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DEFINITIEF PZDT-M -06441

Algemeen

Beschrijving dijktraject

Dit rapport beschrijft de toetsing van Haven De Val en de Polder Zuid hoek tussen dp 0240
en dp 0273. De polder ligt nabij Zierikzee aan de zuidzijde van het voormalige eiland
Schouwen-Duiveland.

Figuur 1: Kaart Haven De Val en Polder Zuidhoek dp 0240 - dp 0273
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Vóór 1825 was het enkel per beurtschip mogelijk om vanuit Zierikzee te reizen. In 1825
ontstond de stoombootdienst tussen Middelburg en Rotterdam, vanuit Zierikzee diende men
middels diligence getrokken door drie paarden naar het Zijpe te gaan van waaruit men op
deze lijn kon inschepen. Vanaf 02 mei 1847 ontstond er een rechtstreekse verbinding van
Zierikzee naar Rotterdam, middels de stoomboot "Stad Zierikzee", deze dienst werd ondanks
grote verliezen in stand gehouden tot 1898. Een volgende uitbreiding van het lijnennet volgde
in 1912 toen de verbinding Middelburg-Zierikzee, met tussenstops in Kortgene en Katseveer,
door de Provincie Zeeland in exploitatie werd genomen. De nieuwe dienst werd administratief
geheel los van de oude gehouden en ondergebracht in de Provinciale Stoombootdienst op de
Oosterschelde. In feite was het een voortzetting van de exploitatie die tot kort daarvoor door
de geliquideerde NV Zeeuwsche Spoorboot Maatschappij was uitgevoerd. In de loop der jaren
werd de dienst Zierikzee-Middelburg aan de zuidelijke oever steeds verder ingekort. Met
ingang van 14 mei 1923 verviel Middelburg als eindstation en werd de dienst beperkt tot
Zierikzee-Katseveer-Kortgene. Een bus onderhield de verbinding tussen Katseveer en
Middelburg. Op 31 mei 1941 viel Kortgene af en bleef de dienst Zierikzee-Katseveer over.
Vanaf 01 juni 1958 vertrok de boot uit de nieuwe veerhaven "De Val" (dp 0240 - dp 0246),
oostelijk van Zierikzee, waarmee de reis door het Havenkanaal naar aanlegplaats 't Luitje in de
Nieuwe Haven tot het verleden behoorde. Wegens de ingebruikname van de Zandkreekdam

kon de verbinding tot Noord-Beveland worden
beperkt, vanaf 19 mei 1961 voer de boot alleen nog
maar tussen Zierikzee en Kats. De openstelling van
de Zeelandbrug maakte ook deze verbinding
overbodig, op 14 december 1965 maakte de
"Koningin Emma" de laatste afvaart, waarmee
tevens een einde kwam aan de
"Oosterscheldedienst" .
De havendam van de Haven De Val is berekend, de
glooiing binnen de haven is berekend met zowel
randvoorwaarden buiten de haven als binnen de

haven.
Figuur 2: Muraltmuur met hagedissen

Bij dp 0242 liggen nog restanten van de voormalige veersteiger.

Nabij dp 0240 ligt Restaurant De Zeelandbrug.

•
Nabij dp 024550 ligt een Muraltmuur (figuur 2) op de dijk naast de haven, in de scheuren in
deze muur komen levendbarende hagedissen voor (de enige plek in Nederland waar deze zijn
waargenomen !).

Ten oosten van dp 0240 steekt de N256 tussen Goes en Zierikzee middels de Zeeland brug de
Oosterschelde over. De brug is geopend voor verkeer sinds 15 december 1965, tot 1993
diende er tol te worden betaald.

Tussen dp 0246 en dp 0248 ligt de Inlaag De Val. Op plaatsen waar de zeedijk
onbetrouwbaar was, werd een binnendijk aangelegd. Tussen deze 'inlaagdijk' en de zeedijk
liggen zogeheten inlagen die rijk zijn aan planten en vogels. De kruin van de dijk gaat hier
naast de N256 verder terwijl de bekleding rondom de inlaag is gesitueerd. De bekleding is
meegenomen in de bepaling van de randvoorwaarden en wordt meegenomen in Project
Zeeweringen.
Inlaag De Val maakt onderdeel uit van het zogenaamde "Plan Tureluur", buitendijks wil dit
plan proberen de afname in het areaal schorren te compenseren en duinen te ontwikkelen,
binnendijks worden met behulp van bulldozers en verhoging van het waterpeil moerassen
gecreëerd, zowel brakke of zoute moerassen in lager gelegen gebieden als zoete op hogere
locaties.
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Tussen dp 0246 en dp 0256 ligt achter de zeedijk de Zuidernieuwlandpolder.

Tussen dp 0255 en dp 0261 ligt het Schor Gouweveerpolder. Dit schor wordt verdedigd
middels schorverdediging. Deze verdediging valt niet binnen Project Zeeweringen maar wordt
voor de volledigheid wel vermeld in de toets, zie "Ontbrekende gegevens schorverdediging
Gouweveerpolder" .
Bij dp 0261 staat de plant Zeekooi, zie figuur 3. Deze plant is een Provinciale Aandachtssoort
en moet indien mogelijk beschermd worden.

Figuur3: ZeekooI nebii dp 0261, een Provinciale Aandachissoort

•
Bij dp 0273 ligt de Noordbout. Een bout, eigenlijk een kort zwaar ding, wordt gebruikt als
naam voor een dijkrestant zoals deze Noordbout (en de iets oostelijker gelegen Zuidbout). Het
is een echt Schouwen-Duivelands woord.

Tussen dp 0256 en dp 0273 ligt achter de zeedijk de Gouweveerpolder.

Het vak sluit in het oosten aan op het vak Polder Zuidhoek / Havenkanaal Oost (dp 0207 - dp
0240) dat tevens getoetst wordt in 2006.
In het westen sluit het vak aan op het vak Vierbannenpolder (dp 0273 - dp 3045°) dat reeds is
getoetst, zie de controle / vrijgave toetsing PZDT-M-05431 d.d. 05 december 2005.

Randvoorwaarden

Door SvasekHydraulics (in opdracht van het RIKZ) is een detailadvies gegeven voor de toe te
passen golfrandvoorwaarden voor het betreffende dijkvak (PZDB-N-06105, d.d. 26 juni
2006). Svasekheeft detailadvies gegeven voor H, en T, bij waterstanden t.o.v. NAP +0.00 m,
+2.00 m, +3.00 m en +4.00 m.
Het detailadvies is te vinden op G:\Water en Scheepvaart\Zeeweringen (AXZ)\Algemeen\
randvoorwaarden\adviezen, zie tevens bijlage 5.
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Voor de berekening zijn de waterstanden gebruikt van t.o.v. NAP +0.00 m, +2.00 m, +3.00 m
en +4.00 m. Bij een verwachte waterstand van NAP + 3.00 m sluit de Stormvloedkering van
de Oosterschelde en zal de waterstand een ander verloop krijgen. Ook is een noodsluiting op
NAP +3.00 m mogelijk.

Voor Haven De Val is een set richtingsonafhankelijk randvoorwaarden afgegeven. Deze staat
in het detailadvies PZDB-M-06158, d.d. 26 september 2006.
Binnen de haven zijn de randvoorwaarden apart bepaald, zie PZDT-M-06373, d.d. 18 oktober
2006.

Tabel1 is in alle gevallen maatgevend, zie bijlage 5.

Controle SteenToets

SteenToets versie 4.02 van het Waterschap Zeeuwse Eilanden is gecontroleerd. In SteenToets
is de gezette steenbekleding getoetst. De controle toetsing is uitgevoerd met SteenToets
versie 4.05.
De overige bekledingen zijn eveneens getoetst met daarvoor bestemde software .

• Toetsing basalt

In het kader van het landelijk onderzoeksprogramma steenbekledingen zijn er proeven
uitgevoerd voor het beoordelen van de stabiliteit van basalt. Naar aanleiding van de
voorlopige resultaten van dit onderzoek wordt de basalt als volgt getoetst:
De boventafels worden getoetst met Anamos gecombineerd met de 51;-2/3-lijn.Tenzij er
voldoende vertrouwen is in de reststerkte van de basalt, er wordt dan getoetst met Anamos
gecombineerd met de 61;-2/3-lijn.In het geval dat de boventafels getoetst worden met de 61;-
2I3-lijnzal dat expliciet in dit rapport worden vermeld.
De ondertafels worden getoetst met Anamos gecombineerd met de 61;-2/3-lijn.

Kreukelberm

De zijkant van de haven bij dp 0246 (parallel aan Muraltmuur) heeft een kreukelberm van 5
meter breed en een sortering van 40-200 kg. De kreukelberm in de haven heeft als score
GOED, zie bijlage 6.

•
Tussen dp 0246 en dp 0255 ligt een kreukelberm met een breedte van 5 meter en een
sortering van 10-60 kg. De kreukelberm ligt tussen dp 0246 en dp 0248 buitenom de inlaag
(net als de bekleding) .
Voor het gedeelte tussen dp 0246 en dp 0248 (buitenom de inlaag) is sprake van een steile
vooroever. De kreukelberm scoort hier ONVOLDOENDE.
Voor het gedeelte tussen dp 0248 en dp 0255 (verdeeld in de vakken dp 0248 _ dp 0250 en
dp 0250 _ dp 0255 in verband met de randvoorwaarden) is sprake van een (ondiep) voorland.
De kreukelberm scoort hier GOED, zie bijlage 6.

Tussen dp 026150 en dp 0273 ligt een kreukelberm met een breedte van 5 meter en een
sortering van 40-200 kg (soms zelfs een zwaardere sortering). De kreukelberm (verdeeld in de
vakken dp 026150 _ dp 0265 en dp 0265 _ dp 0273 in verband met de randvoorwaarden)
heeft als score <;iOED,zie bijlage 6.

