
beschrijflocat ie veld

beschrijfprocedure iso1 4 6 8 8 d1 v2 0 1 9 c2 0 2 0
beschrijfkwaliteit klasse2 geroerd

boorprocedure sikb2 0 0 1 vanaf v6 .0
bem onsteringsprocedure iso2 2 4 7 5 d1 v2 0 0 6

t ijdelijke verbuizing gebruikt nee
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Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 13:13
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: FW: QA's nader onderzoek IEDB

Goedemiddag  en ,

Ik heb ook nog wat opmerkingen van onze coördinatoren op de Q&A.

Groet 

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 12:00
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: QA's nader onderzoek IEDB

Hi ,

Bijgevoegd de opmerkingen die we nog hadden op de Q&A’s. Hopelijk nog op tijd 

Groeten,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: woensdag 19 januari 2022 14:23
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: FW: QA's nader onderzoek IEDB

Hallo collega’s,

Bij deze ontvangen jullie de Q&A mbt IEDB dossiers.
Hier staat nog input van  en mij in.
In principe is  aanspreekpunt voor dit onderwerp, maar in verband met zijn afwezigheid
stuur ik het even naar jullie door.

Mochten jullie nog vragen en/of aanvullingen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
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Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 
www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:  DOG-Ingenieurs
Aan:  "; @ced.nl;  @10be.nl
Cc:
Onderwerp: FW: rapportages t.b.v. /
Datum: woensdag 26 januari 2022 11:05:19

Goedemorgen,

Bijgaand nog even voor de zekerheid de vraag van Koops. Graag de opnameplannen vooraf mailen naar Koops
op onderstaande mailadressen.

Met vriendelijke groet,

DOG ingenieurs
Leonard Springerlaan 23
Groningen
t: 

m: 
e: @dog-ingenieurs.nl
i: www.dog-ingenieurs.nl

Disclaimer: https://www.dog-ingenieurs.nl/disclaimer

Van:  | Koops Grondmechanica B.V. @koopsgrondmechanica.nl> 
Verzonden: dinsdag 11 januari 2022 20:15
Aan: @dog-ingenieurs.nl>
CC: | Koops Grondmechanica B.V @koopsgrondmechanica.nl>; 

@dog-ingenieurs.nl>
Onderwerp: RE: rapportages t.b.v. / /

Hallo ,

Zou je van de overige uit te voeren IEDB-dossiers voor uitvoeringen van het onderzoek deze
voorbereiding naar ons willen mailen?
Kunnen wij er van tevoren ook even een blik opwerpen en weten we een beetje wat we kunnen
verwachten ter plaatse.
Graag zowel naar  als mij in de CC.

Vriendelijke groet,

Van: @dog-ingenieurs.nl> 
Verzonden: dinsdag 11 januari 2022 16:33
Aan: @koopsgrondmechanica.nl>
Onderwerp: FW: rapportages t.b.v. /
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Beste ,
 
Zoals beloofd.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
DOG ingenieurs
Leonard Springerlaan 23
Groningen
t: 
 
m
e: @dog-ingenieurs.nl
i: www.dog-ingenieurs.nl
 
Disclaimer: https://www.dog-ingenieurs.nl/disclaimer
 

Van: @dog-ingenieurs.nl> 
Verzonden: dinsdag 4 januari 2022 16:30
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @dog-ingenieurs.nl>; 

@dog-ingenieurs.nl>
Onderwerp: FW: rapportages t.b.v. / /
 
Goedemiddag ,
 
Dit moest naar jullie toe heb ik begrepen i.p.v. @schadedoormijnbouw.nl.
Hierbij alsnog. Rapportages zullen ook worden geüpload in Atabix.
Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag.
 
Alvast bedankt.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
Aanwezig van maandag t/m donderdag
 
D.O.G. ingenieurs B.V.

Leonard Springerlaan 23, 6e verdieping
9727 KB  Groningen
t
 
e: @dog-ingenieurs.nl
i: www.dog-ingenieurs.nl
 

Van: @dog-ingenieurs.nl> 
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Verzonden: dinsdag 4 januari 2022 16:21
Aan: @schadedoormijnbouw.nl
CC: @dog-ingenieurs.nl>; 

@dog-ingenieurs.nl>
Onderwerp: rapportages t.b.v. / /
 
Geachte meneer/mevrouw,
 
Bij deze de rapportages voor bovenstaande nummers. Dit ten behoeve van IEDB opnames van
volgende week.
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
D.O.G. ingenieurs B.V. 
Leonard Springerlaan 23, 6e verdieping
9727 KB  Groningen 
t:  
 

@dog-ingenieurs.nl
i: www.dog-ingenieurs.nl 
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Van:
Aan: "bert
Cc:
Onderwerp: FW: grondonderzoeken IEDB
Datum: donderdag 27 januari 2022 12:15:26
Bijlagen: 3321 - Resultaten grondonderzoek Nieuwe Pekela.pdf

3322 - Resultaten grondonderzoek Oude Pekela.pdf
3323 - Resultaten grondonderzoek Oude Pekela.pdf

 Oude Pekela versie 2a.pdf

Hallo ,

De dossiers IEDB van DOG bijgaand.

Groet,

Van: @w2n-groningen.nl>
Verzonden: donderdag 27 januari 2022 11:07
Aan: 
Onderwerp: grondonderzoeken IEDB

Hoi ,
Bijgaand de drie koops geotechnische rapporten en het eerste IEDB rapport voor de 

 voor nadere bespreking.

Met vriendelijke groet,

W2N Groningen B.V.
Leonard Springerlaan 13
9727 KB  Groningen
t: 

e: @w2n-groningen.nl
i: www.w2n.nl
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Project

Projectnummer

Opdrachtgever

Uw  projectnummer 

Datum

Opgesteld door

Bijlagen

Koops grondmechanica is partner in de Koops & Romeijn Geogroep. Een groep onafhankelijke, 

zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie die sinds 

1996 samenwerkt. U kunt ons vinden in: Ammerstol, Gorredijk, Oegstgeest, Roden, Velp, 

Wageningen en Wijchen. 

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2018) van de 

Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij de 

Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding 

opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing. 

Postadres

Bezoekadres

Telefoon

Postbus 151, 9300 AD Roden 

Oosteinde 4B, 9301 LJ Roden 

(0522) 26 00 84 

Email

Website

info@koopsgrondmechanica.nl 

www koops-grondmechanica.nl 

 schade onderzoek aan de  te Nieuwe Pekela 

3321 

D.O.G. ingenieurs

Roden, 24-01-2022 

 | Koops Grondmechanica 

- Situatietekening

- Funderingsonderzoeken A en B

- Boorstaten HB01 t/m HB03

- Lintvoegwaterpassing
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    Geachte  
 

Op 1 december 2021 ontvingen wij van u de opdracht voor het uitvoeren van een geotechnisch 

onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit rapport, doen wij u de 

resultaten toekomen. 

 
Projectomschrijving 

Het grondonderzoek is uitgevoerd ten behoeve van project  schade onderzoek aan de 

 te Nieuwe Pekela. 

 
Grondonderzoek 

Het grondonderzoek is uitgevoerd op 12 januari 2022 en heeft bestaan uit: 

- 2 maal vrijgraven fundering; 

- 3 handboringen tot een diepte van ca. 5 m-maaiveld; 

- Lintvoegwaterpassing.  

 
Coördinaten en hoogte van de onderzoekspunten 

De hoogte en de coördinaten van de onderzoekslocaties zijn bepaald in N.A.P. en RD met behulp 

van GPS-RTK. De maximale afwijking van de meting van de coördinaten bedraagt 10 cm, de 

maximale afwijking van de meting van de hoogte bedraagt 5 cm. 

De onderzoekslocaties zijn weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

 

De hoogtebepaling van de onderzoekslocaties is uitgevoerd met als doel de bodemopbouw te 

refereren aan een vaste referentiehoogte. Deze gegevens zijn niet geschikt voor andere doeleinden 

dan dit onderzoek. 

 

Funderingsonderzoek 

De bestaande fundering is op 2 locaties vrijgegraven en ingemeten. De resultaten zijn als bijlagen 

(funderingsonderzoek A en B) aan dit rapport toegevoegd. Onderstaand zijn enkele foto’s van de 

vrijgegraven funderingen weergegeven: 

 

Fundering A:  
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Fundering B:  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handboringen 

Er zijn 3 handboringen uitgevoerd. Het opgeboorde materiaal is in het veld geclassificeerd conform 

NEN-EN-ISO 14688. Het resultaat van de uitgevoerde handboringen is weergegeven op de 

boorstaten HB01 t/m HB03, waarop de diepte is uitgezet in meters ten opzichte van NAP. Tevens zijn 

op de boorstaten de actuele grondwaterstanden weergegeven. In het boorgat van HB02 is een 

peilbuis geplaatst.  
 

Grondwaterstanden   

Op de boorstaten zijn de op het moment van uitvoeren aangetroffen grondwaterstanden 

weergegeven. De grondwaterstanden zijn éénmalige opnamen en bedoeld als een oriënterend 

gegeven. De grondwaterstand kan in de tijd fluctueren onder invloed van weersgesteldheid en de 

seizoenen.  

 

Lintvoegwaterpassing 

In aanvulling op de hierboven uitgevoerde werkzaamheden, is er een lintvoegwaterpassing 

uitgevoerd. Het resultaat van deze lintvoegwaterpassing is als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek  t e  Nieuw e Pekela

projectcode 3 3 2 1

getekend conform NEN-EN-ISO 1 4 6 8 8

vakgebied geot echniek

kader aanlevering publieke  t aak

kader inwinning bouw w erk

kaderstellende procedure en1 9 9 7 d2 v2 0 0 7

325

317
afgeleid, tb: geen, niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

317

275

ZAND, kleur: lichtgeel, korrelHoekigheid: subhoekig subrond, afgeleid, tb: geen, 
zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

275

225

ZAND, kleur: lichtgrijs, korrelHoekigheid: subhoekig subrond, afgeleid, tb: puin, 
zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

225

195

ZAND, m et  silt , kleur: donkergrijs, korrelHoekigheid: subhoekig subrond, afgeleid, 
sterk organisch, tb: geen, niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

195

155

VEEN, sterk zandig, kleur: donkerbruin, afgeleid, tb: geen, veenConsistent ie: m at ig 
slap, veenTextuur: am orf, niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

155

135

VEEN, zwak zandig, kleur: lichtbruin, afgeleid, tb: geen, veenConsistent ie: m at ig 
slap, veenTextuur: pseudo vezelig fijn, niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

135

75

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subhoekig subrond, afgeleid, 
zwak organisch, tb: plantenresten niet  hout ig weinig, niet  ant ropogeen, qm 5, di: 
geen

75

25

ZAND, m et  silt , kleur: standaard grijs, afgeleid, tb: geen, niet  ant ropogeen, qm 5, di: 
geen

25

-75

ZAND, m et  silt , kleur: standaard grijs, afgeleid, tb: geen, niet  ant ropogeen, qm 5, di: 
geen

-75

-175

ZAND, m et  silt , kleur: lichtgrijs, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, tb: geen, 
zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

HB0 1
klinker / cm  tov NAP

type grondboring
datum 1 2 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester

x , y 2 5 9 5 5 3 .3 9  ,  5 6 5 3 5 1 .8 8
glg 2 .2 0

beschrijflocat ie veld
beschrijfprocedure iso1 4 6 8 8 d1 v2 0 1 9 c2 0 2 0

beschrijfkwaliteit klasse2 geroerd
boorprocedure sikb2 0 0 1 vanaf v6 .0

bem onsteringsprocedure iso2 2 4 7 5 d1 v2 0 0 6
t ijdelijke verbuizing gebruikt nee

0

50

100

150

200

250

300
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400
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500
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek  t e  Nieuw e Pekela

projectcode 3 3 2 1

getekend conform NEN-EN-ISO 1 4 6 8 8

vakgebied geot echniek

kader aanlevering publieke  t aak

kader inwinning bouw w erk

kaderstellende procedure en1 9 9 7 d2 v2 0 0 7

332

322

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subhoekig subrond, 
waargenom en geleidelijk, zwak organisch, tb: geen, zandMediaan: fijn105tot150um , 
niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

322

272

ZAND, m et  silt , kleur: lichtgrijs, korrelHoekigheid: subhoekig subrond, afgeleid, tb: 
geen, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

272

247

ZAND, kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: afgerond, afgeleid, tb: ijzerconcret ies, 
zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

247

192

ZAND, m et  silt , kleur: standaard bruin, afgeleid, tb: geen, zandMediaan: 
fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen, geroerd

192

172

VEEN, sterk zandig, afgeleid, tb: geen, veenConsistent ie: m at ig stevig, veenTextuur: 
am orf, niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

172

132

VEEN, zwak zandig, kleur: standaard bruin, afgeleid, tb: geen, veenConsistent ie: 
m at ig stevig, veenTextuur: pseudo vezelig fijn, niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

132

102

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subhoekig subrond, afgeleid, tb: 
plantenresten niet  hout ig weinig, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, 
qm 5, di: geen

102

-18

ZAND, m et  silt , kleur: standaard grijs, korrelHoekigheid: subhoekig subrond, 
afgeleid, tb: geen, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

-18

-118

ZAND, m et  silt , kleur: standaard grijs, korrelHoekigheid: subhoekig subrond, 
afgeleid, tb: geen, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

-118

-168

ZAND, m et  silt , kleur: standaard grijs, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : 
bol, afgeleid, tb: geen, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: 
geen

HB0 3
gras / cm  tov NAP

type grondboring
datum 1 2 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester

x , y 2 5 9 5 6 3 .0 4  ,  5 6 5 3 5 5 .1 0 0
glg 2 .2 0

beschrijflocat ie veld
beschrijfprocedure iso1 4 6 8 8 d1 v2 0 1 9 c2 0 2 0

beschrijfkwaliteit klasse2 geroerd
boorprocedure sikb2 0 0 1 vanaf v6 .0

bem onsteringsprocedure iso2 2 4 7 5 d1 v2 0 0 6
t ijdelijke verbuizing gebruikt nee
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Project

Projectnummer

Opdrachtgever

Uw  projectnummer 

Datum

Opgesteld door

Bijlagen

Koops grondmechanica is partner in de Koops & Romeijn Geogroep. Een groep onafhankelijke, 

zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie die sinds 

1996 samenwerkt. U kunt ons vinden in: Ammerstol, Gorredijk, Oegstgeest, Roden, Velp, 

Wageningen en Wijchen. 

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2018) van de 

Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij de 

Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding 

opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing. 

Postadres

Bezoekadres

Telefoon

Postbus 151, 9300 AD Roden 

Oosteinde 4B, 9301 LJ Roden 

(0522) 26 00 84 

Email

Website

info@koopsgrondmechanica.nl 

www koops-grondmechanica.nl 

 schade onderzoek  te Oude Pekela 

3322 

D.O.G. ingenieurs

mevrouw 

Roden, 24-01-2022 

 | Koops Grondmechanica 

- Situatietekening

- Funderingsonderzoeken A en B

- Boorstaten HB01 en HB02

- Lintvoegwaterpassing
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    Geachte mevrouw , 
 

Op 1 december 2021 ontvingen wij van u de opdracht voor het uitvoeren van een geotechnisch 

onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit rapport, doen wij u de 

resultaten toekomen. 

 
Projectomschrijving 

Het grondonderzoek is uitgevoerd ten behoeve van project  schade onderzoek  

te Oude Pekela. 

 
Grondonderzoek 

Het grondonderzoek is uitgevoerd op 13 januari 2022 en heeft bestaan uit: 

- 2 maal vrijgraven fundering; 

- 2 handboring tot een diepte van ca. 5 m-maaiveld; 

- Lintvoegwaterpassing. 

 
Coördinaten en hoogte van de onderzoekspunten 

De hoogte en de coördinaten van de onderzoekslocaties zijn bepaald in N.A.P. en RD met behulp 

van GPS-RTK. De maximale afwijking van de meting van de coördinaten bedraagt 10 cm, de 

maximale afwijking van de meting van de hoogte bedraagt 5 cm. 

De onderzoekslocaties zijn weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

 

De hoogtebepaling van de onderzoekslocaties is uitgevoerd met als doel de bodemopbouw te 

refereren aan een vaste referentiehoogte. Deze gegevens zijn niet geschikt voor andere doeleinden 

dan dit onderzoek. 

 

Funderingsonderzoek 

De bestaande fundering is op 2 locaties vrijgegraven en ingemeten. De resultaten zijn als bijlagen 

(funderingsonderzoek A en B) aan dit rapport toegevoegd. Onderstaand zijn enkele foto’s van de 

vrijgegraven funderingen weergegeven:  

 

Fundering A: 
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Fundering B: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handboringen 

Er zijn 2 handboringen uitgevoerd. Het opgeboorde materiaal is in het veld geclassificeerd conform 

NEN-EN-ISO 14688. Het resultaat van de uitgevoerde handboringen is weergegeven op de 

boorstaten HB01 en HB02, waarop de diepte is uitgezet in meters ten opzichte van NAP. Tevens zijn 

op de boorstaten de actuele grondwaterstanden weergegeven. In het boorgat van HB01 is een 

peilbuis geplaatst. Een week na plaatsing is hier de grondwaterstand ingemeten, welke staat 

aangegeven op de boorstaat. 
 

Grondwaterstanden   

Op de boorstaten zijn de op het moment van uitvoeren aangetroffen grondwaterstanden 

weergegeven. De grondwaterstanden zijn éénmalige opnamen en bedoeld als een oriënterend 

gegeven. De grondwaterstand kan in de tijd fluctueren onder invloed van weersgesteldheid en de 

seizoenen.  