Kleiboringen en breekpunten

Door het waterschap zijn op het onderhavige dijktraject kleiboringen uitgevoerd in juli 2006,
de resultaten zijn digitaal te vinden op:
\ \DZL-S000001 \project\AXZ_REVISIE\CONTROLE_ TOETSING\03 Oosterschelde\dp 0240-
0273 De Val_Zuidhoek\Kleiboringen en breekpunten\Kleiboringen.
De resultaten zijn tevens terug te vinden in bijlage 7.
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Daarnaast is in juli 2006 breekwerk uitgevoerd, de breekpunten zijn digitaal te vinden op:
\ \Dzl-s000001 \project\AXZ_REVISIE\CONTROLE_ TOETSING\03 Oosterschelde\dp 0240-
0273 De Val_Zuidhoek\Kleiboringen en breekpunten\Breekpunten.
De resultaten zijn tevens terug te vinden in bijlage 8.

Veldbezoek
Het traject is bezocht op 30 mei 2006 door en van
het Waterschap Zeeuwse Eilanden en van Projectbureau Zeeweringen.

Beschrijving

Algemeen
Haven De Val is grotendeels voorzien van relatief nieuwe glooiing van hydroblocks
(zuilhoogte is 20 cm). Bij de Inlaag De Val gaat de bekleding rondom de inlaag, terwijl de
kruin (en dijkpaalnummering) achterlangs gaan. De Muraltmuur naast de haven met vele
scheuren is een schuilplaats voor hagedissen. Het Schor Gouweveerpolder is een natuurgebied
met schorverdediging waar de glooiing achterlangs gaat. In dit schor staat ook Zeekooi (figuur
3).

dp 0240 _ dp 0246 (Haven De Val)
Tussen dp 0240 en dp 0246 ligt Haven De Val met een relatief nieuwe glooiing van
hydroblocks (zuilhoogte is 20 cm). Daarboven liggen Haringmanblokken. De afvoerpijpen
voor regenwater van de wegen steken uit de glooiing. Bij dp 0242 liggen de restanten van de
voormalige veersteiger. Bij dp 024550 ligt een Muraltmuur die levendbarende hagedissen
herbergt. Parallel aan deze muur ligt beneden in de teen een kreukelberm (deels op de
natuursteenglooiing) van 5 meter breed en een sortering van 40-200 kg.

dp 0246 _ dp 0248 (Inlaag De Val)
Bekleding ligt rondom de inlaag. De kruin en dijkpaalnummering gaan achterlangs. De
bekleding bestaat voornamelijk uit Vilvoordse. De inlaag herbergt watertjes en een akker en
maakt onderdeel uit van Plan Tureluur. Vlak OS024810 (basalt ingegoten met beton) heeft
dusdanige slechte basalt "hompen" dat het vlak visueel als onvoldoende wordt beoordeeld.
Buitenom de inlaag in de teen ligt een kreukelberm van 5 meter breed en een sortering van
10-60 kg.

• dp 0248 _ dp 0255
Glooiing bestaande uit Vilvoordse met daarboven Muraltglooiing. Daartussen kleine vlakken
basalt, deze vlakken bestaan uit veelal kleine zuilen, er is nog weinig filtermateriaal aanwezig.
Op de grens tussen Vilvoordse en Muraltglooiing zijn holle ruimten aanwezig. In de teen ligt
een kreukel berm van 5 meter breed en een sortering van 10-60 kg. Verzakkingen in basalt.

dp 0255 _ dp 0261 (Schor Gouweveerpolder)
Schor wordt verdedigd middels schorverdediging van basalt en Vilvoordse. Glooiing gaat
achterlangs het schor. Tussen dp 025525 en dp 0257 en tussen dp 0260 en dp 0261 bestaat
de glooiing enkel uit gras. Tussen dp 0257 en dp 0259 bestaat de glooiing uit
Haringmanblokken, tussen dp 0259 en dp 0260 bestaat deze uit Vilvoordse. Bij dp 0261 is
Zeekooi aanwezig, zie figuur 3.

dp 0261 _ dp 0266
Glooiing bestaande uit vooral Vilvoordse en enkele vlakken basalt. In de teen ligt een
kreukelberm van 5 meter breed en een sortering van 40-200 kg, deze ligt tevens deels over de
glooiing. Op de berm is een onderhoudspad van deels doorgroeistenen en deels
sierbetonblokken aanwezig.
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dp 0266 - dp 0273
Glooiing bestaande uit basalt. In de teen zijn herstelplekken van Basalton aanwezig. In de teen
ligt tevens een kreukelberm van 5 meter breed en een sortering van 40-200 kg, deze ligt ook
deels over de glooiing. De basalt helt over, kent een golvend verloop en diverse (forse)
verzakkingen. In het verleden zijn hier reeds problemen geweest in verband met de slechte
ondergrond. Op sommige plaatsen is holle ruimte onder de basalt aanwezig en is het filter
weggespoeld.

dp 0273 (Noordbout)
De Noordbout bij dp 0273 kent een natuurstenen bekleding.

Foto's

De foto's genomen tijdens het veldbezoek zijn terug te vinden op:
G:\Water en Scheepvaart\Zeeweringen (AXZ)\Algemeen\foto's\Dijkvakken
Oosterschelde\Haven De Val_Zuidhoek.

Huidige bekleding

De huidige bekleding is te zien in de figuren 4 en 5.
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Figuur 5: Bekleding Polder Zuidhoek dp 0257 _ dp 0273

Toetsresultaten

Basisdocument

stt Os 0240 - 027320060927 v4.04 ZE bijlage12 waarden.xls van 27 september 2006 van
het Waterschap Zeeuwse Eilanden (PZDT-R-06340 inv).
Dit document is terug te vinden op:
\ \DZL -5000001 \project\AXZ_REVI5IE\CONTROLE_ TOETSING\03 Oosterschelde\dp 0240-
0273 De Val Zuidhoek.

• Van de havendam van Haven De Val is een apart bestand:
havendam De Val stt Os 0240 - 0246 20060928 v4,04 ZE bijlage12 waarden.xls,

Grastoets

Voor géén van de vlakken is een grastoets uitgevoerd,

Ontbrekende gegevens

Vlakcode:

Score:

OS024511
Bekledingstype basalt ingegoten met beton (26,02)

ONVOLDOENDE

Vlakcode: 05024508
Bekledingstype Muraltmuur (52)

NIET VAN TOEPASSING
Muraltmuur handhaven in verband met levendbarende hagedis! Zie
"Veldbezoek"

Score:
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:e Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

OS024541,OS024601,OS024702,OS024801
Bekledingstype lessinische ingegoten met beton (28,22)

ONVOLDOENDE

OS024701,OS024705
Bekledingstype Vilvoordse (28,1)

ONVOLDOENDE

OS024809
Bekledingstype basalt (26)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak OS024810

OS024807,OS024808,OS024901,OS025101,OS025301,OS025502
Bekledingstype Muraltglooiing (14,1)

ONVOLDOENDE

OS025504
Bekledingstype vlakke betonblokken (11)

ONVOLDOENDE
Klein vlak in omgeving onvoldoende, bekleding ligt direct op klei

OS025510
Bekledingstype bestorting van grof grind (22)

ONVOLDOENDE
Bekleding als onderhoudspad en toegangsweggetje Schor Gouweveerpolder,
dit is geen wezenlijk onderdeel van de waterkering maar ligt wel in de
aangevallen zone

OS026703
Bekledingstype basalt (26)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak OS026701 , klein vlak in omgeving onvoldoende

OS027101
Bekledingstype Petit Graniet (28,4)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak OS026701

OS027201
Bekledingstype basalt (26)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak OS026701

OS027202
Bekledingstype lessinische (28,2)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak OS026701
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Ontbrekende gegevens schorverdediging Schor Gouweveerpolder

De schorverdediging van Schor Gouweveerpolder wordt tijdens maatgevende
omstandigheden als verloren beschouwd. Voor de volledigheid worden de vlakken hierna wel
genoemd.

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05025503,05025505,05025508,05025511
Bekledingstype Vilvoordse (28,1)

ONVOLDOENDE

05025507
Bekledingstype basalt (26)

ONVOLDOENDE

Ontbrekende gegevens Noordbout

De Noordbout wordt tijdens maatgevende omstandigheden als verloren beschouwd. Voor de
volledigheid worden de vlakken hierna wel genoemd.-,

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05027206
Bekledingstype colloïdaal beton (15)

ONVOLDOENDE

05027207,05027231
Bekledingstype Vilvoordse ingegoten met beton (28,12)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05027204

05027209,05027221
Bekledingstype vlakke betonblokken (11)

ONVOLDOENDE

05027203,05027211,05027213
Bekledingstype Basalton (27,1)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05027203

05027214
Bekledingstype Vilvoordse (28,1)

ONVOLDOENDE

05027215
Bekledingstype Lessinische (28,2)

ONVOLDOENDE

05027217,05027219,05027225,05027228,05027229
Bekledingstype basalt (26)

ONVOLDOENDE

05027220
Bekledingstype Petit Graniet (28,4)

ONVOLDOENDE

05027208,05027222
Bekledingstype prefab betonplaten (16)

ONVOLDOENDE
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Vlakken die niet getoetst zijn met SteenToets

Vlakcode:

Score:

05024506
Bekledingstype doorgroeistenen (17) op klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Bekleding ligt direct op klei

Score:

05024507,05024804
Bekledingstype doorgroeistenen (17) op klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, dikte klei geringer dan 60
cm (beheerderwensl)
Bekleding ligt direct op klei

Vlakcode:

Vlakcode:

Score:

05026101
Bekledingstype doorgroeistenen (17) op klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving deels goed, deels onvoldoende, bij score
onvoldoende kleidikte geringer dan 0,60 m (beheerderwensl)

Vlakken die getoetst zijn met SteenToets

Vlakcode: 05024005
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) direct op klei

Score: ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score bij berekening handhaven havendam: ONVOLDOENDE

Vlakcode: 05024008,05024103,05024104,05024106, 05024202, 05024206,
05024302,05024303,05024501,05024502

Bekledingstype vlakke betonblokken (11) direct op klei
Score: ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score bij berekening handhaven havendam: ONVOLDOENDE

Vlakcode: 05024009
Bekledingstype hydroblocks (27,3) op steenslag en geotextiel

Score: ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score bij berekening handhaven havendam: ONVOLDOENDE

Vlakcode: 05024204, 05024309
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) direct op klei

Score: ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan
0,60 m (beheerderwensj)