 

Lintvoegwaterpassing 

In aanvulling op de hierboven uitgevoerde werkzaamheden, is er een lintvoegwaterpassing 

uitgevoerd. Het resultaat van deze lintvoegwaterpassing is als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek  Oude pekela

projectcode 3 3 3 2

getekend conform NEN-EN-ISO 1 4 6 8 8

150

142
afgeleid, tb: geen, niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

142

130

ZAND, kleur: lichtgrijs, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, tb: geen, zandMediaan: 
fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

130

80

ZAND, m et  silt , kleur: standaard bruin, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, zwak 
organisch, tb: puin, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: 
geen

80

25

ZAND, m et  silt , kleur: donkerbruin, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, sterk 
organisch, tb: plantenresten niet  hout ig weinig, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  
ant ropogeen, qm 5, di: geen

25

-25

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, zwak 
organisch, tb: geen, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: 
geen

-25

-100

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, niet  organisch, 
tb: geen, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

-100

-200

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, niet  organisch, 
tb: geen, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

-200

-350

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, niet  organisch, 
tb: geen, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

HB0 2
klinker / cm  tov NAP

type grondboring
datum 1 3 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester

x , y 2 6 3 8 5 2 .0 1  ,  2 6 3 8 5 2 .0 1
beschrijflocat ie veld

beschrijfprocedure iso1 4 6 8 8 d1 v2 0 1 9 c2 0 2 0
beschrijfkwaliteit klasse2 geroerd

boorprocedure sikb2 0 0 1 vanaf v6 .0
bem onsteringsprocedure iso2 2 4 7 5 d1 v2 0 0 6

t ijdelijke verbuizing gebruikt nee
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Project

Projectnummer

Opdrachtgever

Uw  projectnummer 

Datum

Opgesteld door

Bijlagen

Koops grondmechanica is partner in de Koops & Romeijn Geogroep. Een groep onafhankelijke, 

zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie die sinds 

1996 samenwerkt. U kunt ons vinden in: Ammerstol, Gorredijk, Oegstgeest, Roden, Velp, 

Wageningen en Wijchen. 

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2018) van de 

Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij de 

Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding 

opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing. 

Postadres

Bezoekadres

Telefoon

Postbus 151, 9300 AD Roden 

Oosteinde 4B, 9301 LJ Roden 

(0522) 26 00 84 

Email

Website

info@koopsgrondmechanica.nl 

www koops-grondmechanica.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 schade onderzoek aan  te Oude Pekela 

 

3323 

D.O.G. ingenieurs 

 

 

 

Roden, 24-01-2022 

| Koops Grondmechanica 

 

- Situatietekening 

- Funderingsonderzoek A en B 

- Boorstaten HB01 t/m HB03 

- Lintvoegwaterpassing 
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    Geachte mevrouw , 
 

Op 1 december 2021 ontvingen wij van u de opdracht voor het uitvoeren van een geotechnisch 

onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit rapport, doen wij u de 

resultaten toekomen. 

 
Projectomschrijving 

Het grondonderzoek is uitgevoerd ten behoeve van project  schade onderzoek aan de 

Oude Pekela. 

 
Grondonderzoek 

Het grondonderzoek is uitgevoerd op 13 januari 2022 en heeft bestaan uit: 

- 2 maal vrijgraven fundering; 

- 3 handboringen tot een diepte van ca. 5 m-maaiveld; 

- Lintvoegwaterpassing.  

 
Coördinaten en hoogte van de onderzoekspunten 

De hoogte en de coördinaten van de onderzoekslocaties zijn bepaald in N.A.P. en RD met behulp 

van GPS-RTK. De maximale afwijking van de meting van de coördinaten bedraagt 10 cm, de 

maximale afwijking van de meting van de hoogte bedraagt 5 cm. 

De onderzoekslocaties zijn weergegeven op de bijgaande situatietekening(en). 

 

De hoogtebepaling van de onderzoekslocaties is uitgevoerd met als doel de bodemopbouw te 

refereren aan een vaste referentiehoogte. Deze gegevens zijn niet geschikt voor andere doeleinden 

dan dit onderzoek. 

 
Funderingsonderzoek 

De bestaande fundering is op 2 locaties vrijgegraven en ingemeten. De resultaten zijn als bijlagen 

(funderingsonderzoek A en B) aan dit rapport toegevoegd. Onderstaand zijn enkele foto’s van de 

vrijgegraven funderingen weergegeven: 

 

Fundering A:  
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Fundering B:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handboringen 

Er zijn 3 handboringen uitgevoerd. Het opgeboorde materiaal is in het veld geclassificeerd conform 

NEN-EN-ISO 14688. Het resultaat van de uitgevoerde handboringen is weergegeven op de 

boorstaten HB01 t/m HB03, waarop de diepte is uitgezet in meters ten opzichte van NAP. Tevens zijn 

op de boorstaten de actuele grondwaterstanden weergegeven. In het boorgat van HB01 is een 

peilbuis geplaatst. Een week na plaatsing is de grondwaterstand in de peilbuis ingemeten, deze staat 

aangegeven op de boorstaat. 
 

Grondwaterstanden   

Op de boorstaten zijn de op het moment van uitvoeren aangetroffen grondwaterstanden 

weergegeven. De grondwaterstanden zijn éénmalige opnamen en bedoeld als een oriënterend 

gegeven. De grondwaterstand kan in de tijd fluctueren onder invloed van weersgesteldheid en de 

seizoenen.  

 

Lintvoegwaterpassing 

In aanvulling op de hierboven uitgevoerde werkzaamheden, is er een lintvoegwaterpassing 

uitgevoerd. Het resultaat van deze lintvoegwaterpassing is als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
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Kwaliteitsborging   

Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met het managementsysteem van Koops 

grondmechanica BV dat voldoet aan eisen gesteld in de NEN-EN-ISO-9001:2015 en VGM-VCA**. 

 

Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, verblijven wij. 
 

Met vriendelijke groet, 

Koops grondmechanica 

 

Telefoonnummer:  

Email @koopsgrondmechanica.nl 
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek  Oude Pekela

projectcode 3 3 2 3

getekend conform NEN-EN-ISO 1 4 6 8 8

vakgebied geot echniek

kader aanlevering publieke  t aak

kader inwinning bouw w erk

kaderstellende procedure en1 9 9 7 d2 v2 0 0 7

153

145
afgeleid, tb: geen, niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

145

93

ZAND, m et  silt , kleur: donkergrijs, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, zwak 
organisch, tb: puin, niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

93

33

ZAND, m et  silt , kleur: donkergrijs, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, zwak 
organisch, tb: puin, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: 
geen

33

13

VEEN, zwak zandig, kleur: zwart , afgeleid, tb: geen, veenConsistent ie: m at ig slap, 
veenTextuur: am orf, niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

13

-37

VEEN, afgeleid, tb: geen, veenConsistent ie: m at ig slap, veenTextuur: pseudo vezelig 
fijn, niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

-37

-97

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, zwak 
organisch, tb: plantenresten hout ig weinig, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  
ant ropogeen, qm 5, di: geen

-97

-197

ZAND, m et  silt , kleur: standaard grijs, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, tb: geen, 
zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

-197

-297

ZAND, m et  silt , kleur: lichtgrijs, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, tb: geen, 
zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

-297

-347

ZAND, m et  silt , kleur: lichtgrijs, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, tb: geen, 
zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

HB0 2
klinker / cm  tov NAP

type grondboring
datum 1 3 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester

x , y 2 6 3 4 1 5 .5 4  ,  5 6 9 3 8 2 .2 3
glg 2 .4 0

beschrijflocat ie veld
beschrijfprocedure iso1 4 6 8 8 d1 v2 0 1 9 c2 0 2 0

beschrijfkwaliteit klasse2 geroerd
boorprocedure sikb2 0 0 1 vanaf v6 .0

bem onsteringsprocedure iso2 2 4 7 5 d1 v2 0 0 6
t ijdelijke verbuizing gebruikt nee

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek  Oude Pekela

projectcode 3 3 2 3

getekend conform NEN-EN-ISO 1 4 6 8 8

vakgebied geot echniek

kader aanlevering publieke  t aak

kader inwinning bouw w erk

kaderstellende procedure en1 9 9 7 d2 v2 0 0 7

165

160
afgeleid, tb: geen, niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

160

150

ZAND, kleur: lichtgrijs, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, tb: geen, zandMediaan: 
fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

150

105

ZAND, m et  silt , kleur: donkergrijs, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, zwak 
organisch, tb: puin, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: 
geen

105

80

ZAND, m et  silt , kleur: donkergrijs, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, zwak 
organisch, tb: , zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

80

25

VEEN, zwak zandig, kleur: zwart , afgeleid, tb: geen, veenConsistent ie: m at ig slap, 
veenTextuur: am orf, niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

25

-15

VEEN, kleur: standaard bruin, afgeleid, tb: geen, veenConsistent ie: m at ig slap, 
veenTextuur: pseudo vezelig fijn, niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

-15

-25

ZAND, m et  silt , korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, sterk organisch, tb: geen, 
zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

-25

-75

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, afgeleid, zwak organisch, tb: geen, zandMediaan: 
fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

-75

-135

ZAND, m et  silt , kleur: lichtgrijs, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, tb: geen, 
zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

-135

-235

ZAND, m et  silt , kleur: lichtgrijs, korrelHoekigheid: subrond, afgeleid, tb: geen, 
zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

-235

-335

ZAND, m et  silt , kleur: lichtgrijs, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, 
afgeleid, tb: geen, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

HB0 3
klinker / cm  tov NAP

type grondboring
datum 1 3 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester

x , y 2 6 3 4 2 2 .9 8  ,  5 6 9 3 8 5 .5 6
beschrijflocat ie veld

beschrijfprocedure iso1 4 6 8 8 d1 v2 0 1 9 c2 0 2 0
beschrijfkwaliteit klasse2 geroerd

boorprocedure sikb2 0 0 1 vanaf v6 .0
bem onsteringsprocedure iso2 2 4 7 5 d1 v2 0 0 6

t ijdelijke verbuizing gebruikt nee

0
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500
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Rapportage nader onderzoek 

 Oude Pekela 

Bureaunaam W2N Groningen B.V. 
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Opgesteld door 
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Status Definitief 

Schadenummer 

In opdracht van Instituut Mijnbouwschade Groningen 
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1. Inleiding  
 

U heeft bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen schade gemeld voor een 

gebouw. Het was onduidelijk of er op dit adres schade kan zijn ontstaan door diepe 

bodemdaling. Daarom hebben kennisinstituten TU Delft en TNO-onderzoek gedaan 

naar de indirecte effecten van diepe bodemdaling. Niet alle vragen waren 

daarmee beantwoord. Vervolgens is kennisinstituut Deltares gevraagd voor een 

nader advies over de indirecte effecten. 

Het onderzoek van Deltares is nu ook klaar. Uit dit onderzoek blijkt dat het adres 

waarvoor u schade heeft gemeld, ligt in een gebied waar niet geheel uitgesloten 

kan worden dat indirecte effecten van diepe bodemdaling schade kunnen 

veroorzaken. Een deskundige heeft dat voor uw situatie beoordeeld. 

Op donderdag 13 januari is door een deskundige van DOG-ingenieurs een bezoek 

op het adres geweest om dat nader onderzoek uit te voeren samen met een 

geotechnisch onderzoeksbureau. 

Bij de inspectie waren aanwezig: 

• Aanwezig 1: Koops grondmechanica 

• Aanwezig 2: de heer  (deskundige DOG) 

Naar aanleiding van de locatie van het pand valt deze in het gebied waar indirecte 

effecten van de diepe bodemdaling van toepassing zou kunnen zijn.  De vraag is 

wat de grondwaterstand onder de fundering gedaan heeft. 
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Bij de achtergevel zijn de scheuren voornamelijk aanwezig bij de staande voegen 

van de verschillende gebouwdelen. 

 

 

Voor alle schades wordt verwezen naar het schaderapport. 
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3. Waarnemingen/ theoretische trillingen  
 

Het onderzoek heeft bestaan uit een lintvoegmeting van de voorgevel. Deze meting 
is door de woning naar achteren genomen om daar de zij en achtergevel in te 
meten. De linker zijgevel is gestukt en de rechter zijgevel van de woning is een 
woning scheidende muur. Daardoor was een lintvoegmeting bij deze gevels niet 
mogelijk. Verder is aan de voorzijde en aan de achterzijde de fundering opgegraven 
en ingemeten. Vervolgens zijn er een tweetal grondboringen uitgevoerd met een 
grondwaterstand meting in het boorgat. Daarnaast is een berekening uitgevoerd 
van de ter plaatse opgetreden trilling snelheden.   

 

Situatie: 

Bron geotechnisch rapport Koops Grondmechanica (zie bijlage) 
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3.1 Funderingsonderzoek 

 

 

 

  

Bron geotechnisch rapport Koops Grondmechanica (zie bijlage) 
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Bron geotechnisch rapport Koops Grondmechanica (zie bijlage) 
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Schets fundering A

 

Aanlegdiepte van de gemetselde fundering ca 390 – maaiveld op ca 120 mm zand. 

Bron geotechnisch rapport Koops Grondmechanica (zie bijlage) 
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Schets fundering B 

 

Aanlegdiepte betonbalk op ca 550 mm onder maaiveld beton is op puin gestort 

Bron geotechnisch rapport Koops Grondmechanica (zie bijlage) 
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3.2 Lintvoegmeting 

Bron 

geotechnisch rapport Koops Grondmechanica (zie bijlage) 

De voorgevel laat een maximale verzakking van 4 mm zien. 

Het oude deel van de woning laat 39 mm verzakking zien  

Het later aangebouwde deel zakt ca 88 mm. 
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4.1 Mogelijke mechanismen t.g.v. diepe bodemdaling 
De woning bevindt zich in gebied 12 waar invloed van de diepe bodemdaling niet 

uitgesloten is. 

Dit gebied grenst aan een boezem waar in het verleden een significante 

peilaanpassing als gevolg van de diepe bodemdaling heeft plaatsgevonden. 

Zonder nader onderzoek moet ervan uitgegaan worden dat de zone, waarin dit 

invloed heeft, zich tot 200 m uit de boezem uitstrekt. De werkelijke omvang van deze 

zone is naar verwachting veel kleiner. Deltares geeft een nominale GLG-verandering 

voor dit gebied van 0,09 m (9 cm). 

De volgende mechanismen zijn hier mogelijk aan de orde: 

 

- Aantasting van funderingshout (bij houten paalfundering)  

- Krimp- of zwel van klei (indien klei onder het aanlegniveau van een ondiepe 

fundering)  

- Veenoxidatie (indien veen onder het aanlegniveau van een ondiepe 

fundering)  

- Consolidatie door grondwaterstandverlaging. 

 

Daarnaast kan de grond verdichten/ verweken t.g.v. trillingen. 

 

4.2 Analyse mechanismen t.g.v. diepe bodemdaling 
 

Aantasting van funderingshout (bij houten paalfundering)  

Het betreft een fundering op staal. Dit mechanisme is hier niet van toepassing.  

 

Krimp- of zwel van klei (indien klei onder het aanlegniveau van een ondiepe 

fundering)  

Er is geen klei gevonden in de ondiepe bodem. Dit mechanisme is hier niet van 

toepassing. 

 

Veenoxidatie (indien veen onder het aanlegniveau van een ondiepe fundering)  

Aan de voorzijde is op een diepte van 1.01+NAP tot 0.41+NAP een veenlaag 

aangetroffen.  De veenlaag is zwart van kleur en ligt ca 600 mm boven het 

aangetroffen grondwater. Indien de oude grondwaterstand ca 90 mm hoger 

gelegen heeft zou het veen ca 500 mm boven het grondwater gelegen hebben.  

 

De invloed van de grondwater verlaging heeft geen invloed gehad op het 

veenpakket. 

 

Consolidatie door grondwaterstandverlaging 

Consolidatie is het proces waarbij onder druk water wordt weg geperst uit slappe 

lagen zoals klei en veen. De aangetroffen veenlaag staat boven het grondwater, 

het mechanisme is hier niet van toepassing. 
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Verdichting t.g.v. trillingen 

De trilsnelheid ter plaatse is ca 1.99 mm/s geweest ten gevolge van de beving in 

Huizinge op 16-08-2012. Indien de trilling lager is geweest dan 16 mm/s is verdichting 

van de ondergrond ten gevolge van een aardbeving uitgesloten. Dit is vastgesteld 

in het nader advies van ir. P.C. van Staalduinen en ing. H.J. Everts dat te vinden is op 

de website van het IMG. 

 

 

5. Conclusie 
 

Het veenpakket aan de voorzijde van het huis is niet extra droog komen te staan 

door de grondwaterstand verlaging ten gevolge van de diepe bodemdaling. 

De berekende trilsnelheid heeft geen invloed gehad op de verdichting van het zand 

pakket. 

De trilsnelheid ter plaatse is ca 1.99 mm/s geweest ten gevolge van de beving in 

Huizinge op 16-08-2012. Indien de trilling lager is geweest dan 16 mm/s is verdichting 

van de ondergrond ten gevolge van een aardbeving uitgesloten. Dit is vastgesteld 

in het nader advies van ir. P.C. van Staalduinen en ing. H.J. Everts dat te vinden is op 

de website van het IMG. 



Van: bert
Aan:
Onderwerp: presentatie Bert
Datum: donderdag 27 januari 2022 22:58:19
Bijlagen:  Oude Pekela.pptx
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Case: 
Oude Pekela

Bespreking op 28-01-2022
Bert Everts
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Ligt het pand binnen 
IEDB-gebied?
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Bepaal de ondergrond 
en funderingswijze

.
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Bepaal Ondergrond

Maaiveld = NAP +1,71 m
Zand grijs op NAP -0,60 = 2,3 m - mv

Ok.veen: NAP +0,41 m = 1,30 m - mv

GWS: op NAP -0,2 m = 1,9 m – mv

GLG: op 2,3 m – mv (zie grijze kleur)
(ligt onder veen)



Ondergrond

Alleen zand

GWS: op 1,70 m –mv (peilbuis)

GLG: ??



Resultaat opgravingen

Maaiveld: NAP + 3,25 m
Ok poeren: NAP +1,17 tot +2,34 
m. (= 2,1 m tot 0,9 m – mv)

Vertanding: 0,2 m



Funderingswijze?

Is geduid als ondiepe fundering op staal
Bogenfundering?



Resultaat
opgraving

Fundering op staal.
Aanlegniveau vlak boven
bovenkant veen. Zou tot
grote zettingen hebben
moeten leiden. Zijn niet
gemeten, dus 
waarschijnlijk op 
grondverbetering of 
verdiepte aanleg.



Berekende trillingssnelheden?

Conclusie: trillingssnelheid > 1,6 mm/s (voor gevoelig 
gebouw), dus bewijsvermoeden van toepassing.

Deze analyse is eigenlijk niet nodig omdat alle gebouwen 
binnen gebied 12 aan die trillingsbelasting zijn 
onderworpen.



Welke mechanismen spelen een rol?

• Oxidatie: de grondwaterstand staat 60 cm onder de veenlaag; een
verlaging van 51 cm naar 60 cm onder de veenlaag heeft geen verergering
van de oxidatie tot gevolg.
Oxidatie kan de schade wel hebben vergroot (indien aangelegd boven het
veen), maar die oxidatie is niet vergroot door mijnbouw.

• Krimp; idem
• Consolidatie; fundering staat boven de droge veenlaag. De verlaging van de

gws heeft de korrelspanning in de veenlaag niet vergroot.
• Houtrot: nvt

• Conclusie: gws-verlaging heeft geen enkel effect op schade aan het pand.





IEDB-effecten
(Indirecte Effecten Diepe 

Bodemdaling)
Bert Everts
28-01-2022
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Directe en indirecte effecten



Indirecte effect van een  gws-verandering

Vier onderscheiden mechanismen van gws-daling:
- Samendrukking door verhoging korrelspanning (consolidatie); (alleen

als gws-daling > 0,05 m);
- Krimp van kleilagen (als daling > 0,02 m)
- Oxidatie van veenlagen (als daling > 0,02 m)
- Houtrot; Aantasting van houten delen van een fundering.



Wanneer IEDB van toepassing?

1 Als het pand ligt buiten de Huizinge contour en binnen de 6 km 
zone rondom het Groningenveld (zie rapportage Deltares).

2 Als de gws-verlaging > 0,05 m of >0,02 m is (zie rapportage 
Deltares).

3 Er is sprake van zettingsschade (zie inspectie-rapport).



Wat te doen als IEDB van toepassing is

4 Bepaal funderingswijze
5 Bepaal de samenstelling van de ondergrond
6 Bepaal de gws (zo mogelijk GLG)
7 Beoordeel welke mechanismen een rol spelen
8 Consolidatie, Krimp/Zwel, Oxidatie, Houtrot

Noot: Consolidatie, krimp en oxidatie kunnen naast elkaar (alle 
gelijktijdig) invloed hebben op de schade.



In geval van consolidatie
• Speelt (meestal) geen rol als er een fundering op palen is. Kan bij heel korte palen nog

wel van belang zijn als samendrukbare lagen onder pp-niveau liggen. 

Bij Δgws > 0,05 m:    wcons = a * d * Dgws ,   waarin

• Wcons is de zakking in m door Dgws, van een klei- of  veenlaag met dikte d (m);

• a is de factor, die de mate van indrukking weergeeft van een klei- of veenlaag, als gevolg van een
grondwaterspiegelverlaging (1/m).

• d is de dikte van de beschouwde klei- of veenlaag (m) beneden de fundering èn beneden de grondwaterspiegel
tot een diepte van 5 m onder maaiveld.

• Dgws is de verlaging van de gemiddelde grondwaterstand (m) zoals aangegeven door Deltares.

Voor deelgebied 10 kan worden uitgegaan van a = 0,03 m-1 voor zowel de klei- als veenlagen;
Voor deelgebied 12 kan worden uitgegaan van a = 0,08 m-1 voor veenlagen en a = 0,05 m-1 voor kleilagen.



In geval van krimp/zwel
N.v.t als de GLG boven kleilagen ligt of bij een paalfundering.

Wkrimp = ΔGLG * Ckw waarin:

Wkrimp = is de krimpzakking door verlaging van de GLG (m) 

ΔGLG  = is de verlaging van de GLG (m) als gevolg van diepe 
bodemdaling

Ckw = is de krimpfactor; aangehouden mag worden Ckw = 0,07.

De verschilzakking in het bouwwerk is gelijk aan wkrimp



In geval van oxidatie

• Speelt geen rol als de GLG boven of de GHG onder de veenlaag ligt of bij
een paalfundering.

• wox = a * t * ΔGLG, waarin:
• wox is de zakking als gevolg van veenoxidatie (m);
• ΔGLG is de verandering van de GLG (m), zoals aangegeven door Deltares.
• t = tijd in jaren
• a  = constante (0,02 1/jaar); voor 50 jaar: a * t = 1

Zakkingsverschil is gelijk aan wox



In geval van houtrot

• Speelt geen rol bij betonnen of stalen palen of wanneer GLG boven
het houtwerk ligt.

• Als de GLG lager ligt dan de bovenzijde van de palen, dan moet
worden aangenomen dat de paal is aangetast over de hoogte van
ΔGWS



Bepaling rotaties rondom een steunpunt

Stel: x1 = 4 m  a = 3 mm
x2 = 5 m  b = 5 mm

Beta = (3/4000 + 5/5000) = 0,00175
Ofwel 1: (1/0,00175) = 1: 571

Grens  afhankelijk van gebouwstijfheid: 
1:500 a 1:1000



Toerekenbaarheid

Uitgaan van gemeten zettingsverschillen of berekende zettingsverschillen:

Gemeten verschillen, dan:
Toerekenbaarheid is:  X2/X1 *100 (%) met
X1 = gemeten totale zakkingsverschillen (te bepalen door meting)
X2 = toegenomen zakkingsverschillen (zie voorgaande handreiking)

Berekende verschillen, dan:
Toerekenbaarheid is: X3/ (X3+X4) met
X3 = Berekende zakking door consolidatie van op staal gefundeerd gebouw
X4 = Toegenomen zakkingsverschillen (zie handreiking)



Oude Pekela
Bespreking op 28-01-2022

Bert Everts
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Waar ligt het pand?

Het ligt in Oude Pekela aan de van 
het kanaal op circa  tot het kanaal. Ligt 
binnen gebied 12; conclusie: 0,09 m gws-
verlaging en alle 4 zakkingsmechanismen 
mogelijk
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Een voormalige boerderij; nu woonboerderij. Gesplitst. Ziet er goed en 
op het oog niet verzakt uit; kan paaltjes fundering hebben.
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Is er sprake van 
zakkingsschade?

Het dossier laat sterk vervuilde 
scheuren zien, waaronder zettings-
scheuren.
De waterpassing laat ook
zakkingsverschillen zien.
Een IEDB-onderzoek is daarom
zinvol.





Resultaat opgravingen

Maaiveld: NAP +1,54 m
Ok poeren: NAP -0,327

Vertanding: 0,2 m





Welke mechanismen spelen een rol?

• Oxidatie: wel voor mv-zakking; niet voor gebouwzakking, want staat
gefundeerd onder het veen;

• Krimp; idem
• Consolidatie; staat in het zand; zakking door e.g. al lang opgetreden;

-0,09 m verlaging leidt niet tot extra zakking.
• Houtrot: nvt

• Conclusie: gws-verlaging heeft geen enkel effect.



Case: 
Nieuwe Pekela

Bespreking op 28-01-2022
Bert Everts
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Ligt het pand binnen 
IEDB gebied?

Het ligt in Nieuwe Pekela aan  van het 
kanaal op circa  tot het kanaal. Ligt binnen 
gebied 12; conclusie: 0,09 m gws-verlaging en alle 
4 zakkingsmechanismen zijn mogelijk
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Wat is het voor een pand?

Vrijstaande woning; gemetseld. 
Aanbouw aan de achterzijde.
Ziet er goed en op het oog niet 
verzakt uit; kan paaltjes fundering 
hebben.
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Is er sprake van 
zakkingsschade?

Het dossier bevat geen info mbt
de schades.
De waterpassing laat wel
zakkingsverschillen zien, die duiden
op verzakkingen.
Een IEDB-onderzoek is daarom
zinvol.



Rotaties?
Geen knikken in de gevels.

Scheefstand voorgevel? 9 mm 
over 6 m (?) ofwel 1: 6000/9 =
1: 666;
Niet verwaarloosbaar, maar ook 
niet ernstig.

De tekeningen van Koops zijn 
getekend op een te kleine schaal
(je ziet de verschillen niet).



Rotatie?
Geschatte afstand tussen 2 
meetpunten? 2 m

Beta:  10 mm /2000 + 3 /2000 = 
13/2000 = 0,0065

Ofwel 1: 1/0,0065 = 1: 153. Kan zeker 
leiden tot scheuren (grens was 1: 500).

Dus vermoedelijk wel zakkingsschade



Bepaal de funderingswijze

Fundering op staal;
Voorhuis onder de veenlaag.
Achterhuis: op grondver-

betering.
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Ondergrond

Zand grijs op NAP +0,75 = 2,5 m - mv

Ok.veen: NAP 1,35 m = 1,90 m - mv

GWS: op 1,8 m – mv

GLG: op 2,5 m – mv (zie grijze kleur)
(ligt onder veen)



Ondergrond

Zand grijs op NAP +0,75 = 2,5 m - mv

Ok.veen: NAP 1,18 m = 1,80 m - mv

Andere boring: idem

GWS: op 1,78 m –mv (peilbuis)

GLG: op 2,5 m – mv (zie grijze kleur)
(ligt onder veen)





Welke mechanismen spelen een rol?

• Oxidatie: wel van belang voor mv-zakking; niet voor gebouwzakking,
want staat gefundeerd onder het veen dan wel op grondverb. die
reikt tot beneden het veen;

• Krimp; idem
• Consolidatie; staat in het zand; zakking door e.g. al lang opgetreden;

-0,09 m verlaging leidt niet tot extra zakking.
• Houtrot: nvt

• Conclusie: gws-verlaging heeft geen enkel effect op schade aan het
pand.



Van:
Aan: );  
Cc:  DOG-Ingenieurs"
Onderwerp: FW: IEDB dossiers week 5
Datum: vrijdag 28 januari 2022 12:49:00
Bijlagen: image001.jpg

Kopie van Kopie van IEDB overzicht 31-01 - 06-02.xlsx
image002.png

Hoi Allen,

Kunnen jullie (met enige spoed) kijken naar onderstaande? En mogelijk direct schakelen met
/Koops?

Groet,

Van: @dog-ingenieurs.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 12:44
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: FW: IEDB dossiers week 5

Ho

Zie bijgaande reactie. Wil je even controleren of die onderzoeken van maandag juist zijn?

We hebben eerder afgesproken dat we uiterlijk woensdag nog de aanpassingen voor de
opkomende week krijgen. Is dit bij jullie te organiseren? Dank alvast.

Met vriendelijke groet,

DOG ingenieurs
Leonard Springerlaan 23
Groningen
t: 

m: 
e: @dog-ingenieurs.nl
i: www.dog-ingenieurs.nl

Disclaimer: https://www.dog-ingenieurs.nl/disclaimer

Van: @koopsgrondmechanica.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 12:41
Aan: @dog-ingenieurs.nl>
CC: @koopsgrondmechanica.nl>; 

@koopsgrondmechanica.nl>
Onderwerp: FW: IEDB dossiers week 5

Beste ,

Zoals zojuist telefonisch besproken, zie onderstaande
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Aanstaande maandag de 31ste hebben wij geen IEDB-dossier in de planning staan, ik zie in jullie

planning op de 31ste  in Nieuwe pekela staan. Bij ons niet bekend.
Deze stond ook niet in de planning die door jullie vorige week is afgegeven.
Ik heb zojuist de landmeter geregeld en dingen omgezet in onze eigen planning zodat we dit
kunnen uitvoeren, ga er hierbij dan ook vanuit dat deze locatie aanstaande maandagmiddag
word uitgevoerd door ons.
 

ook niet bekend bij ons vanuit eerdere planning of planningsverzoek per mail, Dit
lukt sowieso niet vanaf 8.00, wij zouden hier rond een uur of 11/12 de werkzaamheden kunnen

uitvoeren op de 7de.
 

 op de zestiende is ook niet bekend, er is al door  doorgegeven dat we

op deze datum niet kunnen. Graag verschuiven naar de 22ste of 23 februari,
 
Ons verzoek is graag een duidelijke en vroegtijdige vastlegging van data voor de (IEDB)
onderzoeken vanuit IMG/DOG en dat in afstemming met ons,
 
Hoor graag even van je,
 
Vriendelijke groet,
 

 
 

Van: @koopsgrondmechanica.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 11:25
Aan: @koopsgrondmechanica.nl>
Onderwerp: FW: IEDB dossiers week 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten,
 

 
Koops grondmechanica
Postbus 151
9300 AD  Roden
Oosteinde 4B
9301 LJ  Roden
T:   
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Van: ) 
Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 09:58
Aan: @dog-ingenieurs.nl>
CC: @10be.nl>; @nivrecp.nl>;

@ced.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>; bert ; 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: IEDB dossiers week 4
 
Goedemorgen,
 
In de bijlage de IEDB dossiers voor volgende week.
 
Groet,

 

Van:  
Verzonden: donderdag 13 januari 2022 16:56
Aan: @dog-ingenieurs.nl>
CC: @10be.nl>; @nivrecp.nl>;

@ced.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>; bert

Onderwerp: IEDB dossiers week 3
 
Goedemiddag,
 
In de bijlage de geplande IEDB nader onderzoeken voor volgende week.
 
Met vriendelijke groet,
 

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 
www.schadedoormijnbouw.nl
 
 
IMG_logo 300 pixels

 

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 
This message may contain information that is not intended for you.
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If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.





31-jan 13:00 NO ingepland

2-feb 13:00 NO ingepland

Datum Tijd Status 

10-feb 13:00 NO ingepland

GGHl NO 

18-1-2022 13:00 NO ingepland

dossier status goed zetten NO 

24-1-2022 08:00 NO plannen

7-2-2022 08:00 NO ingepland

16-2-2022 13:00 NO ingepland

8-2-2022 13:00 NO

8-feb 08:00 NO

31-jan 13:00 NO ingepland

12-1-2022 12:00 ingepland

13-1-2022 08:00 ingepland

13-1-2022 12:00 Ingepland

26-1-2022 12:00 ingepland NO

20-jan 08:00 ingepland

20-jan 12:00 ingepland

te plannen NO 

te plannen NO 

2-feb 13:00 NO

dossier status goed zetten NO 

dossier status goed zetten NO 

dossier status goed zetten NO 

dossier status goed zetten NO 

dossier status goed zetten NO 



Van:
Aan: "bert
Cc:
Onderwerp: FW: Tweede verslag,  Oude pekela
Datum: vrijdag 28 januari 2022 09:24:00
Bijlagen:  Oude Pekela versie 1.pdf

Hallo ,

Bijgaand nog dit dossier met bijzondere opmerking onderstaand.

Groet,

Van: @w2n-groningen.nl> 
Verzonden: donderdag 27 januari 2022 16:34
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Tweede verslag,  Oude pekela

Hoi ,
Bijgaand het tweede uitgewerkte verslag, tussen de  en de  zit
ca 40 meter. Tussen de gemeten grondwaterstanden zit ca 400 mm, de watervoerende laag is
zand, het is zeer onwaarschijnlijk dat een dergelijk groot verschil zit in de grondwater hoogtes.
Het Geotechnisch bureau zoek dit verder uit en kijkt of er niet ergens een meetfout/ berekening
fout zit.

Met vriendelijke groet,

W2N Groningen B.V.
Leonard Springerlaan 13
9727 KB  Groningen
t:

e: @w2n-groningen.nl
i: www.w2n.nl
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Van: )
Aan: ); ); 
Onderwerp: Geplande afspraken IEDB NO week 4
Datum: vrijdag 28 januari 2022 11:02:02
Bijlagen: image001.png

image002.jpg

Goedemorgen,

Hierbij de drie dossiers die wij afgelopen week planden voor een NO IEDB. Verder is  bezig met het plannen van de acht kwetsbare objecten.

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Techniekweg 1, 9601 MD Hoogezand
Antwoordnummer 3016 – 8000 WB Zwolle

T 
www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels
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MG logo 300 pixels 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. 
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u 

is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het 

bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid 

voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. 

If you are not the addressee or if this message was sent to you by 

mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes
sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 





Van: bert
Aan:
Onderwerp: overige presentaties
Datum: vrijdag 28 januari 2022 21:22:52
Bijlagen: IEDB-effecten.pptx

Case  Oude Pekela.pptx

 

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e



Van:
Aan: ); 
Onderwerp: RE: Geplande afspraken IEDB NO week 4
Datum: vrijdag 28 januari 2022 11:13:00
Bijlagen: image001.png

image002.jpg

Goedemorgen,

Dank! Ik heb de lijst inmiddels naar verstuurd voor de klik-meldingen.

Groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 11:02
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Geplande afspraken IEDB NO week 4

Goedemorgen,

Hierbij de drie dossiers die wij afgelopen week planden voor een NO IEDB. Verder is  bezig met het plannen van de acht kwetsbare objecten.

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Techniekweg 1, 9601 MD Hoogezand
Antwoordnummer 3016 – 8000 WB Zwolle

T 
www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels
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Van: )
Aan: - DOG-Ingenieurs"; @koopsgrondmechanica.nl"
Cc:  )
Onderwerp: RE: IEDB dossiers week 5
Datum: maandag 31 januari 2022 09:03:06
Bijlagen: image001.jpg

image002.png
image005.png

Goedemorgen Allen,

Onderstaande gaan wij omzetten;

 te  ook niet bekend bij ons vanuit eerdere planning of planningsverzoek per mail, Dit lukt sowieso niet vanaf 8.00, wij zouden hier rond een

uur of 11/12 de werkzaamheden kunnen uitvoeren op de 7de.

 op de zestiende is ook niet bekend, er is al door  doorgegeven dat we op deze datum niet kunnen. Graag verschuiven naar de

22ste of 23 februari

Zodra deze dossiers zijn omgezet zal ik jullie een e-mail sturen ter bevestiging. Zouden wij nieuwe beschikbaarheid kunnen ontvangen? Wij hebben
nog een aantal dossiers staan die ingepland dienen te worden.