Score bij berekening handhaven havendam: ONVOLDOENDE

Vlakcode: 05024510
Bekledingstype zetwerk "ratjetoe" (39) direct op klei

Score: ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan
0,60 m (beheerderwensl)

Score bij berekening handhaven havendam: ONVOLDOENDE

Vlakcode: 05024512
Bekledingstype basalt ingegoten met beton (26,02) op puin en vlijlagen

5core: ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score bij berekening handhaven havendam: ONVOLDOENDE
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Vlakcode:

5core:

Vlakcode:

05024542
Bekledingstype Vilvoordse ingegoten met beton (28,12) op puin en
vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

05024544
Bekledingstype Vilvoordse ingegoten met beton (28,12) op puin en
vlijlagen

5core: ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
5core bij berekening handhaven havendam: ONVOLDOENDE

Vlakcode:

5core:

Vlakcode:

5core:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

e) 5core:

Vlakcode:

5core:

Vlakcode:

Score:

05024549
Bekledingstype basalt (26) op puin en vlijlagen

DEELSGOED / DEELSONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score 5teenToets GOED
5core langdurige belasting ONVOLDOENDE
Score 5ç-2/3-lijnONVOLDOENDE
Tussen dp 024640 en dp 0247 scoort de basalt van NAP_ +0.05 meter tot
NAP. +1.20 meter GOED, zowel in 5teenToets als met de langdurige
belasting, daar boven is de score "onvoldoende" (tot N.A.P. +1.99 meter)
Tussen dp 0247 en dp 0248 scoort de basalt van NAP. -0.16 meter tot
NAP. +1.00 meter GOED, zowel in 5teenToets als met de langdurige
belasting, daar boven is de score "onvoldoende" (tot NAP_ +1.65 meter)

05024803
Bekledingstype Vilvoordse (28,1) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving deels goed, deels onvoldoende, bij score
onvoldoende kleidikte geringer dan 0,60 m (beheerderwens)

05024805
Bekledingstype Lessinische ingegoten met beton (28,22) op vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan
0,60 m (beheerderwens)

05024806,05024812,05024902,05025102,05026401
Bekledingstype Vilvoordse ingegoten met beton (28,22) op puin en
vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan
0,60 m (beheerderwens)

05024810,05025201,05026303
Bekledingstype basalt ingegoten met beton (26,02) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan
0,60 m (beheerderwensï)

05024811
Bekledingstype basalt (26) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score 5teenToets GOED
Score langdurige belasting deels GOED, deels ONVOLDOENDE
Verzakkingen aanwezig, zie "Veldbezoek"
Beheerderoordeel ONVOLDOENDE
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

- Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

. Score:

Vlakcode:

Score:-
Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

OS024903
Bekledingstype basalt (26) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets ONVOLDOENDE
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE
Score 5ç-2/3-lijnONVOLDOENDE

OS025701
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) direct op klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

OS025801,OS026302,OS026501
Bekledingstype Vilvoordse (28,1) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan
0,60 m (beheerderwens)

OS026102
Bekledingstype Vilvoordse ingegoten met beton (28,12) op puin en
vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving deels goed, deels onvoldoende)

OS026103,OS026306
Bekledingstype basalt ingegoten met beton (26,02) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

OS026201
Bekledingstype Vilvoordse ingegoten met beton (28,12) op puin en
vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

OS026304
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) direct op klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

OS026601
Bekledingstype basalt (26) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting GOED
Vele schades, zie "Veldbezoek"
Beheerderoordeel ONVOLDOENDE

OS026701
Bekledingstype Basalton (27,1) op steenslag

ONVOLDOENDE (score afschuiving deels goed, deels onvoldoende, bij score
onvoldoende kleidikte geringer dan 0,60 m (beheerderwens)
Score SteenToets deels GOED, deels ONVOLDOENDE
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE
Basalton als herstelplekken in de teen, zie "Veldbezoek"

OS026901
Bekledingstype zetwerk "ratjetoe" (39) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Getoetst als natuursteen (28) in SteenToets
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

OS027203 (overgang glooiing en Noordbout bij dp 0273)
Bekledingstype Basalton (27,1) op steenslag

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE

OS027204 (overgang glooiing en Noordbout bij dp 0273)
Bekledingstype Vilvoordse ingegoten met beton (28,12) op puin en
vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

OS027216 (overgang glooiing en Noordbout bij dp 0273)
Bekledingstype basalt (26) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting GOED
Eerste deel (overgang Noorbout en glooiing) ingegoten met beton
Beheerderoordeel ONVOLDOENDE

Vlakken die getoetst zijn met SteenToets aangaande de havendam Haven De Val

De havendam van Haven De Val wordt tijdens maatgevende omstandigheden als verloren
beschouwd. Toch zijn de randvoorwaarden in Haven De Val berekend bij het intact blijven van
de glooiingen in de haven, dit leidt echter niet tot andere eindscores. Voor de volledigheid
worden de vlakken van de havendam hierna wel genoemd.

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

el Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode.

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05024514
Bekledingstype doorgroeistenen (17) direct op klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

05024515
Bekledingstype Doornikse (28,3) direct op klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

05024518,05024520,05024524,05024525,05024544
Bekledingstype Vilvoordse ingegoten met beton (28,12) op puin en
vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

05024519,05024532
Bekledingstype Vilvoordse (28,1) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan
0,60 m (beheerderwens»

05024521
Bekledingstype Doornikse ingegoten met beton (28,32) op vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

05024522
Bekledingstype bestorting van grof grind (22) direct op klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Bekleding dient als onderhoudspad

05024523,05024530,05024533,05024534,05024536
Bekledingstype lessinische ingegoten met beton (28,22) op vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
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Vlakcode:

Score:

05024526,05024548
Bekledingstype basalt (26) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving deels goed, deels onvoldoende, bij score
onvoldoende kleidikte geringer dan 0,60 m (beheerderwensï)

Vlakcode: 05024527,05024538,05024546,05024547
Bekledingstype basalt ingegoten met beton (26,02) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan
0,60 m (beheerderwensj)

Score:

Vlakcode: 05024529
Bekledingstype graniet ingegoten met beton (28,52) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)Score:

Vrijgave

Op basis van de Archeologische Monumentenkaart Zeeland en Indicatieve Kaart van
Archeologische Waarden zijn er langs het gehele dijktraject geen archeologische
bijzonderheden te verwachten.

Langs het traject zijn eigendommen van particulieren aanwezig rondom de Inlaag De Val (dp
0246 - dp 0248).

Opmerkingen

Bij dp 0240 ligt Restaurant de Zeelandbrug, deze is het gehele jaar door geopend.

Tussen dp 0240 en dp 0246 steken de afvoerpijpen voor regenwater van de wegen uit de
glooiing.

Bij dp 0242 liggen restanten van de oude veersteiger.

Bij dp 024550 ligt op de dijk naast de Haven De Val een Muraltmuur met scheuren waarin
levendbarende hagedissen leven, dit is de enige plek in Nederland waar ze zijn waargenomen.
Zie ook figuur 2.
Onderzocht is wat de cultuurhistorische waarde van de Muraltmuur is, deze is landschappelijk
waardevol en derhalve opgenomen in de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de Provincie
Zeeland (niet op de monumentenlijst!), dit betekent dat de Muraltmuur daar waar mogelijk
beschermd dient te worden.

Tussen dp 0246 en dp 0248 ligt Inlaag De Val, de inlaag is een onderdeel van het Plan
Tureluur.

Tussen dp 0255 en dp 0261 ligt het Schor Gouweveerpolder. Bij dp 0261 staat zeekooi, dit is
een Provinciale Aandachtssoort, wat betekent dat indien mogelijk deze beschermd dient te
worden. Zie ook figuur 3.

Tussen dp 0266 en dp 0273 dient in overleg met het Waterschap Zeeuwse Eilanden te
worden gesproken over een grondverbetering, dit in verband met de problemen in het
verleden. Zie ook "Veldbezoek".
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Zowel de havendam van Haven De Val, de schorverdediging van Schor Gouweveerpolder als
de Noordbout vallen buiten Project Zeeweringen, de zeewering loopt hier achterlangs.

Wel is de bekleding in de haven getoetst met de randvoorwaarden zoals deze gelden binnen
in de haven bij handhaven van de havendam. De eindscore van de bekleding in de haven wijkt
echter niet af bij het in stand houden van de aanwezige havendam ten opzichte van het
uitgangspunt dat deze bij een maatgevende storm als verloren kan worden beschouwd.

De kop van de havendam van Haven De Val is enkele jaren geleden afgeschoven door
kabelwerkzaamheden.

Conclusie

De bekleding in Haven De Val dient te worden ontworpen met de randvoorwaarden zoals
deze gelden buiten de haven. Derhalve wordt er vanuit gegaan dat de aanwezige havendam
bij een maatgevende storm als verloren dient te worden beschouwd en valt deze dus buiten
het Project Zeeweringen.

Het dijkvak Haven De Val en de Polder Zuidhoek tussen dp 0240 en dp 0273 wordt
vrijgegeven voor het maken van een nieuw ontwerp.