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10| 9726 AD Groningen|

Van: @dog-ingenieurs.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 13:37
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: FW: IEDB dossiers week 5

Dag allen

Ook graag antwoord op onderstaande. Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet

DOG ingenieurs
Leonard Springerlaan 23
Groningen
t: 

m: 
e @dog-ingenieurs nl
i: www dog-ingenieurs.nl

Disclaimer: https://www.dog-ingenieurs nl/disclaimer

Van: @koopsgrondmechanica.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 13:36
Aan: @koopsgrondmechanica.nl>; @dog-
ingenieurs.nl>
CC: @koopsgrondmechanica.nl>
Onderwerp: RE: IEDB dossiers week 5

Hoi ,

In aanvulling op de mail van  ook graag de juiste uitvoeringsdatum benoemen voor de 2 onderstaande projecten.
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Met vriendelijke groeten,
 

 
Koops grondmechanica
Postbus 151
9300 AD  Roden
Oosteinde 4B
9301 LJ  Roden
T:   
M:  
E:   @koopsgrondmechanica.nl
W:  http://www.koops-grondmechanica nl/

 

Van @dog-ingenieurs.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 11:16
Aan: @koopsgrondmechanica.nl>

@koopsgrondmechanica.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: FW: IEDB dossiers week 5
 
Goedemorgen  
 
Bijgaand de planning.
 
Voor straks een goed weekend.
 
Met vriendelijke groet
 

 
DOG ingenieurs
Leonard Springerlaan 23
Groningen
t: 
 
m: 
e @dog-ingenieurs nl
i: www dog-ingenieurs.nl
 
Disclaimer: https://www.dog-ingenieurs nl/disclaimer
 

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 11:13
Aan: @dog-ingenieurs.nl>
CC: @10be.nl>; @nivrecp.nl>; @ced.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 'bert >; @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: IEDB dossiers week 5
 
Goedemorgen,
 
In de bijlage de IEDB dossiers voor volgende week. De lijst wordt binnenkort aangevuld met 8 extra dossiers welke planning op d t moment aan het
plannen is.
 
Groet,

 

Van:  
Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 09:58
Aan: @dog-ingenieurs.nl>
CC: @10be.nl>; @nivrecp.nl>; @ced.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 'bert >; @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: IEDB dossiers week 4
 
Goedemorgen,
 
In de bijlage de IEDB dossiers voor volgende week.
 
Groet,

 

Van:  
Verzonden: donderdag 13 januari 2022 16:56
Aan: @dog-ingenieurs.nl>
CC: @10be.nl>; @nivrecp.nl>; @ced.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 'bert >
Onderwerp: IEDB dossiers week 3
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Goedemiddag,
 
In de bijlage de geplande IEDB nader onderzoeken voor volgende week.
 
Met vriendelijke groet,
 

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 
www.schadedoormijnbouw.nl
 
 
IMG_logo 300 pixels

 

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
ber cht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 
This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liabil ty for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmiss on of messages.
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan: ) ); )
Cc: "; ); @deltares.nl"
Onderwerp: FW: Overleg IEDB
Datum: dinsdag 1 februari 2022 21:23:10
Bijlagen: image007.png

image010.png
Aan te houden peilvakken IEDB.docx
Voortgangsdocument aanpak indirecte effecten diepe bodemdaling en vraagstelling onderzoekspartijen (v2) +PVS.docx
image001.png
image006.jpg
image008.jpg
image009.png

Beste 

Om tot een integraal overzicht te komen en te leveren producten heb ik  gevraagd ons te ondersteunen.
Zij zal contact met jullie opnemen om lopende acties te vertalen in een inzichtelijk overzicht. Dit overz cht kan vervolgens met jullie input
1x in de twee weken geupdate worden.

Voorzet voor de structuur:
Overz cht van op te leveren (tussen)producten voor het bepalen van een integrale aanpak (11 maart)

Peilvakken
Bodemdalingskaarten
TU-Delft studie naar schadekansen
Beoordeling eerste 10 tot 20 IEDB dossiers < 2mm/sec gebieden

Onderliggende actielijst is per team bij te houden  dank alvast voor jouw bijdrage hieraan met de actielijst uit jouw mail).
@ , wil jij een tabel maken waar elke actie houder zijn acties in bij kan houden, zodat we deze ook 1x in de 2 weken met
elkaar kunnen delen.
Overz cht van op te leveren eindproducten + inschatting van aanlever data.

Daarnaast wil ik  vragen een overzicht te maken van de benodigde integratie & besluitvormingsoverleggen om tot een integrale
aanpak te komen.
NB de eerste overleggen zijn al gepland oa. Met het bestuur om het juridisch kader te bespreken op 24 februari (en een voorbereidend
overleg @ , weet jij wanneer dit overleg gepland is?).

Ter info nog de planning op hoofdlijnen:

Omschrijving Gereed Actiehouder
Beoordeling eerste 50 adressen 11 maart 2022  / Bert
Bepalen grondwaterstandsveranderingen

Historische bodemdalingsgegevens TNO < 11 maart / 
Inventarisatie peilvakken incl. historische
peilveranderingen en locatie
peilregulerende kunstwerken

< 11 maart  / 

Bepalen zettingen in relatie tot schadekansen
TU Delft

< 11 maart Piet van
Staalduinen

Evaluatie eerste 50 beoordelingen en verificatie
van deze resultaten met numerieke benadering
(TNO, TU-Delft, Deltares) (3 weken)

1 april 2022 Piet van
Staalduinen

Vertalen werkwijze naar: beoordelingskader en
GIS kaarten

1 mei 2022

Implementeren GIS kaarten in Atabix en MIRA
(doorlooptijd nog in te bepalen)

1 juni 2022

Communicatie, kan starten vanaf 1 mei 15 juni 2022
Trainen en opleiden (2 weken) 15 juni 2022

Hartelijke groet,

Van: @abt.eu> 
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 16:51
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; @abt.eu>; @deltares.nl;

; @abt.eu>; @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @abt.eu>; @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Overleg IEDB

Dag heren,

Naar aanleiding van het overleg van afgelopen vrijdag 28 januari heb ik de actielijst een update gegeven.
Daarnaast is de wens uitgesproken om voor elk gebouw de wijziging in grondwaterstand te kunnen bepalen. Hiervoor moet het
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peilvak en de locatie van het peilregulerend kunstwerk bekend zijn.
Hier loop ik tegen problemen en keuzes die moeten worden gemaakt. Zie hiervoor ook punt 15 en het word-document in de
bijlage.
 
 

1. 
     

    

  
 

    

    
     

    

  

 
  

   

 

  

  

 
 

 

 
 

 
 
Met betrekking tot punt 4
Onderstaande kaart geeft de contouren weer van de bodemdaling plus de reeds ontvangen peilgebieden:
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risks inherent in the electronic transmission of messages.



Van:
Aan:  ; 
Cc: @ced.nl"; ;  - DOG-Ingenieurs"; Staalduinen, P.C. van (Piet)
Onderwerp: FW: Verslag/dossiers IEDB evaluatie 28-01
Datum: dinsdag 1 februari 2022 14:35:00
Bijlagen: Verslag van de bespreking eerste cases IEDB d.d. 28-01-2022.docx

 Oude Pekela.pptx
IEDB-effecten.pptx
image001.jpg

Goedemiddag,

Dit bericht ‘opgeknipt’ vanwege de grootte van de bijlagen. Overige bijlagen volgen in een 2e

email.

Groet,

Van: 
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 14:22
Aan: 'bert >; 

@schadedoormijnbouw.nl>; @nivrecp.nl>; 
@archipunt.nl>; @10be.nl>; 

@w2n-groningen.nl>; @ced.nl>; 
@emn.nl>

CC: @schadedoormijnbouw.nl>; 'Piet van Staalduinen'

@schadedoormijnbouw.nl>; @nivrecp.nl>;
@ced.nl' @ced.nl>; @10be.nl>; 

@dog-ingenieurs.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Verslag/dossiers IEDB evaluatie 28-01

Goedemiddag,

Bijgaand het verslag en de besproken dossiers van het evaluatieoverleg IEDB d.d. 28-01-2022.

Aankomende vrijdag staat het tweede evaluatiemoment gepland. Graag ontvang ik voor die tijd
de te bespreken dossiers en nader-onderzoeksbevindingen.

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 
www.schadedoormijnbouw.nl
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IMG_logo 300 pixels

 

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 
This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
 
 
 



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: IEDB - 219 ingeplande of ten minste eerste belpoging dossiers.xlsx
Datum: woensdag 2 februari 2022 09:59:00
Bijlagen: IEDB - 219 ingeplande of ten minste eerste belpoging dossiers.xlsx

Hoi ,

Bijgaand de lijst met IEDB dossiers die inmiddels allemaal gebeld zijn (of gepoogd).

Zou je per bureau inzichtelijk kunnen krijgen wat de status van het dossier op dit moment is?
Hetgeen waar ik naar op zoek ben zijn de dossiers waarbij er tenminste een opname is gedaan.
Met die dossiers kunnen de 4P mogelijk inzichtelijk krijgen of er een nader onderzoek nodig is in
het kader van de pilot IEDB.
Dossiers zonder opname of die voor VES hebben gekozen zijn voor dit ‘project’ nu (nog) niet
nodig.

Alvast dank!

Groet,

Van: 
Verzonden: maandag 17 januari 2022 13:02
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: IEDB - 219 ingeplande of ten minste eerste belpoging dossiers.xlsx
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Zaaknummer Variant Stond on hold bij IEDB tag?
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding Geen IEDB tag
Regulier Werkvoorbereiding
Aannemersvariant Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding Geen IEDB tag
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Aannemersvariant Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Aannemersvariant Werkvoorbereiding
Aannemersvariant Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Aannemersvariant Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding Geen IEDB tag
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
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Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Aannemersvariant Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Aannemersvariant Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Aannemersvariant Werkvoorbereiding
Aannemersvariant Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Aannemersvariant Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
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Aannemersvariant Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Aannemersvariant Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Eigen aannemer Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding Geen IEDB tag
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding Geen IEDB tag
Regulier Werkvoorbereiding Geen IEDB tag
opname Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Aannemersvariant Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding Geen IEDB tag
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding Geen IEDB tag
Regulier Werkvoorbereiding Geen IEDB tag
Regulier Werkvoorbereiding Geen IEDB tag
Regulier Werkvoorbereiding Geen IEDB tag
Regulier Werkvoorbereiding Geen IEDB tag
Regulier Werkvoorbereiding Geen IEDB tag
Aannemersvariant Werkvoorbereiding Geen IEDB tag
Regulier Werkvoorbereiding
Aannemersvariant Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding Geen IEDB tag
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Aannemersvariant Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding Geen IEDB tag
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding Geen IEDB tag
Aannemersvariant Werkvoorbereiding
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Aannemersvariant Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding Geen IEDB tag
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Werkvoorbereiding
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Opnemersvariant Planning
Opnemersvariant Planning
Opnemersvariant Planning
Regulier Planning
Zelf opname Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Opnemersvariant Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning Geen IEDB tag
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Zelf opname Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning Geen IEDB tag
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
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Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Opnemersvariant Planning
Regulier Planning
Regulier Planning
Regulier Planning Geen IEDB tag
Regulier Planning Geen IEDB tag
Regulier Planning Geen IEDB tag
Regulier Planning
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Atabix zaaknummer on hold status Atabix_tags Bureau Type Status planning_status
ICT Probleem/IEDB - VES Gesch kt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD NIVRE Oud Format - Enkelvoudig zienswijze_onhold no_action_required
AOS gegrond/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/Impactvol (IMG)/Prio/Veldwerk OnHold - Special JZ 10BE Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned

Nog geen opname IEDB - Voorma ig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport Werkvoorbereiding Nog te plannen
(SB) 2mm/AGRO/Beschermd stads- en of dorpsgezicht/IEDB - VES Gesch kt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD/Veldwerk OnHold - Algemeen DOG Oud Format - Regulier back_to_planning nader_onderzoek
(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD NIVRE Oud Format - Regulier back_to_planning nader_onderzoek
IEDB - Voorma ig on hold dossier/LLD/Vastgoed 10BE Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned
(SB) 2mm/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD/MKB/Vastgoed/Veldwerk OnHold - Algemeen 10BE Oud Format - Opnemersvariant Veldwerk On-hold planned
Corona afzegging/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD/Rijksmonument/Veldwerk OnHold - Special Veldwerk 10BE Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned
(SB) 2mm/Erfgoed (Molen  Kerk  Graven)/Gemeentelijk monument/IEDB - Voorma ig on hold dossier/Kerk/LLD 10BE Oud Format - Regulier Veldwerk On-hold planned
(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD NIVRE Oud Format - Regulier back_to_planning nader_onderzoek
Boerderij/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voorma ig on hold dossier/KvK 10BE Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned
IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/KvK 10BE Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned

Nog geen opname (SB) 2mm/(SB) senior on-hold/Boerderij/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD/Veldwerk OnHold - Special JZ/Zetting of zakking CED Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned
(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD/MKB DOG Oud Format - Regulier back_to_planning nader_onderzoek
(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD CED Oud Format - Regulier back_to_planning nader_onderzoek

Nog geen opname (SB) senior on-hold/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Verstuurd aan aanvrager planned
IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier 10BE Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned

Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/KvK/LLD NIVRE Regulier Adviesrapport back_to_planning nader_onderzoek
Boerderij/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voorma ig on hold dossier 10BE Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned
(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD DOG Oud Format - Regulier back_to_planning nader_onderzoek
(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD DOG Oud Format - Regulier back_to_planning nader_onderzoek
IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier 10BE Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned
(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD DOG Oud Format - Regulier back_to_planning nader_onderzoek
IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier 10BE Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned
IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier 10BE Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned
IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier 10BE Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned

Nog geen opname IEDB - Voorma ig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Afgekeurd planned
IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier DOG Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned
IEDB - Voorma ig on hold dossier 10BE Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned

Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Lopend planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned

(SB) 2mm/AOS gegrond/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Oud Format - Regulier Veldwerk On-hold planned
IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier 10BE Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned

Nog geen opname Corona afzegging/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD NIVRE Oud Format - Regulier back_to_planning vervolgopname
Nog geen opname (SB) senior on-hold/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned

IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/Veldwerk OnHold - Algemeen 10BE Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD/Zetting of zakking CED Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Afgekeurd planned

IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier 10BE Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned
(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD NIVRE Oud Format - Aannemersvariant 2020 back_to_planning nader_onderzoek
IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier 10BE Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned
IEDB - Voorma ig on hold dossier 10BE Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned
Boerderij/IEDB - Voormalig on hold dossier/MKB NIVRE Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned

Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier 10BE Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned
IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier 10BE Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned

Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/KvK/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned

(SB) 2mm/Boerderij/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/KvK/LLD 10BE Oud Format - Regulier Veldwerk On-hold planned
IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier NIVRE Oud Format - Aannemersvariant 2020 Verstuurd aan aanvrager
(SB) 2mm/(SB) zetting-zakking/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD CED Oud Format - Regulier back_to_planning nader_onderzoek

Nog geen opname (SB) senior on-hold/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Afgekeurd planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD DOG Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD NIVRE Regulier Adviesrapport Voorcontrole planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/KvK/LLD DOG Regulier Adviesrapport Planning door Expertisebureau planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Afgekeurd planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD NIVRE Regulier Adviesrapport Voorcontrole planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname (SB) senior on-hold/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/KvK/LLD NIVRE Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned

(SB) 2mm/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD NIVRE Oud Format - Aannemersvariant 2020 back_to_planning nader_onderzoek
(SB) 2mm/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD NIVRE Oud Format - Aannemersvariant 2020 Verstuurd aan aanvrager no_action_required

Nog geen opname (SB) senior on-hold/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned
IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier 10BE Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned

Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD NIVRE Oud Format - Aannemersvariant 2020 Veldwerk On-hold no_action_required
(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/KvK/LLD 10BE Oud Format - Regulier Veldwerk On-hold planned

Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD/MKB NIVRE Oud Format - Regulier back_to_planning nader_onderzoek
IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier CED Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned
(SB) 2mm/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD/MKB NIVRE Oud Format - Regulier Veldwerk On-hold planned
(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD DOG Oud Format - Opnemersvariant back_to_planning nader_onderzoek

Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold Nog te plannen
(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD NIVRE Oud Format - Aannemersvariant 2020 back_to_planning nader_onderzoek

Nog geen opname IEDB - Voorma ig on hold dossier/LLD/MKB/Uitwerken 10BE Regulier Adviesrapport Lopend planned
IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier NIVRE Oud Format - Aannemersvariant 2020 Verstuurd aan aanvrager no_action_required
IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier 10BE Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned
(SB) 2mm/2C/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD CED Oud Format - Regulier Veldwerk On-hold planned

Nog geen opname EBS/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD DOG Regulier Adviesrapport Planning door Expertisebureau planned
(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Oud Format - Regulier Veldwerk On-hold planned

Nog geen opname (SB) senior on-hold/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned
Nog geen opname Boerderij/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voorma ig on hold dossier/KvK/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned

(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Oud Format - Regulier Veldwerk On-hold planned
(SB) 2mm/IEDB - Voormalig on hold dossier/KvK/LLD CED Oud Format - Regulier Veldwerk On-hold planned

Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport Werkvoorbereiding Nog te plannen
(SB) 2mm/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD CED Oud Format - Regulier Veldwerk On-hold planned

Nog geen opname (SB) senior on-hold/IEDB - Voormalig on hold dossier/Kerk/LLD/Specials overige 10BE Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname AOS gegrond/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Afgekeurd planned

(SB) 2mm/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD DOG Oud Format - Opnemersvariant back_to_planning nader_onderzoek
(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD NIVRE Oud Format - Aannemersvariant 2020 back_to_planning nader_onderzoek

Nog geen opname IEDB - Voorma ig on hold dossier/KvK/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned
(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/KvK/LLD NIVRE Oud Format - Aannemersvariant 2020 back_to_planning aanvullend_onderzoek
(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD CED Oud Format - Opnemersvariant Veldwerk On-hold planned
(SB) 2mm/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD/Veldwerk OnHold - Algemeen CED Oud Format - Opnemersvariant Veldwerk On-hold planned
(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD CED Oud Format - Opnemersvariant back_to_planning nader_onderzoek

Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD CED Regulier Adviesrapport Teruggezet naar TCMG planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/KvK/LLD NIVRE Regulier Adviesrapport Voorcontrole planned

(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/KvK/LLD 10BE Oud Format - Opnemersvariant Veldwerk On-hold planned
(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD CED Oud Format - Opnemersvariant back_to_planning nader_onderzoek
(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD DOG Oud Format - Opnemersvariant back_to_planning nader_onderzoek

Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD DOG Regulier Adviesrapport Planning door Expertisebureau planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold Nog te plannen
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/KvK/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned

(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD CED Oud Format - Opnemersvariant Veldwerk On-hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned

(SB) 2mm/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Oud Format - Regulier Veldwerk On-hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned

(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Oud Format - Opnemersvariant Veldwerk On-hold planned
(SB) 2mm/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD CED Oud Format - Opnemersvariant Veldwerk On-hold planned
IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier 10BE Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned

Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned

(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD DOG Oud Format - Regulier back_to_planning nader_onderzoek
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold Nog te plannen
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned

(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD CED Oud Format - Regulier Veldwerk On-hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned

IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier 10BE Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Afgekeurd planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Lopend planned
Nog geen opname (SB) senior on-hold/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD NIVRE Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned

IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier DOG Oud Format - Opnemersvariant Verstuurd aan aanvrager planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned

(SB) 2mm/IEDB - Voormalig on hold dossier/KvK/LLD CED Oud Format - Opnemersvariant Veldwerk On-hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Lopend planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned

IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier CED Oud Format - Opnemersvariant Verstuurd aan aanvrager planned
(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Oud Format - Opnemersvariant Veldwerk On-hold planned
IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier 10BE Oud Format - Regulier Verstuurd aan aanvrager planned

Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier DOG Oud Format - Opnemersvariant Verstuurd aan aanvrager planned

Nog geen opname (SB) senior on-hold/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Opname afgekeurd planned

(SB) 2mm/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD CED Oud Format - Regulier back_to_planning nader_onderzoek
Nog geen opname AGRO/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport back_to_planning vervolgopname
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier CED Regulier Adviesrapport Verstuurd aan aanvrager planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname (SB) senior on-hold/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD CED Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned
Nog geen opname (SB) senior on-hold/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned

(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD CED Oud Format - Opnemersvariant back_to_planning nader_onderzoek
Nog geen opname (SB) senior on-hold/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned
Nog geen opname (SB) senior on-hold/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned

(SB) 2mm/2C/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD CED Oud Format - Regulier Veldwerk On-hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold Nog te plannen

(SB) 2mm/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD CED Oud Format - Opnemersvariant Veldwerk On-hold planned
Nog geen opname Boerderij/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voorma ig on hold dossier/KvK/LLD 10BE Regulier Adviesrapport In opname planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
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Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD DOG Regulier Adviesrapport Planning door Expertisebureau planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport Werkvoorbereiding
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/KvK/LLD DOG Regulier Adviesrapport Planning door Expertisebureau planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport Werkvoorbereiding
Nog geen opname IEDB - Voorma ig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - Voorma ig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport Werkvoorbereiding
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD/Rijksmonument Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned

(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD/MKB NIVRE Oud Format - Regulier Veldwerk On-hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD CED Regulier Adviesrapport planning_on_hold no_action_required
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname Gemeentelijk monument/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Lopend planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport Planning Geen gehoor / TBV
Nog geen opname (SB) zetting-zakking/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD/Uitwerken 10BE Regulier Adviesrapport Lopend planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD/MKB Uniek 10BE Regulier Adviesrapport Lopend planned
Nog geen opname (SB) senior on-hold/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Verstuurd aan aanvrager planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport Planning Nog te plannen
Nog geen opname IEDB - Voorma ig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport Werkvoorbereiding
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold Nog te plannen
Nog geen opname Gemeentelijk monument/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD/Rijksmonument Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned

(SB) 2mm/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD/MKB NIVRE Oud Format - Regulier back_to_planning nader_onderzoek
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD DOG Regulier Adviesrapport Te controleren planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD/MKB 10BE Regulier Adviesrapport Lopend planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold Nog te plannen
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold Nog te plannen
Nog geen opname (SB) senior on-hold/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD/MKB Uniek 10BE Regulier Adviesrapport Lopend planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold Nog te plannen
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport In opname planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport Werkvoorbereiding
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier CED Regulier Adviesrapport Te controleren planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD/MKB Uniek/Uitwerken 10BE Regulier Adviesrapport Afgekeurd planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier 10BE Regulier Adviesrapport Lopend planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/Kerk/Specials overige Regulier Adviesrapport planning_on_hold Nog te plannen
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname (SB) senior on-hold/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier 10BE Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned
Nog geen opname (SB) zetting-zakking/Beschermd stads- en of dorpsgezicht/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier CED Regulier Adviesrapport Afgekeurd Veldwerk planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier CED Regulier Adviesrapport problem_tcmg planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier 10BE Regulier Adviesrapport Afgekeurd planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname Beschermd stads- en of dorpsgezicht/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold Nog te plannen
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold Nog te plannen
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname AGRO/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD 10BE Regulier Adviesrapport Lopend planned
Nog geen opname IEDB - Voorma ig on hold dossier/LLD NIVRE Regulier Adviesrapport Voorcontrole planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold Nog te plannen
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/Rijksmonument 10BE Regulier Adviesrapport Lopend planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier DOG Regulier Adviesrapport Planning door Expertisebureau planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier CED Regulier Adviesrapport back_to_planning vervolgopname
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/MKB Uniek/Uitwerken 10BE Regulier Adviesrapport Lopend planned
Nog geen opname IEDB - Voorma ig on hold dossier Regulier Adviesrapport Planning Nog te plannen
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport Werkvoorbereiding
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier CED Regulier Adviesrapport Te controleren planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier CED Regulier Adviesrapport problem_tcmg planned
Nog geen opname IEDB - Voorma ig on hold dossier/LLD NIVRE Regulier Adviesrapport supervisor planned
Nog geen opname IEDB - Voorma ig on hold dossier/LLD CED Regulier Adviesrapport problem_tcmg planned
Nog geen opname (SB) senior on-hold/EBS/IEDB - Voormalig on hold dossier DOG Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname AGRO/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - Voorma ig on hold dossier NIVRE Regulier Adviesrapport Lopend planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold Nog te plannen
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier 10BE Regulier Adviesrapport In opname planned
Nog geen opname IEDB - Voorma ig on hold dossier/LLD Regulier Adviesrapport Werkvoorbereiding
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/Rijksmonument Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold Nog te plannen
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier NIVRE Regulier Adviesrapport Lopend planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/Vastgoed Regulier Adviesrapport Planning Nog te plannen
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier 10BE Regulier Adviesrapport Lopend planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier CED Regulier Adviesrapport Lopend planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier DOG Regulier Adviesrapport back_to_planning nader_onderzoek
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold Nog te plannen
Nog geen opname (SB) senior on-hold/IEDB - VES Geschikt DOG Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold Nog te plannen
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/Rijksmonument Regulier Adviesrapport Planning Geen gehoor / TBV
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport Planning Geen gehoor / TBV
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier 10BE Regulier Adviesrapport Nieuw opgeleverd planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname EBS/IEDB - Voormalig on hold dossier/Uitwerken 10BE Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier NIVRE Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport Planning Nog te plannen

(SB) 2mm/(SB) senior on-hold/IEDB - VES Geschikt/Zetting of zakking DOG Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold Nog te plannen
Nog geen opname IEDB - Voorma ig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/Rijksmonument 10BE Regulier Adviesrapport Voorcontrole planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier DOG Regulier Adviesrapport Lopend planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier 10BE Regulier Adviesrapport Afgekeurd planned
Nog geen opname (SB) senior on-hold/IEDB - Voormalig on hold dossier 10BE Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport Planning Nog te plannen
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport Planning Nog te plannen
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport Planning Geen gehoor / TBV
Nog geen opname IEDB - Voorma ig on hold dossier CED Regulier Adviesrapport Verstuurd aan aanvrager planned
Nog geen opname IEDB - Voorma ig on hold dossier 10BE Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier/MKB 10BE Regulier Adviesrapport Lopend planned

IEDB - VES Geschikt Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname (SB) senior on-hold/IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier 10BE Regulier Adviesrapport Veldwerk On-hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold Nog te plannen
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - Voorma ig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport Planning Nog te plannen
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier CED Regulier Adviesrapport problem_tcmg planned

IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold Nog te plannen
Nog geen opname IEDB - VES Geschikt/IEDB - Voormalig on hold dossier Regulier Adviesrapport planning_on_hold planned
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on hold status (Alle)

Aantal van Atabix_zaaknummer Kolomlabels
Rijlabels aanvullend_onderzoek Geen gehoor / TBV nader_onderzoek no_action_required Nog te plannen planned vervolgopname (leeg) Eindtotaal
Afgekeurd 9 9
Afgekeurd Veldwerk 1 1
back_to_planning 1 25 3 29
In opname 3 3
Lopend 19 19
Nieuw opgeleverd 1 1
Opname afgekeurd 1 1
Planning 4 7 11
Planning door Expertisebureau 6 6
planning_on_hold 1 19 68 88
problem_tcmg 4 4
supervisor 1 1
Te controleren 3 3
Teruggezet naar TCMG 1 1
Veldwerk On-hold 1 52 53
Verstuurd aan aanvrager 2 34 1 37
Voorcontrole 5 5
Werkvoorbereiding 2 7 9
zienswijze_onhold 1 1
Eindtotaal 1 4 25 5 28 208 3 8 282





Van:
Aan:  - DOG-Ingenieurs"
Onderwerp: RE: capaciteit/planning IEDB dossiers
Datum: woensdag 2 februari 2022 16:36:00
Bijlagen: image001.jpg

image002.png
image003.png

Prima! Goede vakantie.

Groet,

Van: @dog-ingenieurs.nl> 
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 11:16
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Fwd: capaciteit/planning IEDB dossiers

Hoi . Ik ben deze week op wintersport zou je rechtstreeks met Koops willen schakelen? Dank. Gr. 

Outlook voor iOS downloaden

Van: @koopsgrondmechanica.nl>
Verzonden: Wednesday, February 2, 2022 10:35:47 AM
Aan: @dog-ingenieurs.nl>; 

@koopsgrondmechanica.nl>
CC: @koopsgrondmechanica.nl>
Onderwerp: capaciteit/planning IEDB dossiers

Beste ,

In onderstaande mail vraagt IMG om onze beschikbaarheid aan te geven in de IEDB-dossiers, zou jij onderstaande data aan ze door kunnen zetten?
Het plannen van 1 of 2 dossiers is sterk afhankelijk van het aantal uit te voeren boringen en ontgravingen.
Hou onderstaande als uitgangspunt aan.

2 ontgravingen + 3 boringen>> 2 dossiers in plannen op 1 dag. Van welke de eerste om 8 oo in de ochtend begint

Meer als 2 ontgravingen en 3 boringen >> 1 dossier inplannen welke direct in de ochtend gestart kan worden.

Week 8, maandag 21 februari, dinsdag 22 februari, woensdag 23 februari.
Week 9, maandag 28 februari, dinsdag 1 maart, donderdag 3 maart.
Week 10, 7/8/9/10 maart.
Week 11, 14//16/17 maart.
Week 12, 21/22/23/24 maart.

Vriendelijke groeten,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: maandag 31 januari 2022 09:03
Aan: @dog-ingenieurs.nl>; J

@koopsgrondmechanica.nl>
CC: @schadedoormijnbouw @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: IEDB dossiers week 5

Goedemorgen Allen,

Onderstaande gaan wij omzetten;

 te  ook niet bekend bij ons vanuit eerdere planning of planningsverzoek per mail, Dit lukt sowieso niet vanaf 8.00, wij zouden hier rond een

uur of 11/12 de werkzaamheden kunnen uitvoeren op de 7de.

 op de zestiende is ook niet bekend, er is al door  doorgegeven dat we op deze datum niet kunnen. Graag verschuiven naar de

22ste of 23 februari

Zodra deze dossiers zijn omgezet zal ik jullie een e-mail sturen ter bevestiging. Zouden wij nieuwe beschikbaarheid kunnen ontvangen? Wij hebben
nog een aantal dossiers staan die ingepland dienen te worden.

Met vriendelijke groet,
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Denk aan het milieu. Overweeg om dit bericht niet te printen
 

Van: @koopsgrondmechanica.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 12:41
Aan: @dog-ingenieurs.nl>
CC: @koopsgrondmechanica.nl>; 

@koopsgrondmechanica.nl>
Onderwerp: FW: IEDB dossiers week 5
 
 
Beste
 
Zoals zojuist telefonisch besproken, zie onderstaande
 

Aanstaande maandag de 31ste hebben wij geen IEDB-dossier in de planning staan, ik zie in jullie planning op de 31ste  in
Nieuwe pekela staan. Bij ons niet bekend.
Deze stond ook niet in de planning die door jullie vorige week is afgegeven.
Ik heb zojuist de landmeter geregeld en dingen omgezet in onze eigen planning zodat we dit kunnen uitvoeren, ga er hierbij dan ook vanuit dat deze
locatie aanstaande maandagmiddag word uitgevoerd door ons.
 

 te ook niet bekend bij ons vanuit eerdere planning of planningsverzoek per mail, Dit lukt sowieso niet vanaf 8.00, wij zouden hier rond een

uur of 11/12 de werkzaamheden kunnen uitvoeren op de 7de.
 

 op de zestiende is ook niet bekend, er is al door  doorgegeven dat we op deze datum niet kunnen. Graag verschuiven naar

de 22ste of 23 februari,
 
Ons verzoek is graag een duidelijke en vroegtijdige vastlegging van data voor de (IEDB) onderzoeken vanuit IMG/DOG en dat in afstemming met ons,
 
Hoor graag even van je,
 
Vriendelijke groet,
 

 
 

Van: @koopsgrondmechanica.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 11:25
Aan: @koopsgrondmechanica.nl>
Onderwerp: FW: IEDB dossiers week 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten,
 

 
Koops grondmechanica
Postbus 151
9300 AD  Roden
Oosteinde 4B
9301 LJ  Roden
T:   
M:  
E:   @koopsgrondmechanica.nl
W:  http://www.koops-grondmechanica nl/

 

Van: @dog-ingenieurs.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 11:16
Aan: @koopsgrondmechanica.nl>; H

@koopsgrondmechanica.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: FW: IEDB dossiers week 5
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Goedemorgen  
 
Bijgaand de planning.
 
Voor straks een goed weekend.
 
Met vriendelijke groet
 

 
DOG ingenieurs
Leonard Springerlaan 23
Groningen
t: 
 
m: 
e: @dog-ingenieurs nl
i: www dog-ingenieurs.nl
 
Disclaimer: https://www.dog-ingenieurs nl/disclaimer
 

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 11:13
Aan: @dog-ingenieurs.nl>
CC: @10be.nl>; @nivrecp.nl>; @ced.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>;  @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: IEDB dossiers week 5
 
Goedemorgen,
 
In de bijlage de IEDB dossiers voor volgende week. De lijst wordt binnenkort aangevuld met 8 extra dossiers welke planning op d t moment aan het
plannen is.
 
Groet,

 

Van:  
Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 09:58
Aan: @dog-ingenieurs.nl>
CC: @10be.nl>; @nivrecp.nl>; @ced.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: IEDB dossiers week 4
 
Goedemorgen,
 
In de bijlage de IEDB dossiers voor volgende week.
 
Groet,

 

Van:  
Verzonden: donderdag 13 januari 2022 16:56
Aan: @dog-ingenieurs.nl>
CC: @10be.nl>; @nivrecp.nl>; @ced.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: IEDB dossiers week 3
 
Goedemiddag,
 
In de bijlage de geplande IEDB nader onderzoeken voor volgende week.
 
Met vriendelijke groet,
 

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 
www.schadedoormijnbouw.nl
 
 
IMG_logo 300 pixels

 

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
ber cht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liabil ty for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmiss on of messages.
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.



Van:
Aan:
Onderwerp: Re: Verslag/dossiers IEDB evaluatie 28-01
Datum: woensdag 2 februari 2022 18:03:10
Bijlagen: image001.jpg

image002.jpg

Nee ,ik heb de afgelopen dagen geen IEDB resultaten of onderzoeken van Koops
ontvangen, of ze zijn niet naar mij doorgezet.

Outlook voor Android downloaden

From: @schadedoormijnbouw.nl>
Sent: Wednesday, February 2, 2022 4:37:40 PM
To @w2n-groningen.nl>
Subject: RE: Verslag/dossiers IEDB evaluatie 28-01

Prima. Laten we het eerst zo.

Heb je nog NO resultaten ontvangen die ik kan delen met Bert?

Groet,

Van: @w2n-groningen.nl> 
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 08:22
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: Verslag/dossiers IEDB evaluatie 28-01

Zal aan de uitkomst die Bert gegeven heeft niets veranderen, immers hij is voornamelijk
uitgegaan van het rapport van Koops, alleen het gebied veranderd in 5. En de foto van de gevel.

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 15:23
Aan: @w2n-groningen.nl>
CC: 'bert >
Onderwerp: RE: Verslag/dossiers IEDB evaluatie 28-01

Hoi ,

Dank voor de update.  Lijkt mij het beste dit aankomende vrijdag te corrigeren.

Groet,

Van: @w2n-groningen.nl> 
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 14:57
Aan: schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: Verslag/dossiers IEDB evaluatie 28-01

Hoi ,
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CC: @ced.nl>; @10be.nl>; 
@dog-ingenieurs.nl>; 

@commissiemijnbouwschade.nl>
Onderwerp: FW: Verslag/dossiers IEDB evaluatie 28-01
 
Goedemiddag,

 
Dit bericht ‘opgeknipt’ vanwege de grootte van de bijlagen. Overige bijlagen volgen in een 2e email.

 
Groet,

 

Van:  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 14:22
Aan: 'bert  

@schadedoormijnbouw.nl>; @nivrecp.nl>; 
@archipunt.nl>; @10be.nl>; 

@w2n-groningen.nl>; @ced.nl>; 
@emn.nl>

CC: @schadedoormijnbouw.nl>;
@staalduinen.org>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; @nivrecp.nl>;
@ced.nl>; @10be.nl>; 

@dog-ingenieurs.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Verslag/dossiers IEDB evaluatie 28-01
 
Goedemiddag,

 
Bijgaand het verslag en de besproken dossiers van het evaluatieoverleg IEDB d.d. 28-01-2022.