Projectleider Techniek 6-12-2006
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Resumé toetsresultaten bijlage 1

Vlakcode Toplaagtype Biizonderheden Eindscore
0524511 Basalt ingegoten met ONVOLDOENDE

beton (26,02)
05024508 Muraltmuur (52) In Muraltmuur leven NIET VAN

levendbarende hagedissen TOEPA551NG
05024541,05024601, Lessinische ingegoten ONVOLDOENDE
05024702,05024801 met beton (28,22)
05024701,05024705 Vilvoordse (28,1) ONVOLDOENDE
05024809,05026703, Basalt (26) ONVOLDOENDE
05027201
05024807,05024808, Muraltglooiing (14,1) ONVOLDOENDE
05024901,05025101,
05025301,05025502
05025504 Vlakke betonblokken ONVOLDOENDE

(11)
05025510 Bestorting van grof grind Onderhoudspad en ONVOLDOENDE

(22) toegangsweggetje schor
05027101 Petit Graniet (28,4) ONVOLDOENDE
05027202 Lessinische (28,2) ONVOLDOENDE
05024506,05024507, Doorgroeistenen (17) Op klei ONVOLDOENDE
05024804,05026101
05024005, 05024204, Haringmanblokken Op klei ONVOLDOENDE
05024309,05025701 (11 ,1)
05024008,05024103, Vlakke betonblokken Op klei ONVOLDOENDE
05024104,05024106, (11)
05024202, 05024206,
05024302,05024303,
05024501, 05024502,
05026304
05024009 Hydroblocks (27,3) Op steenslag en geotextiel ONVOLDOENDE
05024510,05026901 Zetwerk "ratjetoe" (39) Op klei ONVOLDOENDE
05024512,05024810, Basalt ingegoten met Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE
05025201,05026303, beton (26,02)
05026103,05026306
05024542, 05024544, Vilvoordse ingegoten Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE
05024806,05024812, met beton (28,12)
05024902,05025102,
05026401,05026102,
05026201,05027204
05024549 (dp 024640 - Basalt (26); NAP. +0.05 Op puin en vlijlagen GOED
dp 0247) tot NAP. +1.20
05024549 (dp 024640

- Basalt (26); NAP. +1.20 Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE
dp 0247) tot NAP. +1.99
05024549 (dp 0247 - Basalt (26); NAP. -0.16 Op puin en vlijlagen GOED
dp 0248) tot NAP. +1.00
05024549 (dp 0247 - Basalt (26); NAP. +1.00 Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE
dp 0248) tot NAP. +1.65
05024811,05024903, Basalt (26) Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE
05026601,05027216
05024803 Vilvoordse (28,1) Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE
05024805 lessinische ingegoten Op vlijlagen ONVOLDOENDE

met beton (28,22)
05025801,05026302, Vilvoordse (28,1) Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE
05026501
05026701,05027203 Basalton (27,1) Op steenslag ONVOLDOENDE
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Resumé toetsresultaten bijlage 1

Vlakcode Toplaagtype Bijzonderheden Eindscore
Havendam Haven De Val (dp 0246)
05024514 Doorgroetstenen (17) Op klei ONVOLDOENDE
05024515 Doornikse (28,3) Op klei ONVOLDOENDE
05024518,05024520, Vilvoordse ingegoten Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE
05024524, 05024525, met beton (28,12)
05024544
05024519,05024532 Vilvoordse (28,1) Op puin en vlillagen ONVOLDOENDE
05024521 Doornikse ingegoten met Op vlijlagen ONVOLDOENDE

beton (28,32)
05024522 Bestorting van grof grind Onderhoudspad ONVOLDOENDE

(22)
05024523,05024530, Lessinische ingegoten Op vlijlagen ONVOLDOENDE
05024533,05024534, met beton (28,22)
05024536
05024526,05024548 Basalt (26) Op puin en vliilazen ONVOLDOENDE
05024527, 05024538, Basalt ingegoten met Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE
05024546,05024547 beton (26,02)
05024529 Graniet ingegoten met Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE

beton (28,52)
Schorverdediging Schor Gouweveerpolder dp 0255 & dp 0261
05025503,05025505, Vilvoordse (28,1) ONVOLDOENDE
05025~08,05025511
05025507 Basalt (26) ONVOLDOENDE
Noordbout dp 0273
05027206 Colloïdaal beton (15) ONVOLDOENDE
05027207,05027231 Vilvoordse ingegoten ONVOLDOENDE

met beton (28,12)
05027209,05027221 Vlakke betonblokken ONVOLDOENDE

(11)
05027203,05027211, Basalton (27,1) ONVOLDOENDE
05027213
05027214 Vilvoordse (28,1) ONVOLDOENDE
05027215 Lessinische (28,2) ONVOLDOENDE
05027217,05027219, Basalt (26) ONVOLDOENDE
05027225, 05027228,
05027229
05027220 Petit Graniet (28,4) ONVOLDOENDE
05027208,05027222 Prefab betonplaten (16) ONVOLDOENDE
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Oosterschelde
dp 240 - dp 273

Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht
op basis van: één oordeel per vlak, inclusief beheerdersoordeel

bijlage 14.1

~
OS024202 ...

lP

025.5

t=======~:::::::;:::-.-~~---.-----;--=-------::--~---l, -1

027.0
024.0 024.5 025.0

Label: vlakcode

026.0 026.5
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N
N
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J.,07

05

Cl'I

ti3:.lgoed

DyktafelOs 0240 • 0213 2006.0.925 versie 4.05 Steentoe\s versie 4.02
stapqrootte 20 m

voldoende .voldoende? _naderonderzoekllElonvoldoende _geen oordeel

totaal: 132,2 ( x 1000 m')
onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafet met volledige kleurvulling versie 4.05.xls
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Glooiingskaart met eindscores
3 - - bijlage

Glooiingskaart met eindscores HaVeilDe Val I Polder ZlidlOek (,) 0240 - dp 0251

IjJ,JU OjJU

~,oU MD

~J,JU ti DO

4,oU 4.50

4DO

:.l.ou 3.50

:.lJ,Ju 3DO

:l.ou :2.50

:lJ,JU :2DO

1.50 1.!i0

1 J,JU 1DO

usu 0.50

UJ,JU ODD

u.eu -0;50

:24,00 :24,10 :24,:20 :24,30 24,40 24,50 24,60 24,70 24,8) 24,00 25.00 25,10 :25,:20 25,30 :25,40 :25,50' :25,60 25,70

_ goed _ on\()ldoende _ geen oordeel
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Glooiingskaart met eindscores
3

e 'e

Glooiingskaart met eindscores Polder luidhoek tip 0257 - dp 0213

C.W

Ó.tu

Ó,W

4,tu-

4,W-

,;I.~

;;J.W

Ltu

:l,W

1.W

U.tu

U.W

-u ,tu

bijlage

I;l.UU

5~
5~

- 4~0

- 4pO

3~0
3~
2~
2~
1~

1~

o~
o~
~~

I

25,70 25,80 25,90 26,m 26,10 23,20 26,3) 26,40 23,50 26,ElJ 26,70 26,80 23,90 27,m 27,10 27,20 27,3)

_ goed _ O"Ivoldoerde _ geen ocrdeel
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Glooiingskaart met scoresafschuiving-
4 - bijlage

Glooiingskaart met scores afschuiving Haven De Val I Polder Zuidhoek dp 0240 - dp 0251

ti,UU ti.uu

!5,!50 !5,50

!5,OO- MO

4,50"+,OU

4.UU ~ 4,00

:j,~U 3,50

3,00 3,00

:ol,OU :2,50

:ol,UU :2,00

1,6u 1,50

l,UU 1,00

MO 0,50

0,00 0,00

-U,OU -D.50

I I I I I I I I I I I

24,00 24,10 24,20 24,30 24,40 24,50 24.60 24.70 24,80 24,90 25,1)0 25,10 25,20 25,30 25,40 25,50 25.60 25,70

_ goed _ onvoldoende _ geen oordeel
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Glooiingskaart met scoresafschuiving-
4

e.

Glooiings kaart met scores afs chuiving Polder Zuidhoek dJ)0257 - dp 0273

ti,W

ó,tu

Ó,W

4,tu-

4,W-

,j .::;J

::l.W

~.tu

~,w

1.W

U.tu

U.W

.u,tu

bijlage

t),UU

5,50

5,00

- 4,50

- 4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

-0,50

I

25,70 25,80 25,90 26,00 26,10 23,20 26,3) 28,40 23,50 26,60 26,70 26,80 23,90 27,00 27,10 27,20 27,33

_ goed _ Cllvoldoerde _ ~en ocrdeel
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Hydraulische randvoorwaarden bijlage 5

Tabel1.
Locatie GHW Ontwerp- h = NAP+0.00 h = NAP+2.00 h = NAP+3.00 h = NAP +4.00 Golfrichting

peil2060
van tot [m] H. [m] r, [m] Hs [m] r, [m] H [m] T, [m] Hs [m] r, [m] van tot
23,75 24,00 1,45 3,45 2,20 4,90 2,30 5,60 2,40 5,80 2,30 5,80 216 263
24,00 24,55 1,50 3,45 2,20 5,00 2,30 5,70 2,50 5,90 2,40 5,70 219 265
24,55 24,85 1,50 3,45 1,50 5,40 1,90 5,50 2,10 5,60 2,10 5,20 208 243
24,85 25,00 1,50 3,45 0,70 4,30 1,50 4,80 1,60 4,90 1,70 5,00 177 228
25,00 25,70 1,50 3,45 0,50 3,70 1,10 4,80 1,30 4,90 1,50 4,90 160 219
25,70 25,90 1,50 3,45 0,30 5,90 0,30 5,90 0,70 6,20 0,90 5,00 185 272
25,90 26,10 1,50 3,45 0,40 5,60 0,40 5,60 0,80 5,70 1,20 5,00 180 232
26,10 26,50 1,50 3,45 0,30 4,00 1,10 5,80 1,40 6,40 1,60 5,90 215 263
26,50 27,25 1,50 3,45 0,60 6,10 1,40 6,40 1,80 6,60 2,10 6,00 230 265
27,25 27,45 1,50 3,45 0,60 6,70 0,60 6,70 1,10 6,70 1,50 5,90 206 249

Tabel2.
Locatie GHW Ontwerp- h = NAP +0.00 h = NAP +2.00 h = NAP +3.00 h = NAP +4.00 Golfrichting

peil2060
van tot [m] H, [m] To [m] Hs [m] r, [m] Hs [m] Tn [m] H, [m] r, [m] van tot
23,75 24,00 1,45 3,45 2,10 5,20 2,30 5,60 2,40 5,80 2,30 5,80 230 263
24,00 24,55 1,50 3,45 2,10 5,20 2,30 5,70 2,50 5,90 2,40 5,70 232 265
24,55 24,85 1,50 3,45 1,50 5,40 1,80 5,90 1,90 6,10 1,90 5,70 213 251
24,85 25,00 1,50 3,45 0,60 5,00 1,00 6,10 1,50 5,20 1,70 5,00 177 228
25,00 25,70 1,50 3,45 0,40 4,40 1,10 4,80 1,30 4,90 1,50 4,90 160 219
25,70 25,90 1,50 3,45 0,30 5,90 0,30 5,90 0,60 6,80 0,90 5,00 185 272
25,90 26,10 1,50 3,45 0,40 6,30 0,40 6,30 0,70 6,50 1,20 5,00 180 232
26,10 26,50 1,50 3,45 0,30 4,00 1,10 5,80 1,40 6,50 1,60 5,90 219 263
26,50 27,25 1,50 3,45 0,60 6,10 1,40 6,40 1,70 6,70 2,10 6,00 232 265
27,25 27,45 1,50 3,45 0,60 6,70 0,60 6,70 1,10 6,70 1,50 6,10 206 251