 
Aankomende vrijdag staat het tweede evaluatiemoment gepland. Graag ontvang ik voor die tijd de te bespreken dossiers
en nader-onderzoeksbevindingen.

 
 
Met vriendelijke groet,

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 
www.schadedoormijnbouw.nl

 
 

5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e





De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.



Van:
Aan: "bert
Cc:
Onderwerp: FW: Voorlopige agenda IEDB evaluatie
Datum: donderdag 3 februari 2022 11:44:00
Bijlagen: image001.jpg

image413492.png
image439341.png
3477 - Resultaten grondonderzoek Nieuwe Pekela.pdf
IEBD-nieuwe pekela-.pdf

Alvast ter voorbereiding

Groet,

Van: @nivrecp.nl> 
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 11:41
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @nivrecp.nl>
Onderwerp: Re: Voorlopige agenda IEDB evaluatie

Goedemorgen ,

Zoals gisteren besproken zou ik vandaag even kijken of wij inmiddels al resultaten hebben ontvangen
van Koops Grondmechanica.

Gister middag hebben wij een eerste resultaat mogen ontvangen, deze heb ik bijgevoegd in de
bijlage inclusief een selectie van het schade rapport.

Gezien het korte tijdsbestek heb ik onderstaand mijn bevindingen opgesomd ter bespreking morgen:

Kan jij deze mail en bijlagen doorzetten aan Bert ter voorbereiding van morgen?

Daarbij zou ik morgen ook het navolgende punt willen bespreken en afstemmen:
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 
This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Project

Projectnummer

Opdrachtgever

Uw  projectnummer 

Datum

Opgesteld door

Bijlagen

Koops grondmechanica is partner in de Koops & Romeijn Geogroep. Een groep onafhankelijke, 

zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie die sinds 

1996 samenwerkt. U kunt ons vinden in: Ammerstol, Gorredijk, Oegstgeest, Roden, Velp, 

Wageningen en Wijchen. 

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2018) van de 

Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij de 

Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding 

opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing. 

Postadres

Bezoekadres

Telefoon

Postbus 151, 9300 AD Roden 

Oosteinde 4B, 9301 LJ Roden 

(0522) 26 00 84 

Email

Website

info@koopsgrondmechanica.nl 

www koops-grondmechanica.nl 

schade woning aan de  te Nieuwe Pekela 

IMG p/a NIVRE 

 

Roden, 02-02-2022 

- Situatietekening

- Funderingsonderzoek A

- Boorstaten HB01 t/m HB03

- Lintvoegwaterpassing
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    Geachte heer , 
 

Op 6 januari 2022 ontvingen wij van u de opdracht voor het uitvoeren van een geotechnisch 

onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit rapport, doen wij u de 

resultaten toekomen. 

 
Projectomschrijving 

Het grondonderzoek is uitgevoerd ten behoeve van project  schade woning aan de 

 te Nieuwe Pekela. 

 
Grondonderzoek 

Het grondonderzoek is uitgevoerd op 18 januari 2022 en heeft bestaan uit: 

- 1 maal vrijgraven fundering;  

- Uitvoeren van een lintvoegwaterpassing; 

- 3 handboringen tot een diepte van ca. 5 m-maaiveld. 

 
Coördinaten en hoogte van de onderzoekspunten 

De hoogte en de coördinaten van de onderzoekslocaties zijn bepaald in N.A.P. en RD met behulp 

van GPS-RTK. De maximale afwijking van de meting van de coördinaten bedraagt 10 cm, de 

maximale afwijking van de meting van de hoogte bedraagt 5 cm. 

De onderzoekslocaties zijn weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

 

De hoogtebepaling van de onderzoekslocaties is uitgevoerd met als doel de bodemopbouw te 

refereren aan een vaste referentiehoogte. Deze gegevens zijn niet geschikt voor andere doeleinden 

dan dit onderzoek. 

 

Funderingsonderzoek 

De bestaande fundering is op één locatie vrijgegraven en ingemeten. De resultaten zijn als bijlage 

(funderingsonderzoek A) aan dit rapport toegevoegd. Onderstaand zijn enkele foto’s van de 

vrijgegraven fundering weergegeven: 
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Funderingsonderzoek aan de  t e  Nieuw e Pekela

projectcode 3 4 7 7

getekend conform NEN-EN-ISO 1 4 6 8 8

vakgebied geot echniek

kader aanlevering publieke  t aak

kader inwinning bouw w erk

kaderstellende procedure en1 9 9 7 d2 v2 0 0 7

299

238

ZAND, m et  silt , kleur: donkerbruin, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, 
afgeleid, zwak organisch, tb: geen, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  
ant ropogeen, qm 5, puin, di: geen

238

209

ZAND, m et  silt , korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, afgeleid, sterk 
organisch, tb: geen, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: 
geen

209

149

ZAND, kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, afgeleid, tb: 
geen, zandMediaan: fijn150tot200um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen, verwerkt  
profiel

149

138

ZAND, m et  silt , kleur: donkerbruin, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, 
afgeleid, sterk organisch, tb: geen, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  
ant ropogeen, qm 5, di: geen

138

134

VEEN, sterk zandig, kleur: donkerbruin, afgeleid, tb: geen, veenConsistent ie: slap, 
veenTextuur: am orf, niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

134

118

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, 
afgeleid, tb: ijzerconcret ies weinig, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  
ant ropogeen, qm 5, di: geen

118

98

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, 
afgeleid, tb: , zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

98

-2

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, 
afgeleid, tb: , zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

-2

-201

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, 
afgeleid, tb: , zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

HB0 1
gras / cm  tov NAP

type grondboring
datum 1 8 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester

x , y 2 5 9 4 6 8 .3 5  ,  5 6 5 4 0 1 .3 9
glg 1 .9 0

beschrijflocat ie veld
beschrijfprocedure iso1 4 6 8 8 d1 v2 0 1 9 c2 0 2 0

beschrijfkwaliteit klasse2 geroerd
boorprocedure sikb2 0 0 1 vanaf v6 .0

bem onsteringsprocedure iso2 2 4 7 5 d1 v2 0 0 6
t ijdelijke verbuizing gebruikt nee

0
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300
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Funderingsonderzoek aan de  t e  Nieuw e Pekela

projectcode 3 4 7 7

getekend conform NEN-EN-ISO 1 4 6 8 8

vakgebied geot echniek

kader aanlevering publieke  t aak

kader inwinning bouw w erk

kaderstellende procedure en1 9 9 7 d2 v2 0 0 7

286

278
afgeleid, tb: geen, niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

278

271

ZAND, kleur: wit , korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, afgeleid, tb: geen, 
zandMediaan: fijn150tot200um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

271

196

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, 
afgeleid, tb: geen, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

196

136

ZAND, m et  silt , kleur: standaard bruin, afgeleid, zwak organisch, tb: ijzerconcret ies 
weinig, zandMediaan: fijn150tot200um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen, veen 
brokjes

136

100

ZAND, m et  silt , kleur: standaard grijs, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : 
bol, afgeleid, tb: ijzerconcret ies veel, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  
ant ropogeen, qm 5, di: geen

100

46

ZAND, m et  silt , kleur: standaard grijs, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : 
bol, afgeleid, tb: , zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

46

-15

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, 
afgeleid, tb: , zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

-15

-114

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, 
afgeleid, tb: , zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

-114

-214

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, 
afgeleid, tb: , zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

HB0 3
klinker / cm  tov NAP

type grondboring
datum 1 8 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester

x , y 2 5 9 4 8 3 .3 9  ,  5 6 5 4 0 5 .6 4
beschrijflocat ie veld

beschrijfprocedure iso1 4 6 8 8 d1 v2 0 1 9 c2 0 2 0
beschrijfkwaliteit klasse2 geroerd

boorprocedure sikb2 0 0 1 vanaf v6 .0
bem onsteringsprocedure iso2 2 4 7 5 d1 v2 0 0 6

t ijdelijke verbuizing gebruikt nee
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: capaciteit/planning IEDB dossiers
Datum: donderdag 3 februari 2022 12:42:00
Bijlagen: image001.jpg

image002.png
image003.png

Top!

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 12:39
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: capaciteit/planning IEDB dossiers

Aah thnx kunnen wij weer verder 

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 12:27
Aan: l@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: FW: capaciteit/planning IEDB dossiers

Fyi. 2e ber cht is de planning van Koops. Ik weet niet of je deze al had ontvangen.

Groet,

Van: @dog-ingenieurs.nl> 
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 11:16
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Fwd: capaciteit/planning IEDB dossiers

Hoi . Ik ben deze week op wintersport zou je rechtstreeks met Koops willen schakelen? Dank. Gr. 

Outlook voor iOS downloaden

Van: @koopsgrondmechanica.nl>
Verzonden: Wednesday, February 2, 2022 10:35:47 AM
Aan: @dog-ingenieurs.nl>; H

@koopsgrondmechanica.nl>
CC: @koopsgrondmechanica.nl>
Onderwerp: capaciteit/planning IEDB dossiers

Beste ,

In onderstaande mail vraagt IMG om onze beschikbaarheid aan te geven in de IEDB-dossiers, zou jij onderstaande data aan ze door kunnen zetten?
Het plannen van 1 of 2 dossiers is sterk afhankelijk van het aantal uit te voeren boringen en ontgravingen.
Hou onderstaande als uitgangspunt aan.

2 ontgravingen + 3 boringen>> 2 dossiers in plannen op 1 dag. Van welke de eerste om 8 oo in de ochtend begint

Meer als 2 ontgravingen en 3 boringen >> 1 dossier inplannen welke direct in de ochtend gestart kan worden.

Week 8, maandag 21 februari, dinsdag 22 februari, woensdag 23 februari.
Week 9, maandag 28 februari, dinsdag 1 maart, donderdag 3 maart.
Week 10, 7/8/9/10 maart.
Week 11, 14//16/17 maart.
Week 12, 21/22/23/24 maart.

Vriendelijke groeten,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: maandag 31 januari 2022 09:03
Aan: @dog-ingenieurs.nl>; J

@koopsgrondmechanica.nl>
CC @schadedoormijnbouw.nl> @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: IEDB dossiers week 5

Goedemorgen ,
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T:   
M:  
E:   @koopsgrondmechanica.nl
W:  http://www.koops-grondmechanica nl/

Koops grondmechanica is een adviesbureau voor geotechnisch- en milieukundig grondonderzoek.
Samen met een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs op het gebied van geotechnisch advies en geohydrologie, wordt sinds 1996 onder de naam Koops & Romeijn
grondmechanica samengewerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnisiche disciplines, zoals voorgaand
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Ammerstol-Oegstgeest-Roden-Velp-Wageningen-Wijchen.
    
Op onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2018) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.) van toepassing, zoals
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246.
Op alle advieswerkzaamheden van Koops & Romeijn grondmechanica is de DNR 2011 van toepassing.
Denk aan het milieu. Overweeg om dit bericht niet te printen
 

Van: @koopsgrondmechanica.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 12:41
Aan: @dog-ingenieurs.nl>
CC: @koopsgrondmechanica.nl>;

@koopsgrondmechanica.nl>
Onderwerp: FW: IEDB dossiers week 5
 
 
Beste ,
 
Zoals zojuist telefonisch besproken, zie onderstaande
 

Aanstaande maandag de 31ste hebben wij geen IEDB-dossier in de planning staan, ik zie in jullie planning op de 31ste  in
Nieuwe pekela staan. Bij ons niet bekend.
Deze stond ook niet in de planning die door jullie vorige week is afgegeven.
Ik heb zojuist de landmeter geregeld en dingen omgezet in onze eigen planning zodat we dit kunnen uitvoeren, ga er hierbij dan ook vanuit dat deze
locatie aanstaande maandagmiddag word uitgevoerd door ons.
 

 te  ook niet bekend bij ons vanuit eerdere planning of planningsverzoek per mail, Dit lukt sowieso niet vanaf 8.00, wij zouden hier rond een

uur of 11/12 de werkzaamheden kunnen uitvoeren op de 7de.
 

 op de zestiende is ook niet bekend, er is al door harry doorgegeven dat we op deze datum niet kunnen. Graag verschuiven naar

de 22ste of 23 februari,
 
Ons verzoek is graag een duidelijke en vroegtijdige vastlegging van data voor de (IEDB) onderzoeken vanuit IMG/DOG en dat in afstemming met ons,
 
Hoor graag even van je,
 
Vriendelijke groet,
 

 
 

Van: @koopsgrondmechanica.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 11:25
Aan: @koopsgrondmechanica.nl>
Onderwerp: FW: IEDB dossiers week 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten,
 

 
Koops grondmechanica
Postbus 151
9300 AD  Roden
Oosteinde 4B
9301 LJ  Roden
T:   
M:  
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E:   @koopsgrondmechanica.nl
W:  http://www.koops-grondmechanica nl/

 

Van: @dog-ingenieurs.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 11:16
Aan: @koopsgrondmechanica.nl>; 

@koopsgrondmechanica.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: FW: IEDB dossiers week 5
 
Goedemorgen  
 
Bijgaand de planning.
 
Voor straks een goed weekend.
 
Met vriendelijke groet
 

 
DOG ingenieurs
Leonard Springerlaan 23
Groningen
t
 
m: 
e @dog-ingenieurs nl
i: www dog-ingenieurs.nl
 
Disclaimer: https://www.dog-ingenieurs nl/disclaimer
 

Van @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 11:13
Aan: @dog-ingenieurs.nl>
CC: @10be.nl>; @nivrecp.nl>; @ced.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 'bert  @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: IEDB dossiers week 5
 
Goedemorgen,
 
In de bijlage de IEDB dossiers voor volgende week. De lijst wordt binnenkort aangevuld met 8 extra dossiers welke planning op d t moment aan het
plannen is.
 
Groet,

 

Van:  
Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 09:58
Aan: @dog-ingenieurs.nl>
CC: 10be.nl>; @nivrecp.nl>; @ced.nl>; S

@schadedoormijnbouw.nl>; 'bert >; @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: IEDB dossiers week 4
 
Goedemorgen,
 
In de bijlage de IEDB dossiers voor volgende week.
 
Groet,

 

Van:  
Verzonden: donderdag 13 januari 2022 16:56
Aan: @dog-ingenieurs.nl>
CC 10be.nl>; @nivrecp.nl>; @ced.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 'bert >
Onderwerp: IEDB dossiers week 3
 
Goedemiddag,
 
In de bijlage de geplande IEDB nader onderzoeken voor volgende week.
 
Met vriendelijke groet,
 

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
ber cht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 
This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liabil ty for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmiss on of messages.
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Voorlopige agenda IEDB evaluatie
Datum: donderdag 3 februari 2022 16:11:00
Bijlagen: image002.png

image003.png
image004.jpg

Hallo ,

Dank voor de documenten! Ik heb ze inmiddels doorgezet naar Bert.
Je punten lijken mij goed te bespreken morgen. Nadeel is dat  nog met vakantie is. Een
en ander kan ik wel toelichten vanuit IMG.

Tot morgen!
Groet,

Van: @nivrecp.nl> 
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 11:41
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @nivrecp.nl>
Onderwerp: Re: Voorlopige agenda IEDB evaluatie

Goedemorgen ,

Zoals gisteren besproken zou ik vandaag even kijken of wij inmiddels al resultaten hebben ontvangen
van Koops Grondmechanica.

Gister middag hebben wij een eerste resultaat mogen ontvangen, deze heb ik bijgevoegd in de
bijlage inclusief een selectie van het schade rapport.

Gezien het korte tijdsbestek heb ik onderstaand mijn bevindingen opgesomd ter bespreking morgen:

Kan jij deze mail en bijlagen doorzetten aan Bert ter voorbereiding van morgen?

Daarbij zou ik morgen ook het navolgende punt willen bespreken en afstemmen:
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Met vriendelijke groet,
 

 
 
 

Stichting NIVRE Calamiteiten & Projecten   
 

Van: @schadedoormijnbouw.nl>
Datum: vrijdag, 28 januari 2022 om 10:51
Aan: 'bert >, @

@archipunt.nl>, 
@nivrecp.nl>, @ced.nl>,

@schadedoormijnbouw.nl>
CC: @10be.nl @10be.nl>, 

@nivrecp.nl>, @
@ced.nl @ced.nl>, 

@schadedoormijnbouw.nl>, 
@emn.nl>, @10be.nl>, 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Voorlopige agenda IEDB evaluatie

Goedemorgen,
 
De eerste onderzoekresultaten zijn binnen en van  en Bert zijn er
rapportages/presentaties gemaakt.
Om de resultaten op een concrete manier te evalueren het volgende voorstel voor de agenda:
 

Vaststellen agenda.
Ingekomen stukken.
Evaluatie(s) resultaten

Toelichting Deskundige 4P.
Presentatie Bert.

Bevindingen, conclusies of bijzonderheden vaststellen.
Afstemmen/plannen volgend overleg.
Afsluiting.

 
Graag jullie input op voorgestelde agenda straks.
 
Met vriendelijke groet,
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 
This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: bert
Aan:
Onderwerp: concept verslag
Datum: vrijdag 4 februari 2022 21:49:58
Bijlagen: Verslag van de 2e bespreking cases IEDB dd 04-02-2022.docx

Dag ,
 
Hierbij in concept het verslag.
 
Verander erin wat he wenselijk acht.
 
Ik weet niet meer de namen van wie er allemaal waren en ook de naam van jullie programma
weet ik niet precies. Graag verbeteren.
 
Bert.
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Van: | Koops Grondmechanica B.V.
Aan:
Onderwerp: FW: capaciteit/planning IEDB dossiers
Datum: vrijdag 4 februari 2022 11:21:15
Bijlagen: image001.jpg

image002.png
image005.png

Prioriteit: Hoog

Van:  Koops Grondmechanica B.V. 
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 21:00
Aan: @schadedoormijnbouw.nl @schadedoormijnbouw.nl>;  Koops Grondmechanica B.V.

@koopsgrondmechanica.nl>
CC: @koopsgrondmechanica.nl>
Onderwerp: FW: capaciteit/planning IEDB dossiers
Urgentie: Hoog

Hallo ,

Zoals vanmiddag telefonisch besproken,
Voor volgende week staat er 1 IEDB dossier in de planning op donderdag 10 februari aan de . (nivre)
Maandag bespreken we de planning voor de komende weken aan de hand van de door ons opgegeven capaciteit tot en met week 12
Houd bij het plannen echt rekening met mijn onderstaande tekst in het rood anders voorzie ik dat we bewoners teleur gaan stellen.
We ontvangen de opname plannen graag vroegtijdig van de expertise bureaus, zodat we ons ook even kunnen voorbereiden
Mocht een bewoner bijvoorbeeld niet eerder als 10 uur ons willen ontvangen voor het onderzoek, dan graag 1 dossier in plannen op die dag.

Naar ik aanneem bespreekt IMG de door ons vanmiddag besproken wijze van plannen met de expertise bureaus zodat die ook hiervan op de hoogte
zijn.
Mijn voorstel is om wekelijks even 2 korte momenten te pakken om de planning voor de week(en) erop goed af te stemmen.

We spreken elkaar aanstaande maandag om 10 30

Vriendelijke groeten,

Van:  Koops Grondmechanica B.V. 
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 10:36
Aan: @dog-ingenieurs.nl>; 

@koopsgrondmechanica.nl>
CC: @koopsgrondmechanica.nl>
Onderwerp: capaciteit/planning IEDB dossiers
Urgentie: Hoog

Beste ,

In onderstaande mail vraagt IMG om onze beschikbaarheid aan te geven in de IEDB-dossiers, zou jij onderstaande data aan ze door kunnen zetten?
Het plannen van 1 of 2 dossiers is sterk afhankelijk van het aantal uit te voeren boringen en ontgravingen.
Hou onderstaande als uitgangspunt aan.

2 ontgravingen + 3 boringen>> 2 dossiers in plannen op 1 dag. Van welke de eerste om 8 oo in de ochtend begint

Meer als 2 ontgravingen en 3 boringen >> 1 dossier inplannen welke direct in de ochtend gestart kan worden.

Week 8, maandag 21 februari, dinsdag 22 februari, woensdag 23 februari.
Week 9, maandag 28 februari, dinsdag 1 maart, donderdag 3 maart.
Week 10, 7/8/9/10 maart.
Week 11, 14//16/17 maart.
Week 12, 21/22/23/24 maart.

Vriendelijke groeten,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: maandag 31 januari 2022 09:03
Aan: @dog-ingenieurs.nl>; 

@koopsgrondmechanica.nl>
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CC: @schadedoormijnbouw.nl>; @schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: RE: IEDB dossiers week 5
 
 

Goedemorgen Allen,
 
Onderstaande gaan wij omzetten;
 

 te ook niet bekend bij ons vanuit eerdere planning of planningsverzoek per mail, Dit lukt sowieso niet vanaf 8.00, wij zouden hier rond een

uur of 11/12 de werkzaamheden kunnen uitvoeren op de 7de.
 

 op de zestiende is ook niet bekend, er is al door harry doorgegeven dat we op deze datum niet kunnen. Graag verschuiven naar de

22ste of 23 februari
 
Zodra deze dossiers zijn omgezet zal ik jullie een e-mail sturen ter bevestiging. Zouden wij nieuwe beschikbaarheid kunnen ontvangen? Wij hebben
nog een aantal dossiers staan die ingepland dienen te worden.
 
 

Met vriendelijke groet,
 

 
Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10| 9726 AD Groningen|0625198712
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Van: @dog-ingenieurs.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 13:37
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: FW: IEDB dossiers week 5
 
Dag allen,
 
Ook graag antwoord op onderstaande  Alvast bedankt
 
Met vriendelijke groet,
 

 
DOG ingenieurs
Leonard Springerlaan 23
Groningen
t: 
 
m: 
e @dog-ingenieurs nl
i: www dog-ingenieurs nl
 
Disclaimer: https://www dog-ingenieurs nl/disclaimer
 

Van: @koopsgrondmechanica.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 13:36
Aan: @koopsgrondmechanica.nl>; @dog-
ingenieurs.nl>
CC: @koopsgrondmechanica.nl>
Onderwerp: RE: IEDB dossiers week 5
 
Ho ,
 
In aanvulling op de mail van Jan ook graag de juiste uitvoeringsdatum benoemen voor de 2 onderstaande projecten
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Met vriendelijke groeten,
 

 
Koops grondmechanica
Postbus 151
9300 AD  Roden
Oosteinde 4B
9301 LJ  Roden
T:  
M:  
E:  @koopsgrondmechanica nl
W:  http://www koops-grondmechanica nl/

 

Van: @dog-ingenieurs.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 11:16
Aan: @koopsgrondmechanica.nl>; 

@koopsgrondmechanica.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: FW: IEDB dossiers week 5
 
Goedemorgen ,
 
Bijgaand de planning
 
Voor straks een goed weekend
 
Met vriendelijke groet,
 

 
DOG ingenieurs
Leonard Springerlaan 23
Groningen
t: 
 
m: 
e: @dog-ingenieurs nl
i: www dog-ingenieurs nl
 
Disclaimer: https://www dog-ingenieurs nl/disclaimer
 

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 11:13
Aan: @dog-ingenieurs.nl>
CC: @10be.nl>; @nivrecp.nl>; @ced.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 'bert >; @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: IEDB dossiers week 5
 
Goedemorgen,
 
In de bijlage de IEDB dossiers voor volgende week  De lijst wordt binnenkort aangevuld met 8 extra dossiers welke planning op dit moment aan het plannen is
 
Groet,

 

Van:  
Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 09:58
Aan: @dog-ingenieurs.nl>
CC: @10be.nl>; @nivrecp.nl>; @ced.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 'bert  @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: IEDB dossiers week 4
 
Goedemorgen,
 
In de bijlage de IEDB dossiers voor volgende week
 
Groet,
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Van:  
Verzonden: donderdag 13 januari 2022 16:56
Aan: @dog-ingenieurs.nl>
CC: @10be.nl>; @nivrecp.nl>; @ced.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 'bert
Onderwerp: IEDB dossiers week 3
 
Goedemiddag,
 
In de bijlage de geplande IEDB nader onderzoeken voor volgende week
 
Met vriendelijke groet,
 

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 
www schadedoormijnbouw nl
 

 

IMG_logo 300 pixels

 

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen  De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
 
This message may contain information that is not intended for you
If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-
sage  The State accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages
 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan: "bert
Onderwerp: FW: Voorlopige agenda IEDB evaluatie
Datum: vrijdag 4 februari 2022 09:04:00
Bijlagen: image001.jpg

image413492.png
image439341.png
3477 - Resultaten grondonderzoek Nieuwe Pekela.pdf
IEBD-nieuwe pekela-.pdf

Van: @nivrecp.nl> 
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 11:41
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @nivrecp.nl>
Onderwerp: Re: Voorlopige agenda IEDB evaluatie

Goedemorgen ,

Zoals gisteren besproken zou ik vandaag even kijken of wij inmiddels al resultaten hebben ontvangen
van Koops Grondmechanica.

Gister middag hebben wij een eerste resultaat mogen ontvangen, deze heb ik bijgevoegd in de
bijlage inclusief een selectie van het schade rapport.

Gezien het korte tijdsbestek heb ik onderstaand mijn bevindingen opgesomd ter bespreking morgen:

Kan jij deze mail en bijlagen doorzetten aan Bert ter voorbereiding van morgen?

Daarbij zou ik morgen ook het navolgende punt willen bespreken en afstemmen:
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 
This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Project

Projectnummer

Opdrachtgever

Uw  projectnummer 

Datum

Opgesteld door

Bijlagen

Koops grondmechanica is partner in de Koops & Romeijn Geogroep. Een groep onafhankelijke, 

zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie die sinds 

1996 samenwerkt. U kunt ons vinden in: Ammerstol, Gorredijk, Oegstgeest, Roden, Velp, 

Wageningen en Wijchen. 

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2018) van de 

Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij de 

Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding 

opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing. 

Postadres

Bezoekadres

Telefoon

Postbus 151, 9300 AD Roden 

Oosteinde 4B, 9301 LJ Roden 

(0522) 26 00 84 

Email

Website

info@koopsgrondmechanica.nl 

www koops-grondmechanica.nl 

schade woning aan de  te Nieuwe Pekela 

IMG p/a NIVRE 

 

Roden, 02-02-2022 

- Situatietekening

- Funderingsonderzoek A

- Boorstaten HB01 t/m HB03

- Lintvoegwaterpassing
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    Geachte heer , 
 

Op 6 januari 2022 ontvingen wij van u de opdracht voor het uitvoeren van een geotechnisch 

onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit rapport, doen wij u de 

resultaten toekomen. 

 
Projectomschrijving 

Het grondonderzoek is uitgevoerd ten behoeve van project  schade woning aan de 

 te Nieuwe Pekela. 

 
Grondonderzoek 

Het grondonderzoek is uitgevoerd op 18 januari 2022 en heeft bestaan uit: 

- 1 maal vrijgraven fundering;  

- Uitvoeren van een lintvoegwaterpassing; 

- 3 handboringen tot een diepte van ca. 5 m-maaiveld. 

 
Coördinaten en hoogte van de onderzoekspunten 

De hoogte en de coördinaten van de onderzoekslocaties zijn bepaald in N.A.P. en RD met behulp 

van GPS-RTK. De maximale afwijking van de meting van de coördinaten bedraagt 10 cm, de 

maximale afwijking van de meting van de hoogte bedraagt 5 cm. 

De onderzoekslocaties zijn weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

 

De hoogtebepaling van de onderzoekslocaties is uitgevoerd met als doel de bodemopbouw te 

refereren aan een vaste referentiehoogte. Deze gegevens zijn niet geschikt voor andere doeleinden 

dan dit onderzoek. 

 

Funderingsonderzoek 

De bestaande fundering is op één locatie vrijgegraven en ingemeten. De resultaten zijn als bijlage 

(funderingsonderzoek A) aan dit rapport toegevoegd. Onderstaand zijn enkele foto’s van de 

vrijgegraven fundering weergegeven: 

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e



pagina 3 van 3 

 

Handboringen 

Er zijn 3 handboringen uitgevoerd. Het opgeboorde materiaal is in het veld geclassificeerd conform 

NEN-EN-ISO 14688. Het resultaat van de uitgevoerde handboringen is weergegeven op de 

boorstaten HB01 t/m HB03, waarop de diepte is uitgezet in meters ten opzichte van NAP. Tevens zijn 

op de boorstaten de actuele grondwaterstanden weergegeven. In het boorgat van HB02 is een 

peilbuis geplaatst.  

 

Grondwaterstanden   

Op de boorstaten zijn de op het moment van uitvoeren aangetroffen grondwaterstanden 

weergegeven. De grondwaterstanden zijn éénmalige opnamen en bedoeld als een oriënterend 

gegeven. De grondwaterstand kan in de tijd fluctueren onder invloed van weersgesteldheid en de 

seizoenen.  

 

Lintvoegwaterpassing 

In aanvulling op de hierboven uitgevoerde werkzaamheden, is er een lintvoegwaterpassing 

uitgevoerd. Het resultaat van deze lintvoegwaterpassing is als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 

 
Kwaliteitsborging   

Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met het managementsysteem van Koops 

grondmechanica BV dat voldoet aan eisen gesteld in de NEN-EN-ISO-9001:2015 en VGM-VCA**. 

 

Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, verblijven wij. 
 

Met vriendelijke groet, 

Koops grondmechanica 

Telefoonnummer:  

Email @koopsgrondmechanica.nl 
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Funderingsonderzoek aan de  t e  Nieuw e Pekela

projectcode 3 4 7 7

getekend conform NEN-EN-ISO 1 4 6 8 8

vakgebied geot echniek

kader aanlevering publieke  t aak

kader inwinning bouw w erk

kaderstellende procedure en1 9 9 7 d2 v2 0 0 7

299

238

ZAND, m et  silt , kleur: donkerbruin, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, 
afgeleid, zwak organisch, tb: geen, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  
ant ropogeen, qm 5, puin, di: geen

238

209

ZAND, m et  silt , korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, afgeleid, sterk 
organisch, tb: geen, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: 
geen

209

149

ZAND, kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, afgeleid, tb: 
geen, zandMediaan: fijn150tot200um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen, verwerkt  
profiel

149

138

ZAND, m et  silt , kleur: donkerbruin, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, 
afgeleid, sterk organisch, tb: geen, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  
ant ropogeen, qm 5, di: geen

138

134

VEEN, sterk zandig, kleur: donkerbruin, afgeleid, tb: geen, veenConsistent ie: slap, 
veenTextuur: am orf, niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

134

118

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, 
afgeleid, tb: ijzerconcret ies weinig, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  
ant ropogeen, qm 5, di: geen

118

98

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, 
afgeleid, tb: , zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

98

-2

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, 
afgeleid, tb: , zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

-2

-201

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, 
afgeleid, tb: , zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

HB0 1
gras / cm  tov NAP

type grondboring
datum 1 8 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester

x , y 2 5 9 4 6 8 .3 5  ,  5 6 5 4 0 1 .3 9
glg 1 .9 0

beschrijflocat ie veld
beschrijfprocedure iso1 4 6 8 8 d1 v2 0 1 9 c2 0 2 0

beschrijfkwaliteit klasse2 geroerd
boorprocedure sikb2 0 0 1 vanaf v6 .0

bem onsteringsprocedure iso2 2 4 7 5 d1 v2 0 0 6
t ijdelijke verbuizing gebruikt nee
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Funderingsonderzoek aan de  t e  Nieuw e Pekela

projectcode 3 4 7 7

getekend conform NEN-EN-ISO 1 4 6 8 8

vakgebied geot echniek

kader aanlevering publieke  t aak

kader inwinning bouw w erk

kaderstellende procedure en1 9 9 7 d2 v2 0 0 7

286

278
afgeleid, tb: geen, niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

278

271

ZAND, kleur: wit , korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, afgeleid, tb: geen, 
zandMediaan: fijn150tot200um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

271

196

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, 
afgeleid, tb: geen, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

196

136

ZAND, m et  silt , kleur: standaard bruin, afgeleid, zwak organisch, tb: ijzerconcret ies 
weinig, zandMediaan: fijn150tot200um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen, veen 
brokjes

136

100

ZAND, m et  silt , kleur: standaard grijs, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : 
bol, afgeleid, tb: ijzerconcret ies veel, zandMediaan: fijn105tot150um , niet  
ant ropogeen, qm 5, di: geen

100

46

ZAND, m et  silt , kleur: standaard grijs, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : 
bol, afgeleid, tb: , zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

46

-15

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, 
afgeleid, tb: , zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

-15

-114

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, 
afgeleid, tb: , zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

-114

-214

ZAND, m et  silt , kleur: lichtbruin, korrelHoekigheid: subrond, korrelSfericiteit : bol, 
afgeleid, tb: , zandMediaan: fijn105tot150um , niet  ant ropogeen, qm 5, di: geen

HB0 3
klinker / cm  tov NAP

type grondboring
datum 1 8 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester

x , y 2 5 9 4 8 3 .3 9  ,  5 6 5 4 0 5 .6 4
beschrijflocat ie veld

beschrijfprocedure iso1 4 6 8 8 d1 v2 0 1 9 c2 0 2 0
beschrijfkwaliteit klasse2 geroerd

boorprocedure sikb2 0 0 1 vanaf v6 .0
bem onsteringsprocedure iso2 2 4 7 5 d1 v2 0 0 6

t ijdelijke verbuizing gebruikt nee
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Van: bert
Aan: "; 
Onderwerp: RE: IEDB
Datum: vrijdag 4 februari 2022 09:01:52

Dag  en ,

Ik heb 2 x  Beerta ontvangen. Kan iemand mij nog die andere sturen?

Bert

Van: @w2n-groningen.nl> 
Verzonden: vrijdag 4 februari 2022 08:54
Aan: bert
Onderwerp: RE: IEDB

Hoi Bert,
Via Wetransfer  heb ik het 3325 – Resultaten grondonderzoek  en

 gestuurd. As is het schade rapport.

Van: bert > 
Verzonden: vrijdag 4 februari 2022 08:47
Aan: @w2n-groningen.nl>
Onderwerp: RE: IEDB

Dag ,

Nu zie ik waarom ik gisteren 2 x dezelfde Beerta heb gekregen per wetransfer. Die andere dan
Beerta heb ik dus niet.

Bert

Van: @w2n-groningen.nl> 
Verzonden: vrijdag 4 februari 2022 08:44
Aan: bert
Onderwerp: RE: IEDB

Goede morgen Bert,

Welke Bijlage?
Ik heb nog geen rapport gemaakt alleen even gekeken welke kant dit op gaat op een klein kladje.
Toen ik het rapport van koops kreeg heb ik dat geprobeerd naar  te sturen wat door de
grote van het bestand niet lukte in overleg met  het schade rapport en grondonderzoek
direct naar jou en naar  gestuurd met WeTransfer.  Voordat bij DOG er een rapport uit gaat
moet het eerst door  gecontroleerd worden.
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Mvg 
 

Van: bert  
Verzonden: vrijdag 4 februari 2022 08:20
Aan: @w2n-groningen.nl>
Onderwerp: RE: IEDB
 
Dag ,
 
Ik mis de bijlagen.
 
Bert
 

Van: @w2n-groningen.nl> 
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 18:12
Aan: 'Bert >
Onderwerp: IEDB
 
Hok Bert, dit onderzoek heb ik vandaag rond 14.00 binnen gekregen. Volgens mij hier wel
invloed. Ook hier moeilijk om het juiste gebied te kiezen (10 of 11) resp 4 of 8 cm grondwater
niveau daling. 
 
Mvg 
 
Outlook voor Android downloaden
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Van: bert
Aan:
Onderwerp: RE: Voorlopige agenda IEDB evaluatie
Datum: vrijdag 4 februari 2022 09:07:51
Bijlagen: image002.png

image003.png
image004.jpg

Dag ,

Deze had ik al. Ik concludeer nu dat er voor vanmiddag 2 cases zijn. Ik dacht eerst dat er 3 waren.