Tabel3.
Locatie GHW Ontwerp- h = NAP +0.00 h = NAP+2.00 h = NAP +3.00 h = NAP +4.00 Golfrichting

peil2060
van tot [m] Hs [m] T, [m] Hs [m] r, [m] Hs [m] r, [m] H, [m] r, [m] van tot
23,75 24,00 1,45 3,45 2,20 4,90 2,50 5,30 2,60 5,40 2,50 5,30 216 249
24,00 24,55 1,50 3,45 2,20 5,00 2,50 5,40 2,60 5,50 2,50 5,30 219 251
24,55 24,85 1,50 3,45 1,60 5,00 2,00 5,40 2,10 5,60 2,10 5,20 206 239
24,85 25,00 1,50 3,45 0,70 4,20 1,50 4,80 1,60 4,90 1,70 5,00 173 210
25,00 25,70 1,50 3,45 0,50 3,20 1,10 4,80 1,30 4,90 1,50 4,90 151 201
25,70 25,90 1,50 3,45 0,30 5,90 0,30 5,90 0,70 6,00 0,90 5,00 185 248
25,90 26,10 1,50 3,45 0,40 5,60 0,40 5,60 0,80 5,70 1,20 5,00 177 211
26,10 26,50 1,50 3,45 0,30 4,00 1,20 5,40 1,40 6,10 1,70 5,40 208 263
26,50 27,25 1,50 3,45 0,60 6,10 1,40 6,00 1,80 6,60 2,10 6,00 228 263
27,25 27,45 1,50 3,45 0,80 4,40 0,80 4,40 1,10 6,50 1,50 5,90 175 249

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000. 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



Uittreksel spreadsheet kreukel berm

Spreadsheet kreukelberm

POLDER
DLIKVAK

RllndvoolWilillden RIKZ
w. H. Tp

_('1+''''1 (In ~J
0 1,5 5,4

2 19 5,5

3 2.1 Sp
4 2,1 S,2

OnlWlflllll'll2OS(]
3,45ImtovNAP):

Cebie<l: OSlWSl'NZ os

U ilvoel bij voollilnd

.Ipemmeter I1f1nlleid
Lop m) 39

W. mtClYN.OPJ 3,5

H. [m) 2,1
Tp sI 5
sorterirg kg] 40 -:;00

bijlage 6

v....... 1.OS.1Ld.21"03~06
Wilzll'ngent.Q;v. _9.1: elgen1lChoppen""'letllW 6O~kg aangepad; weerg;ovelange "",beletd

!Algemene invoel

~stabiel? ij8lhee] is
lflQIe voor18nd [m) 40

fl."""",dan 1::IJ

pem. hoogte YOO!Iand mtovNAP] 0
~e kreul<eIberm mtovNAP) 0:;

Uittreksel spreadsheet kreukelberm dp 0246 (Haven De Val)

Spreadsheet kreukelberm v....... 1.S. dolL27..o~006
·Wijzignge..t.o.v.v"";e9_1:eigen""h_oorteringG0-300kg3_d;_g.wer~"",, __

KretJkelllelm ap 0248 - ap 0250
POLDER Havm De VeIl Zuidhoek dp 0240 - dp 0273
D LIK VAK

RnndvoolWilillden RIKZ

w. H. Tp

. ~_ ... N'" nol Dl

0 07 4,3

2 1,5 48

3 1,6 4,9

4 1,7 5
OnlWlrJlpell2OS(]

3.45[mlovNAP):

Gebie<l: OSIWSI'NZ OS

Algemene invoel
Ivootsnd stabiel? lualnee) Ja
engte woriand

[m) 100
ftau'Mlr dan 1::IJ

Pem. hoogte """"and m tovNAPJ 0
~oogte kreU1<elbetm [mIOVNAPJ 0:;

Type berekening ollmd

UilVoer algemeen RuintevoOl opnorkingen:

Uhvoer bij voolJand

IPammeler eenheid
lnp m) 37,9
ioN, mlClYN.OP) 33
~, mI 16
T, sJ 49
sorterlrg I(kg) 10-60

Uittreksel spreadsheet kreukelberm dp 0248 - dp 0250

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 6213 70

Fax (0118) 6219 93
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U ittreksel spreadsheet kreukelberm bijlage 6

Spreadsheet kreukelberm vet1IIe1i5. d.<I.2HI:I-200&
Wijzi!jngent.o.v. versie 9.1:eigeru:li:happen_ering 6O-300l<9a_",<I; weerlJ'l"e Ill"!J"·"",bet.",

KreUl<eIbemt elp 025) • dp !l2S5

POLDER Hava-l De VIIIlluldhook dp 0240 • dp 0273

DUKVAK

Rmulvoolwamden RIKZ
w. H. Tp

I" 'IL~PI [In) ~)

0 0.5 3,7

2 11 4,8

3 1.3 4,9

4 1.5 4.9
Onlw!rppeil2O& 3.45[m tOY N)!P] :

GClbio<l: OSIWSlNZ OS

IU ilvoer bij voorl;'lnc1

!.oar.lIne/er eenheid
!UP m 38,4
tw. m t"" N)!I» 2
!H. [m] 1,2
IT. s] 4,8

lsorterln:1 !ka] 10·60

!Algemeneinwel
~stabiel? Uamee] ja

Engte o.oorIand
m] 100Inawer dan 1:30

!Gem. hooate 'oOOIIand m IoYNAP) 0
IHoosJtc krcultclbcTm m IoYNAP] OiS

RulntevOOl OpnllJ1IIr(Jen:

Uittreksel spreadsheet kreukelberm dp 0250 - dp 0255

Spreadsheet kreukelberm

Rmulvoolwa.~den RIKZ
w. H. Tp

III +U.IIiII.p) [In) ~)

0 0,3 4

2 11 56
3 1,4 6,4

4 1.6 5,9
Onlv>.erppe1l20& 3,45

[m tOY NIIP] :

GCll>ied: OSIWSINZ OS

odood

IUilvoel bij VOO IL"IIId

1P~",met., eenhekJ
~ m] 56,1
tw. m lovNlIP1 25
!H. mI 1,3

T. l[sJ 61
!smterlrg [l<g] 10·60

lIe"....1.5. dd. 27-0:1-200&
Wi]~t.o.v. venlie9.1:ei_hallPUl _ering 60-3001<98angepo1<1; -uave Illnge_bdmI

Algemene invoel
Voorland stabiel? Inamee] ja

lelgIe """,land
~m] 100

~d8n1:30
Gem. hoogIe 'oOOIIand mloYNAPl 0
Hoogte kreul<elberm mtovNAP] 0:;

RuintcvOOl opnlCll<ingcn:

Uittreksel spreadsheet kreukel berm dp 026150 - dp 0265

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000. 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 6219 93



U ittreksel spreadsheet kreukel berm .

Spre<ldsheet kreukelberm

bijlage 6

"e"''''' 1.5, dd. 27-O'~OG
WijzigIl9è ...... v. _9.1: eigerul<haJlI,,,,".<lI1~ ~kgaafl9Ol>ild; -IJ''''' ~--

POLDER Haven De Vol I Zuidhoek dp 02'10 - dp (l273

OIJKVAK KreuI< e!berm dp 0285 - dJ:> 0073

RimdvoolWilatden RlKZ
w. H. Tp

In +"••) Ilb] ~]

0 0.6 6.1

2 1,4 6,4

3 1,6 6,6

4 2,1 6

Ont~1206!
3,45

[m tovNAPJ:

Oc!biod: OSIWSlNZ OS

Uitvoel illgemeen

oltalld

IUitvoel bij vooll<lnd

."'- ""nl>eid
LOp mJ 62,E
W. m lov Nl'l'1 31
He m] 19
!lp sJ a
Isorte,h'Q I!kaJ 10-60

Aigetnetle invoel
~ottand stabiel? '[iahleeJ Ja
Lengte 'IOOflsnd

m] 100
1I8t.Mer dan 1:31

Ioem. hooaIe """'and mtovNAP] 0

~ogte lCreul<eIbenn mtovNAPJ 0:;

Uittreksel spreadsheet kreukelberm dp 0265 - dp 0273

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 621370

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten kleiboringen bijlage 7

Formulier kleidiktebepaling

J

:OQSYtI:sCh.eldl! )/~~-'l:J:.~.~~~~~;j,t-q,~t;i_i lbooreositie nabij dijkpaal:

Polder '-!,., -~-: .~~_é.e~-,-,< ~G:::e!!b!!ie:::d:::c:::od::!!e:..... ...,._-::- _,

Naverkenner: Datumboren: S,I ,:~i..... ~.:; é
beneden beloop buiten mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, 1" deel cm vettig I zavelig I zanderigLgestruct. Izand

klei, 2' deel cm ~gl zaveligl zanderigLgestruct. /zand

klei, 3e deel cm ~I zavelig I zanderigLgestruç~

totale dikle Iklei 4e deel cm _vettig~a_velig I zanderigLgj!_stru_!:t. lzand

fklel 5" deel cm vettig / zavelig I zanderig/_9.e§t_ruct. Izand_

kem Kl/ZAnd/Onbekend

..buitenbemr mijnsteen 1) I cm __j!) (2) (3) (41 (51
f.?~.( /J~"..!~h:"" klei, l' deel

,
cm .5 vettig / zavelig I zande.'igLg.estruct. lzand

~4,_ ~ klei, 2· deel ~ cm vettio I zavelig I zanderig/ gestruct. /zand

klei, 3' deel I-- £m__ vettig I zaveji.9~nderlg/ gestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4~'d~;- --- .cm. _ vettig I zavelig I zanderig[ gestruct. Izand