Bert

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: vrijdag 4 februari 2022 09:05
Aan: 'bert
Onderwerp: FW: Voorlopige agenda IEDB evaluatie

Van: @nivrecp.nl> 
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 11:41
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @nivrecp.nl>
Onderwerp: Re: Voorlopige agenda IEDB evaluatie

Goedemorgen ,

Zoals gisteren besproken zou ik vandaag even kijken of wij inmiddels al resultaten hebben ontvangen van Koops
Grondmechanica.

Gister middag hebben wij een eerste resultaat mogen ontvangen, deze heb ik bijgevoegd in de bijlage inclusief
een selectie van het schade rapport.

Gezien het korte tijdsbestek heb ik onderstaand mijn bevindingen opgesomd ter bespreking morgen:

Kan jij deze mail en bijlagen doorzetten aan Bert ter voorbereiding van morgen?

Daarbij zou ik morgen ook het navolgende punt willen bespreken en afstemmen:
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.
 
 
Met vriendelijke groet,
 

 
 
 

Stichting NIVRE Calamiteiten & Projecten   
 

Van: @schadedoormijnbouw.nl>
Datum: vrijdag, 28 januari 2022 om 10:51
Aan: 'bert >, @w2n-
groningen.nl>, @archipunt.nl>, 

@nivrecp.nl>, @ced.nl>, 
@schadedoormijnbouw.nl>

CC: @10be.nl @10be.nl>, 
@nivrecp.nl>, @dog-

ingenieurs.nl>, @ced.nl>, 
@schadedoormijnbouw.nl>, 

@emn.nl>, @10be.nl>, 
@schadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: Voorlopige agenda IEDB evaluatie

Goedemorgen,
 
De eerste onderzoekresultaten zijn binnen en van  en Bert zijn er rapportages/presentaties gemaakt.
Om de resultaten op een concrete manier te evalueren het volgende voorstel voor de agenda:
 

Vaststellen agenda.
Ingekomen stukken.
Evaluatie(s) resultaten

Toelichting Deskundige 4P.
Presentatie Bert.

Bevindingen, conclusies of bijzonderheden vaststellen.
Afstemmen/plannen volgend overleg.
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Afsluiting.
 
Graag jullie input op voorgestelde agenda straks.
 
Met vriendelijke groet,
 

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 
www.schadedoormijnbouw.nl
 

 

IMG_logo 300 pixels

 

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 
This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
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verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.





Case: 
Nieuwe Pekela

Bespreking op 04-02-2022
Bert Everts
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Ligt het pand binnen 
IEDB-gebied?

Het ligt in Nieuwe Pekela aan de zijde van 
een zijkanaal op circa  m tot het kanaal. Ligt 
binnen gebied 5; conclusie:  < 0,05 m gws-verlaging 
en nog 3 zakkingsmechanismen zijn mogelijk (geen 
consolidatie)
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In IEBD?

Ja, in gebied 5?
Zie blauwe stip.

5.1 lid 2 sub e 



Wat is het voor een pand?
Vrijstaande woning van ; sinds 2020 eigenaar. Ziet er niet verzakt uit.
Veel aanbouw. 
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De schades

• Vooral oude scheuren, die eerder zijn gemeld, niet zijn gerepareerd
en in omvang niet zijn toegenomen.

• Een enkele nieuwe scheur, waarvan het moment van ontstaan niet
bekend is.



Is er sprake van 
zakkingsschade?

Geen grote 
zakkingsverschillen. 
Wellicht in gevel bij A.
Mogelijk geen opgelegde 
opgraaf-locatie.
Lintvoegwaterpassing 
bevestigt dat geen sprake 
is van zakkingsschade.

A





Bepaal Ondergrond

Maaiveld = NAP +2,99 m



Ondergrond

Alleen zand

GWS: op 1,70 m –mv (peilbuis)

GLG: let op grijze kleur: 
Maaiveld – (2,88-1,13) = 
maaiveld -1,75 m.



Resultaat opgravingen

Aangelegd op 
maaiveld -1,56 m.



Funderingswijze?

Fundering op staal op 
maaiveld – 1,56 m.



Welke mechanismen spelen een rol?

• Consolidatie: de grondwaterstand staat op mv – 1,7 m. Geen
samendrukbare lagen. GWS-daling < 0,05 m. Alleen daarom al geen
consolidatie.

• Krimp: idem
• Houtrot: nvt
• Oxidatie: bij boring 01 dun veenlaagje beneden fundering; gws ligt echter

onder de veenlaag; oxidatie kan een rol spelen, maar niet door IEDB.

• Conclusie: gws-verlaging door IEDB heeft geen enkel effect op schade aan
het pand.



Case: 
Beerta

Bespreking op 04-02-2022
Bert Everts
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In IEBD?

Mogelijk in gebied 
10. Zie blauwe stip.

Dan GWS-daling 
van max 0,08 m.
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Is er sprake van 
zakkingsschade?

Geen grote 
zakkingsverschillen.
Enkele cm’s
verschilzakking.



Bepaal Ondergrond

Maaiveld = NAP + 0,96 m
Grondwaterstand peilbuis:NAP -1,11 m
Ofwel maaiveld – 2,13 m.

Bovenste deel veenlaag zwart (oxideert)
Zand vanaf maaiveld -3,2 m grijs (GLG)







Resultaat opgravingen

  
  



Resultaat opgravingen



Resultaat opgravingen

Conclusie:

Fundering op staal, aangelegd 
op maaiveld -1,7 m tot -2,35 m.

Conclusie: pand staat net op 
het zand of op met klei/veen 
gemengd zand (zie opgraving). 



Welke mechanismen spelen een rol?

• Consolidatie: de grondwaterstand staat op mv – 2,13 m. Beneden het 
aanlegniveau is 1 m klei aanwezig. Dan leidt 0,08 m gws-daling tot zakking:   

w = 0,03 *1 * 0,08 = 0,0024 m = 2,4 mm.
• Krimp: de kleilagen staan niet droog. Geen krimp/zwel.
• Houtrot: nvt
• Oxidatie: Oxidatie van veen treedt hier wel op. De fundering is echter 

aangelegd onder het veen, dus leidt oxidatie niet tot verzakking.
• Conclusie: gws-verlaging door IEDB heeft een effect op schade aan het pand.



Toerekenbaarheid

Door de gws-verlaging door de bodemdaling is een extra zakking 
ontstaan van 2,2 mm. De zakkingsverschillen zijn daardoor met 1,1 mm 
toegenomen.
Nu eerst de al aanwezige zakkingsverschillen bepalen:
In de achtergevel:



Toerekenbaarheid

Bepaal de rotatie waar schade is opgetreden. Aanwezige 
zakkingsverschillen in achtergevel: 9 + 30 = 39 mm. Toename aan 
beide zijden van de oplegging met 1,1 mm. De zakkingsverschillen 
worden dan 39 + 2*1,1 = 41,2 mm.
De toerekenbaarheid wordt dan: 41,2/39 -1 = 0,056 = 5,6%.
Andere gevels ook nog nalopen. De gemiddelde rotatie is wellicht 
wat kleiner  Neem 10% (?)



Van: bert
Aan:
Onderwerp: afspraken van afgelopen bespreking
Datum: dinsdag 8 februari 2022 16:12:40

Dag ,

Even voor het vastleggen in mijn eigen geheugen van hetgeen wij vanochtend bespraken:

Ik maak een sheet van de standaard cases Nieuwe en Oude Pekelq en Beerta, met op 1
sheet het boorprofiel, het funderingsniveau, de GLG en welk effect dat heeft op de 4
zettingsmechanismen
Wat betreft de toerekenbaarheid; we bepalen de mate van toerekenbaarheid op de
manier zoals is vastgelegd in de notitie; die notitie is gebaseerd op toename van
zettingsverschillen; vervolgens worden de herstelkosten bepaald van de totale schade en
daarop wordt het eerder berekende percentage toegepast. Hiermee is op een zakelijke,
en volgens  enig juiste methode, de toename van de schade in euro’s bepaald.
Tenslotte wordt dat bedrag naar boven afgerond om ook te voldoen aan ruimhartigheid.

Piet (en ik) maken een voorstel voor aanpassing van de notitie van dec 2020, excl IEDB

Bert
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Van: - DOG-Ingenieurs
Aan:
Onderwerp: eerste dossiers
Datum: dinsdag 8 februari 2022 12:02:45

Beste ,

Ter info: wij maken de eerste dossiers klaar en versturen het IEDB rapport als bijlage. De kans zit er dan in dat
deze dossiers naar de aanvrager gaan. Is het IMG hiermee akkoord?

Met vriendelijke groet,

DOG ingenieurs
Leonard Springerlaan 23
Groningen
t: 

m: 
e @dog-ingenieurs.nl
i: www.dog-ingenieurs.nl

Disclaimer: https://www.dog-ingenieurs.nl/disclaimer
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Van:
Aan:
Cc: ); )
Onderwerp: FW:  en 
Datum: dinsdag 8 februari 2022 10:39:59
Bijlagen: image001.png

image002.jpg
Prioriteit: Hoog

Hoi ,

Ik heb onderstaande twee dossiers bij  aangedragen. Het gaat om dossiers die binnen het IEDB-gebied
vallen en waarin vermoedelijk een nader onderzoek moet plaatsvinden.

 belde mij zojuist met de vraag of deze dossiers/deze groep a.s. donderdag tijdens het overleg kan
worden besproken om zo tot een werkwijze te komen. Zou je dit op de agenda willen zetten? Dank!

Groeten,

Van:  
Verzonden: maandag 7 februari 2022 15:09
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>;

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp:  en 
Urgentie: Hoog

Hoi ,

Volgens mij heb ik nog geen reactie ontvangen op onderstaande. Zou je willen meedenken?

In aanvulling op onderstaande mail, nog een dossier waarin min of meer hetzelfde speelt: . Dit
dossier is uit de OPL-status gehaald, aangezien de aanvrager al een adviesrapport heeft ontvangen met een
toekenning. Op 16 april 2021 heeft er nog een aanvullend onderzoek plaatsgevonden. Uit het adviesrapport
blijkt dat sprake is van zetting/zakkingsschade. Het adres ligt binnen een IEDB-gebied.

Zou jij ook willen meekijken met dit dossier of het nodig is dat er een nader onderzoek plaatsvindt en zo
nodig deze actie uit willen zetten?

Dank en groeten,

Van:  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 11:37
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: 
Urgentie: Hoog

Hoi ,

Bij Schadeafhandeling ligt dossier  ( ). Het dossier betreft een voormalig on hold
dossier en is uit de OPL status gehaald.

Het adres voor dit dossier valt wel in een IEDB-gebied. Uit het dossier blijkt nog geen verdere actie.
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: IEDB
Datum: dinsdag 8 februari 2022 11:00:00

4 niet causaal en 1 wel met een stuk toerekenbaarheid. Dit wordt straks (12:00 uur) besproken
met  , , Piet, Bert en ik.
Vandaaruit wordt gekeken welke bestuursbesluiten (mogelijk) genomen moeten worden.

Groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 10:59
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: IEDB

Ok, heb je nog wel resultaten van de nadere onderzoeken?

Groet 

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: maandag 7 februari 2022 15:42
Aan: ;  .

 - )
CC: )
Onderwerp: IEDB
Tijd: dinsdag 8 februari 2022 12:30-13:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome,
Stockholm, Wenen.
Locatie: Microsoft Teams-vergadering

07-02-2022
Hoi,

Ik kan morgen niet bij dit overleg aanwezig zijn.

Groet,

______________________________________________________________________________
__

Microsoft Teams-vergadering
Deelnemen op uw computer of via de mobiele app
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Deelnemen met een apparaat voor videovergaderingen
dictu@m.webex.com
Videovergaderings-id: 122 700 103 2
Alternatieve VTC-instructies

Of deelnemen via telefoon (alleen audio)
+31 20 258 8614,,578623502#   Netherlands, Amsterdam
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Id voor telefonische vergadering: 578 623 502#
Een lokaal nummer zoeken | Pincode opnieuw instellen

Meer informatie | Opties voor vergadering

______________________________________________________________________________
__
 



Van:
Aan: "bert
Cc: ); )
Onderwerp: FW: vers dossier  Oude Pekela 
Datum: donderdag 10 februari 2022 09:21:00
Bijlagen: 3736 resultaten grondonderzoek Oude Pekela.pdf

Hallo Bert,

Bijgaand nog een causaal IEDB-dossier. Ik stuur je het adviesrapport straks door.
Kun jij deze uitwerken voor morgen?

Groet,

Van: @w2n-groningen.nl> 
Verzonden: woensdag 9 februari 2022 11:08
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: vers dossier  Oude Pekela 

Hoi ,
Ik heb gister eind van de dag weer twee dossiers van Koops binnengekregen.
Het eerst dossier is in Nieuwe Pekela met een ondergrond van voornamelijk zand en een
veenlaag boven de grondwaterstanden, zoals we met 3 andere dossiers ook hadden en dus niet
interessant is.

Het andere dossier zit in de bijlage.
Dis is  in Oude pekela.
In gebied 12 met een opgegeven grondwaterverlaging van 90 mm.
Veenpakket onder de fundering en deels in het grondwater.
Een maximale zakking volgens de lintvoegmeting van 198 mm
Conform de handreiking 90/2 =45 mm waarvan 50% toegerekend wordt als bijdrage, is 22.5mm.
Toerekenbaarheid (22.5/198)x100%= 11.3%

Met vriendelijke groet,

W2N Groningen B.V.
Leonard Springerlaan 13
9727 KB  Groningen
t: 

e: @w2n-groningen.nl
i: www.w2n.nl
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Van: Koo s Grondmechanica B V
Aan:
Cc: ) | Koops Grondmechan ca B.V.
Onderwerp: RE  Doss e s
Datum: donderdag 10 februari 2022 08:04 46
B jlagen: mage001 jpg

Goedemorgen

Zou je misschien 21 en 28 februari uit de lijst met gereserveerd IEDB capaciteit willen halen.
Wij gaan hier ander werk invullen
De overige data laat ik tot begin volgende week even staan  dan hebben we wel even een moment van overleg  en kan ik je eventueel ook wel meer capaciteit geven na week 12

Vriendelijke groeten

Van @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: woensdag 9 februari 2022 16:29
Aan @koopsgrondmechanica.nl>
Onderwerp: Dossiers

Dag

Hierbij de lijst bijgewerkt.

Januari Dossiernummer Datum Tijdstip Adres Plaats Deskundige/ Bureau Zaakbegeleider Ingepland

12-1-2022 12:00 Nieuwe Pekela      ingepland
13-1-2022 08:00 Oude Pekela      ingepland
13-1-2022 12:00  Oude Pekela      Ingepland

26-1-2022 12:00
a

Nieuwe Pekela  
ingepland

20-1-2022 08:00
Beerta       

ingepland

20-1-2022 12:00
Oude Pekela        

Ingepland
31-1-2022 13:00 DOG Deskundige ingepland

24-jan 08:00
Een

/Nivre ingepland
18-jan 13:00 /Nivre Ingepland

Februari Dossiernummer Datum Tijdstip Adres Plaats Deskundige/ Bureau Zaakbegeleider Ingepland

opn euw inplannen 1-2-2022 08:30 Nieuwe Pekela      ingepland
opn euw inplannen 3-2-2022 08:30 Ingepland

10-feb 13:00 Nieuwe Pekela      ingepland
14-2-2022 09:00 Nieuwe Pekela      ingepland
15-2-2022 08:00 Oude Pekela CED ingepland

3-3-2022 13:00 Oude Pekela DOG ingepland
22-2-2022 08:30 Oude Pekela ingepland

16-2-20200 13:00 / CED ingepland
Leek geannuleerd ivm palen  hoeft geen no meer

1-3-2022 13:00 FINSTERWOLDE / 10BE

8-3-2022 08:00 Nieuwe Pekela      10BE ingepland

16-3-2022 08:00
 Oude Pekela

/10BE ingepland

7-3-2022 13:00 Nieuwe Pekela      /10BE ingepland

23-2-2022 13:00 Nieuwe Pekela      /10BE ingepland

1-3-2022 08:00
Oude Pekela

/10BE ingepland
9-3-2022 08:00 Nieuwe Pekela      / 10BE ingepland

Met vriendelijke groet

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10| 9726 AD Groningen

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade  van welke aard
ook  die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake  you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: vers dossier  Oude Pekela 
Datum: donderdag 10 februari 2022 14:14:06

Hoi ,

Kan het kloppen dat de uitwerking van Bert voor de adressen van verleden week niet of nog niet
gedeeld zijn?

Met vriendelijke groet,

W2N Groningen B.V.
Leonard Springerlaan 13
9727 KB  Groningen
t: 

e: @w2n-groningen.nl
i: www.w2n.nl

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: donderdag 10 februari 2022 09:28
Aan: @w2n-groningen.nl>
Onderwerp: RE: vers dossier  Oude Pekela 

Hoi ,

Dank! Ik heb het dossier + bijlage doorgestuurd naar Bert.

Groet,

Van: @w2n-groningen.nl> 
Verzonden: woensdag 9 februari 2022 11:08
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: vers dossier  Oude Pekela 

Hoi ,
Ik heb gister eind van de dag weer twee dossiers van Koops binnengekregen.
Het eerst dossier is in Nieuwe Pekela met een ondergrond van voornamelijk zand en een
veenlaag boven de grondwaterstanden, zoals we met 3 andere dossiers ook hadden en dus niet
interessant is.

Het andere dossier zit in de bijlage.
Dis is  in Oude pekela.
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In gebied 12 met een opgegeven grondwaterverlaging van 90 mm.
Veenpakket onder de fundering en deels in het grondwater.
Een maximale zakking volgens de lintvoegmeting van 198 mm
Conform de handreiking 90/2 =45 mm waarvan 50% toegerekend wordt als bijdrage, is 22.5mm.
Toerekenbaarheid (22.5/198)x100%= 11.3%
 
 
Met vriendelijke groet,
 

 
W2N Groningen B.V.
Leonard Springerlaan 13
9727 KB  Groningen
t: 
 
e: @w2n-groningen.nl
i: www.w2n.nl
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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