Iklei 5· deel cm vettig I zavelig I zanderigLgestruct. lzand

kern Kl/ZAndlOnbekend

bovenbeloop bulten mijnsteen 1) I cm (1) (2) (31 (41 J.5L
klei, l' deel If Co I~ .5 ~g.L~aveli.g I zanderig/ gestrucJ,. _ /zand

klei, 2' deel 7r.:i<d qI1_ ~LM~/ zanderig[ gest'1<9,._ Izand

klei, 3e deel ~ ~/zaveligl zanderigLgestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4" deel cm vettig I zavelig / zanderigl cestruct, Izand

Iklei, 5e deel cm vettig I zavelig / zanderig! gestruct. /zand

kern Kl/ZAndlOnbekend

Kruin mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) _~-
klei, l' deel .lie I~ .? ~ I zavelig! zanderigl gestruct. !zand

kiel, 2' deel _I~ ~ ~I zaveligl zanderigLg!,struct. /zand

klei, 3· deel cm __ ~I zavelig/ zanderig! qestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4' deel cm_ vettigl_plVelig ! zande.!!9Lgestruct. /zand

Iklei, 5' deel c.!!'_,-,-_ vettigl_zavelig! za~/_.g~struct. !zand

kern Kl/ZAnd/Onbekend

binnenbeloop _!!!Iinsteen 1) I cm (.!.)__ (2) (~ (4) (5)

klei, l' deel /3';- 2!!',_ 3~t!lll zavelig / zanderig! gestruct.~

kiel, 2' _deel 'lP-~!. I~ ~ettig I zavelig I zanderigLgestruct. /zand

klei 3' deel -I~ ~\g! zavelig I zanderigLgestruct. /zand

totale dikte Iklei 4' deel cm ~ig I zavelig I zande.dgl aestruct. Izand

Iklei 5· deel cm vettig I zavelig / zanderi9Lgestruct,-~

kern KL /ZAnd/Onbekend

!Opmerking

IDataverwerker: IDatum dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka JIN/pulsl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

kleiDataRevisie versie 2006 0222.x1s Formulierinwinning versie: 15-5-2006

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 6219 93



Resultaten kleiboringen bijlage 7

Formulier kleidiktebepaling

Naverkenner:

O~tè;:ci?$Fii!PN" IJIl~~ boorpositie na bi" di"kpaal:

Polder .u....<....k.~ i /t.;;;:;;::J)e;.C-;:Z·- Gebiedcode~~~~--~~~--~--4
Datum boren: ~ _..t;".,..lh . ,,:""..-""V ,&,.

benedenbelaap buiten mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei l°deel cm ~g I zavelig / zanderigL_gestruct. /zand

klei, 2' deel cm ~gl zaveligJ zanderig/ gestruct, /zand

klei, 3' deel £!:!L_ ~g / zavelig J zanderig.(_gestruct. /zand

lotale dikte Iklei 4° deel cm ~ / zavelig / zanderigLgestruct. /zand

Iklei, 5° deel cm '-- ~, zavelig' zanderigLgestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

bultenberm mijnsteen 1) 1 cm (11 (21 (31 (41 (5)

kiel 1· deel £!:!L_ ~ J zavelig' zanderigLgestruct. /zand

klei, .2· deel £!:!L_ ~ I zavelig~gLgestruct. /zand

klei 3° deel cm ~gl zaveligl zanderlgL_gestruct, Izand

totale dikte Iklei, 4° deel cm veHig / zavelig I zanderig/ gestruct. /zand

.Iklel, 5' deel cm vettig I zavelig I zanderig!_gestruct. Izand

kern KL /ZAnd/Onbekend

bovenbeloop bulten mijnsteen 1} I cm (11 (21 (3) (4) (5)

klei 1° deel "'1.,s cm / vettig / zavelig I zanderigL_gestruct. /zand

klei 2' deel
I

cm vettig J zavelig I zanderig/ gestruct. Jzand

klei, 3° deel cm ~/zavelig/ zandertgL_gestruct. /zand

tolale dikte Iklei 4° deel cm \lettiR I zavelig I zanderigL_gestruct, /zand

Iklei 5' deel cm veltig' zavelig I zanderigL_gestruct. /zand

kern KL /ZAndiOnbekend

'Kruin mijnsteen '.I J cm (1) (2) (3) (4) (5)

?JeNtlrû-lr kiel, l' deel cm ~g I zavelig / zandetigl gestruct. /zand

Jn"<-«.Y'
kiel, 2' deel -, cm ~g'zaveligl zanderigLgestruc1. /zand

klei 3'deel /\ cm ~/ zavelig I zanderigLgestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4' deel I~ vettig / zavelig I zandertgLgestruct. /zand

Iklel 5' deel cm vettig J zavelig I zandertgL_gestruc1. /zand

kern KL /ZAndIOnbekend

binnenbeloop mijnsteen 'l 1 cm (11 (2) (3) (4) (5)

klei, l' deel 1\ q,i5'_ £!:!L_ / ~g / zavelig / zanderig/_gestruc1. /zand

kiel 2'deel cm vettig' zavelig I zandetigLgestruct. /zand

klei, 3' deel cm vettig I zavelig / zandertQI qestruct, Izand

totale dikte Iklei 4° deel cm ~I zavelig I zanderigLgestruct. /zand

Iklei 5' deet cm _~/ zaveligJ zanderig/ gestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

lopmerklng

!Dataverwerker: 1Datum dataverwerking:

1) bij mijnsleen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (sI).
als code ka JIN/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

kleiOálaRevfsie versie 2006 0222.xfs FormuUerlnwlnntng versle : 15-5-2006

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000. 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 6219 93
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Resultaten kleiboringen bijlage 7

Formulier kleidiktebepaling

• I

OoSterSe}1:~!cI~_;.~'-'-_..:__.:."""._-'..;.__.':";_-.;.."'_.•..;~..:;;_.~_:"_.·_,,_'ó"'-..;· .• ~':~:--.;.' :"';I~b~OO~tr~P02!:si~lie~na~b:!lliiL!·d~Iii~lkp~~a~a!!.I.:.: ~
Polder Gebiedcode

Naver1<enner: Datum boren: L, 1(,...[ ,u.ï; (.

benodenbeloop buiten mijnsteen 1)
, cm _ (1) (2) (3) (4) (5)

klei l' deel
~' _'.' ~oo"""-"'_

/zand

klei, 2' deel ~ ( zavelig ( zanderigLgestruct. (zand

klei 3'deel ~ ( zavelig ( zanderigLgestruct. (zand

totale dikte Iklei 4' deel vettig ( zavelig! zanderig!_gestruct. (zand

'klei,S' deel vettig ( zavelig ( zanderig( gestruct. (zand

kern KL /ZAndIOnbekend

buitenbef"iTI niijn3tccn 1)
, cm (1) (2) P) (4) (5)

klei 1° deel 19!1_ __y_e..llig! zavelig I zanderigLgestruct. /zand
klei, 2' deel 19!1_ ~gJ zavelig! zanderlgLgestruct. (zand

klei, 3' deel cm --'!!ill!9! zavelig! zanderigl gestruct. (zand

totale dikte 'klei 4' deel j9!l_ vettig I zavelig! zanderigLgestruct. (zand

'klei 5' deel cm '-- ~g! zavelig! zanderigLgestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

bovenbeloop buiten mijnsteen I)
, cm (1) ~) (3) (4) (51

/~4. ),'L.~-e:V klei l' deel 1')12(' cm / ~J zaveligJ zanderig! aestruct. Izand,~r..........,L klei 2' deel cm vettia! zavello I zanderlgl_gestruct. !zand
~"-'i.,. klei 3' deel cm vettig! zavelig! zanderigLgestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4' deel cm ~!zaveligl zanderig! gestruct. /zand

Iklel, 5' deel cm vettig J zavelig ( zanderigLgestruct. !zand

kern KL /ZAndiOnbekend

Kruin mijnsteen I)
, cm (1) (2) (3) (4) (5)

)fv~ ~ klei,1°deel / cm vettig J zavelig I zanderigLgestruct. lzand

kiel, 2' deel X cm vettiQ! zaveliQ( zanderiaLgestruct. /zand
klei, 3' deel '\

19!1_ ~/zaveligl zanderigl gestruct. !zand

totale dikte 'klei, 4' deel 'cm --'!!ill!9 I zavelig I zanderlg!_gestruct. lzand

Iklei, 5' deel cm '-- vettig! zavelig I zanderigl gestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

blnnenbelaop mijnsteen 1)
, cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei l' deel "-..? ~c- cm / vettia! zavelia! zanderigL gestruel. lzand

klei 2' deel cm vettig! zavelig! zanderlg!_gestruct. !zand

klei, 3' deel cm vettig! zavelig! zandena! aestruct. lzand

totale dikte Iklel, 4' deel I~ veUio I zavelia ! zanderioLgestruct. Izand

'klei 5° deel cm vettia I zavelig! zanderigLgestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

lopmer1<lng

IDataverwer1<er: IOatum dataverwer1<lng :

1) bij mijnsteen kan ook do grondaanvulling Ingevuldworden zoals betonpuin (pu) of slakken (sI).
als éode ka JlN/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

kloiO.taRevisle versie 2006 0222.xlo Formullerlnwlnnlng versie: 15-5-2006

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 6219 93



Resultaten kleiboringen bijlage 7

~.'
_..ê ~-...--:''- .:'\..~

,...r/
' . .-/\_,_.<

~_....-:

OIl!t~I'!'.<:I1j1!d
Polder

Naverkeiiner:

beneden beloop bulten mijnsleen 1) 1 cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, l' deel cm vellig I zavelig I zanderig( geslrud. /zand
klei 2' deel cm vettig I zavelia I zanderig( geslrud. /zand
klei, 3" deel an ~J zavelig I zanderigLgeslrud. /zand

lolale dikle Iklei 4' deel cm vellig I zavelig J zanderlg/_geslruct. /zand

Iklel, 5' deel cm vellig I zavelig I zanderig/_geslruct. /zand

kem Kl/ZAnd/Onbekend

'buitonbonn mijnsteen 'I I cm (!l (2) (3) (4) CS)

klei, l' deel cm ~gl zaveligJ zanderigl geSlruct. Jzand

kiel 2· deel cm _ vettig I zavelig I zanderigLgestruct. Izand

kiel, 3' deel cm vettig J zavelig I zanderigLgestruct. /zand

lolale dikte Iklel 4' deel 12!!!__ vettig J zavelig J zanderigl gestruct. Jzand

Iklei S' deel cm vettig J zavelig I zanderigLgestruct. /zand

kem KL !ZAnd/Onbekend

bovenbeloop builen mijnsleen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (S)

t't1/-4. ti( klei, l' deel .a«: 2!!!__ / ~g I zavelig I zanderigLgestruct. /zand

ICo-c'1.·~J klei, 2' deel __32_ 2!!!__ S vettig J zavelig I zanderig(.geslruct. /zand

kiel 3·deel IYs'ç' cm / ~J zavelig I zanderigl geslruct. /zand

tolale dikle lklel 4' deel cm vettia I zavelia I zanderigl gestruct. /zand

Iklei 5· deel cm ~I zavelig I zanderigl gestruct. Jzand

kem KL /ZAnd/Onbekend

Kruin mijnsteen 1) 1 cm (1) (2) C3\ C4\ CS\

H~I/lh~ klei, l' de,:,1 cm vettig I zavelig I zanderigl geslruct. /zand

kiel 2' deel ",-. cm ~I zaveligJ zanderig/_geslruct. /zand

klei, 3' deel ~ 2!!!__ ~ I zavelig J zanderig/_gestruct. /zand

totale dil<Ie lklel 4' deel cm vellig I zavelig J zanderigLgestruct. /zand

Iklei, 5' deel cm vellig J zavelig I zanderigLgeslruct. /zand

kern KL /ZAndIOnbekend

binnonbeloop mijnsleen 1) 1 cm (1) (2) P1 (4) (51
klei, l' deel ').2In> cm / ~g I zavelig J zanderigl gestruct. lzand

kiel 2' deel cm ~9J zavelig I zanderigLgestruct. /zand

klei, 3' deel 2!!!__ vettig I zavelig I zanderig/_gestruct. /zand

lotale dikte Iklel. 4' deel I~ ~gl zavelig I zanderigLgestruct. Izand

Iklei S' deel cm vettig I zavelig~g/_gestruct. Jzand

kern KL /ZAndlOnbekend

lopmerklng

loataverwerker: IDatum dataverwerking:

1) bij mijnsleen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals belonpuin (pu) of slakken (s~.
als code ka J/Nlpuls! gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

IdelOatnRcvlsfe versie 2006 0222.xfS Formullerlnwlnnlng versie: 15-5-2006

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg,

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax(0118) 6219 93
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Resultaten kleiboringen bijlage 7

Formulier kleidiktebepaling

-: boorpositie nabijdijkpaal :
Gebiedcode

Oosterschëlde _---

Polder

Naverkenner: Datum boren ; .,- /~. ;7~ {,

benedenbeloop bulten mijnsteen 'I I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, l' deel §l_"-'" zanderigLgestruct. hand
klei, 2' deel vettig' zavelig' zanderigL,gestruct. hand
klei, 3' deel ~, zaveligl zanderigL,gestruct. hand

totale dikle Iklei, 4' deel ~, zavelig' zanderigLgestruct. lzand
Iklei S' deel vettig I zavelig I zanderigL_gestruct. Izand

kern KL /ZAn<!lOnbekend

bultenbenm mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

kiel, l' deel cm ~I zavelig I zanderigL,gestruct. Izand
klei 2' deel cm ~g' zavelig I zanderigL_gestruct. hand
klei, 3' deel cm ~_I zavelig' zanderlgLgestruct. hand

totale dikte 1;lel, 4' deel --- ~ vettig' zavelig' zande0:!9L_gestruct. 'zand
klei, 5' deel cm vettiQ' zavelig' zanderig' gestruct. hand

kern KL /ZAnd/Onbekend

bovenbeloop bulten mijnsteen 1) I cm (1l______E) (3) (4) (S)
kiel, I' deel ~~ E!)__ 3 ~, zavelig' zanderigL_gestruct. hand
klei 2' deel cm vettig' zavelig' zanderigLgestruct. hand
klei, 3' deel cm ~, zavelig I zanderig/_gestruct. hand

totale dikte Iklei 4' deel cm vettig I zavelig I zanderigLgestruct. hand

Iklei, S' deel cm vettig I zavelig' zanderig/_gestruct. /zand

kem KL /ZAndIOnbekend

Kruin mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

j)..e)r~(J.r klei, I' deel / cm vettig I zavelig' zanderigLgestruct. hand

4~"""l. kiel 2' deel v cm veWg' zavelig' zanderig/_gestruct. /zand
klei 3'deel /\ cm ~_I zavelig' zanderigL_gestruct. hand

totale dikte Iklei 4' deel cm vettig' zavelig' zandetigL_gestruct. /zand
Iklei 5' deel cm vettig I zavelig' zanderigL,gestruct. hand

kem KL /ZAnd/Onbekend

binnenbeloop mijnsteen ') I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, I' deel 1Ss';L I~ ,3 vettig I zavelig' zanderigLgestruct. hand

kiel, 2' deel ~ I~ s ~! zavelig' zanderlgL,gestruct. /zand

klei, 3' deel I~ vettig' zavelig' zanderig! gestruct. 'zand
totale dikle Iklei 4' deel I~ ~g' zavelig' zanderig' gestruct. /zand

IkleJ,5° deel cm _ vettig' zavelig' zanderigLgestruct. /zand

kem KL /ZAnd/Onbekend

IOpmerking

IDataverwerker: IOatum dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
ats code ;ka JlNlpulsl gebruikt worden; alieen bij N Is dikte nul

kielDataRevIsie versie 2006 0222.xls FonnuliertnwfMlng versie: 15-5--2006

'1
_________ ~ ~ J

Projectbureau Zeeweringen
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Telefoon (0118) 621370

Fax (0118) 6219 93



Resultaten kleiboringen bijlage 7

Formulier kleidiktebepaling

'Oc:is_t~r§cm~lcf~' .::~~_ -: booroositie nabi' dïkpaal: ;; 'f q
Polder ~~ {...._ /l<.l-.:.";~ rc----d-A "'G"'e"'b;;;le"'d"'c"'o;.:d;.:e__ :-- --:: __ :--_-!
Naverkentler! Datum boren: 4· r"""'..... 4-"':.6

behedenbeloop bulten mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, l' deel cm ~/ zavelig/ zanderigLgestruct. /zand
klei 2'deel £I:!L.... vettig / zavelig / zandertgLgestruct. /zand
klei 3' deel cm ~~g/ zanderig/ gestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4' deel £I:!L.... vettig / zavelig' zanderigLgestruct. /zand
IkieiS' deel cm ~/zavelig/ zanderigLgestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

bultonborm mïnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)
klei l' deel cm ~/zavelig/ zanderigLgestruct. /zand
kiel 2' deel cm ~g / zavelig / zanderigLgestruct. /zand
klei 3' deel £I:!L.... vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand

totale dikte Iklei 4' deel cm ~ / zavelig / zanderigLgestruct. /zand
Iklei 5° deel cm vettiQ/ zavelig / zanderig/_gestruct. /zand

kern KL !ZAnd/Onbekend

bovenbeloop buiton ~nsteen 1) I cm (1) (21 (3) (4) (5)
klei, l' deel /10 £I:!L.... i vettig' zavelig / zanderig!_gestruct. /zand
klei 2° deel 2tiJ1d cm ~g/ zavelig/ zanderigLgestruct. /zand

kiel 3° deel cm vettig / zavelig / zanderigLgestruct. /zand

totate dikte Iklei 4' deel I~ ~/ zavelig/ zanderigLgestruct. /zand

Iklei S' deel cm vettig / zavelig / zanderigLgestruct. /zand

kern KL !ZAnd/Onbekend

Kruin mijnsteen ,> I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei l' deel .a«: E!L....3 ~/ zavelig/ zanderigLgestruct. /zand

klei, 2° deel 7û"d !:!!!...._ ~/ zavelig/ zanderig/_gestruct. /zand
kiel, 3' deel !:!!!...._ ~g / zavelig / zanderig!_gestruct. /zand

totale dikte Iklel, 4" deel E!L.... ~/ zavelig/ zanderigLaestruct. /zand

Iklei 5' deel cm _~/zavellg/ zanderigLgestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

binnenbeloop mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (S)

kiel, l' deel /,'0 cm J ~/ zavelig/ zanderig/ gestruct. /zand

kiel, 2' deel 2!'"]??I.Y E"_ ~g/ zavelig/ zanderlg/ gestruct. /zand

klei, 3' deel E!L.... vettig' zavelig / zanderigLgestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4' deel cm ~g / zavelig / zanderigLgestruct. /zand

Iktei S" deel cm vettig / zavelig / zanderig! gestruct. /zand

kern KL !ZAndIOnbekend

lopmerking

IDatailerwerker: IDatum dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuldworden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka JIN/pulsl gebruikt worden; alleen bij N is dlkle nul

klelDataR.ev1sie versie 2006 0222.xls Formufier1nwinnlng verste: 15-5-2006

Projectbureau Zeeweringen
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Telefoon (0118) 62 13 70
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Resultaten kleiboringen

Formulier kleidiktebepaling

~!~éÎ1rj~.~-.:_·;2.1={r~ :::~~::abï dïkoaal:

Naverkenner: Oatum boren: ",- fr~

benedenbeloop bulten mijnsteen 1) T cm (1) (21 (3) (4) (5)
kiel. 1" deel ~ vettig I zavelig I zanderigl gestrucI. /zand
klei. 2" deel cm vettig I zavelig I zanderig/_gestrucl_ Izand
klei. 3' deel cm ~Izaveligl zanderigL_gestruct. Izand

totale dikte Iklei, 4' deel cm ~gl zavelig I zsnderigLgestruct. /zand
Iklel 5' deel cm veltiQI zavelig I zanderlgLgeslrucl_ /zand
kern KL /ZAndiOnbekend

buitenbenn mijnsteen 1) 1 cm (1) (2) C31 C41 151
klei. l' deel -~ ~/ .zaveligI zanderigLgestrucl. /zand
klei 2"deel cm ~/.zaveligl zanderigLgestrucl. /zand
klei. 3' deel cm ~g I zavelig' zanderigL_gestrucl. /zand

totale dikte Iklel. 4" deel cm ~ I zavelig I zanderigLgestrucl. /zand
Iklel, S· deel cm _~/zave1i9/ zanderig/ ge.trucl_ /zand
kern KL /ZAnd/Onbekend

bovenbeloop bulten mijnsteen 1) 1 ern (1) (2) (3) (4) !S)
kiel. l' deel Jk_ ~ / ~1 zavellgl zanderlgL_gestruct. Izand

klei, 2" deel -: ~ ~ vettig I zavelig I zanderigLgestruct. Izand

klei 3" deel zn.; ~g I zavelig I zanderig/_gestruct_ /zand

totale dikte lklei 4" deel !:!!'__ ~ I zavelig I zanderigLgestruct. /zand

Iklei S" deel cm vettig I zavelig I zanderigL_gestruct_ /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

Kruin mijnsleen ') 1 cm III 121 C31 C41 ISI

klei. I" deel 1t3d_ I~I vettig I zavelig I zande,igLgestruct. /zand

klei 2·deel ft'k---# ~ ~I zavellgl zanderigLgest'uct. Izand

klei, 3" deel ~ ~ I zavelig I zandertgL_gestruct_ Izand

totale dikte Iklei 4" deel ~ vettig I zavelig I zanderigLgestruct_ /zand

Iklei. 5" deel cm ~ I zavelig I zanderigLgesiruct_ /zand

kern KL /ZAndiOnbekend

binnonbeloop mijnsteen 1) 1 cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, I" deel hl~ cm I vettig I zavelig I zanderig/_gestruct. /zand

klei 2" deel '.(.1-1"1/1 ~ vettig / zavelig I zande,igLgestruct. /zand

klei. 3" deel ~ ~g / zavelig~!!.\!e!!gLg~1!truct. /zand

totale dikte Iklei 4' deel J!:!!'__ ~g I zavelig I zanderigLgestruct. /zand

Iklel. 5" deel cm ~ I zavel!g I zanderigLgestrucl_ /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

IOpmerking

IOataverwerker: loatum dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvullingingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka JIN/pulsl gebruikt worden; alleen bij N Is dikte nul

kleiDataRevisia versie 2006 0222.xls Formulietinwinning vers 1e : 15-5·2006

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93

bijlage 7



Resultaten kleiboringen bijlage 7

Formulier kleidiktebepaling

benedenbeloop bulten mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (S)
klei, ,. deel cm vettig I zavelig I zanderigl_gestruct. /zand

klei, 2· deel cm ~I zavelig I zanderigl gestruct. /zand

ktel 3·deel cm ~I zavelig I zanderigl qestruct. lzand
totale dikte Iklei, 4· deel cm vettig I zavelig~nderigL_gestruct. /zand

jklei, S' deel cm ~I zavelig I zanderigLgestruct. /zand

kern KL IZAnd/Onbekend

bultenbenn mijnsteen 1) I cm 11) (2) (3) (4) (5)

kiel, I" deel r£!!!- ~/zaveligl zanderig/_gestruct. Izand
klei, 2· deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. /zand

kiel 3"deel cm ~/.zaveligl zanderigl gestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4" deel cm vettig I zavel!g I zanderigl gestruct. /zand

Iklei, 5" deel cm vettig I zavelig I zanderigL_gestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

boven beloop buiten mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) _@_
kiel, I" deel (1s:_ r£!!!- 3 vettla I zavella I zanderlgl gestruct. Izand
klei, 2· deel ~ci cm ~ig I zavelig I zanderigLgestruct. /zand

klei 3"deel cm ~-' zavelig I zanderigL_gestruct. lzand
totale dikte Iklei 4" deel 19!)__ vettig I zavelig I zanderigLgestruct. /zand

jklei, 5" deel cm vettig I zavelig I zanderigl aestruct. /zand

kern KL /ZAndiOnbekend

Kruin mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) __ill
klei, I' deel _L~o cm .3 vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand
kiel 2·deel zx» » 19!}__ ~ I zavelig~gLgestruct. /zand

klei 3· deel cm ~gl zavellgl zanderig/_gestruct. /zand

totale dikte Iklei 4" deel cm ~ I zavelig I zanderigl_gestruct. /zand

j klei 5" deel cm vettig I zavelig I zanderigl_geslruct. Izand
kern KL /ZAndiOnbekend

binnenbeiaap mijnsteen l' I cm (I) (2) (3) (4) (5)
klei, I" deel a-;- cm 3 ~I zavelig I zanderlgL_gestruct. lzand
klei, 2· deel ,?/!...,.·I ~ vettig I zavelig I zanderigl_gestruct. /zand

klei 3· deel ~ ~-' zavelig I zanderlgl_gestruct. /zand

totale dikte Ik lei, 4' deel cm vettla I zavelig I zanderfgL_gestruct. /zand

Iklei 5' deel cm L- ~ I zavelig' zanderigLgestruct. /zand

kern KL /ZAndiOnbekend

IOpmerking

.1Dataverwerker: IDaturn dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka JlNlpulsl gebruikt worden; alleen bij N Is dikte nul

klelOataRevfsle versie 2000 0222.ldS Formulier1nWfnning verste : 15~5-2006

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 621370

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten klei boringen bijlage 7

Formulier kleidiktebepaling

benedenbeloop buiten mijnsteen 1) I cm --..J!L__ ... (2) (3) (4) (5)

klei, l·d~~_ ._--- I~ ~I zavelig I zanderi91 gestruct. Izanq_

klei, 2e de~L_ -,-~ cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand_

klei, 3° deel -_.I~ vettig I zavelig I zanderigl oestruct. Izand

totale dikte 1;..l,_4.de~ ._--- I~ . _~.!!ig I zavelig I zanderigl gestruct. I~a'ld_

.klei, 5· deel ._ cm vellia I zavelio I zanderigLgestruct, Izand

kem Kl!ZAndfOnbekend

buitenbonn mijnsteen tI I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, 1· deel Cf!1__ _~ttig I zavelig I zanderigLgestruct. Izanel_

.;g~~~deel cm _ .. _v~ttlg12~1 zanderigL_gestruct. /zand

klei, 3° deel ---_. 9f!!._ vettig I zavelig I zanderig/__gestruct. /zand

totale dikte I~~'deel cm vettig I zavelig I zand'1!lg/_ge!;tr_uct. lzand

klei 5· deel cm v~l_!igl zav~1 zanderigL_ge§jrt,!ct. lzand

kem Kl!ZAndlOnbekend

bovenbelaap bulten mijnsteen 1, I cm (1) (2) __@)-_~-(~

>2h; _kIel, le deel ~o cm 3 ~ I zaveligLE!!d~gL.gestruct. Izand

klei 2' deel ~ cm vettig I zaveligL !§.I}9~!!gLgestruct. Izand

klei, 3' deel cm ~.L zaveljg I zanderlgL_gestruct. Izand

totale dikte Iklei, 4' deel cm f---Y!!!!l9 I zavelig I zanderig/_gestruct. Izand

Iklei, 5' deel cm vettig I zavelig I zanderial oestruct. Izand

kem Kl!ZAnd/Onbekend

Kruin mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) 141 151

klei 1'deel IJS-- cm 3 ~ I zaveligL__?;ande_rtgL_gestruct. Izan!!.,

kiel, 2' deel ~? i,..-o-cl' cm ~tig/_ zavelig I zanderial oestruct. /zand

klei 3'deel ~ ~lJlgL3l!v~.!iIl' zanderigL_gestruct. Izand

totale dikte Iklei 4e deel cm ~J zaveligl zanderig{_gestruct,--iz§.!!(!_

Iklei 5edeel cm ____ '(_~igl zavelig I zanderigL_ge~tIt!ct-" _/zll!!!!..

kem KL !ZAndiOnbekend

binnenbeloop mijnsteen ') I cm
r--r-r-

(1) (2) (3) (4) 151

klei l' deel ç-.ç- <;:~- __ vettig.i...!§l~~gL zanderig{_gestruct. /zand

klei, 2· deel 2a.---' cm vettig I zaveligl._E3nderigL._gestruct. Izand

klei 3' deel cm ~I_!igl zav~1 zanderigL_ge_stru~

totale dikte Iklei 4· deel cm _ _V.~l!igI zavelig I zandeJ!gLge?1l}J_£t.~

Iklei, 5· deel cm vetti9.L..za~l!gL. ;anderig/_ .g!1§truct. /zand

kem KL !ZAndiOnbekend

IOpmerking

IDateverwerker: IDatum dataverwerking :

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si),
als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

kleiDataRevisie versie 2006 0222.x1s FormulierInwinnIng versie: 15-5-2006

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 6219 93



Resultaten kleiboringen bijlage 7

Formulier kleidiktebepaling

9()"tërsé:I1<iI.cl~ :' _ - . ." ~ ,.~... ' "- boorpositie nabij di'koaal :
Polder "'~ ~ ~ Gebiedcode~~==~--~~--~~~

.. __ .. _, _.~N:!a!!:v~e:!;r1<~e:!n!!n!!:e'!;r:,-~~~~~~~~_~~~~ .l!:!D~atum~~bo~re~n:.:.:__ ,':";.):"',L.;:.::!.(.,,::...:~:.:......:~='..:....::.~..:'-:.' _....J._. . _ _

beneden beloop bulten mijnsteen 1) I cm (1) (2) (J) (4) (5)

kiel, I" deel g12_ ~.' zavelig' zanderig' gestruct. 'zand
klei, 2· deel ---- g12_ ~'zavelig' zanderig' gestruct. /zand

kiel, 3" deel ~ vettig' zavelig' zander1gLgestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4" deel g12_ ~g' .zavelig' zanderig' gestruct. /zand

Iklei, 5" deel cm vettia' zavelig' zanderig' gestruc!. 'zand
kem KL /ZAnd/Onbekend

bultenberm mijnsteen 1) I cm (1) (2) (J) (4) (5)

klei, I" deel cm vettig' zavelig' zanderig/_gestruct. 'zand
klei, 2" deel cm vettig' zaveligf zanderigUlestruct. /zand

klei. 3' deel I~ ~'zavelig' zanderig/_gestruct. /zand

totale dikte Iklel, 4" deel g12_ ~f zavelig' zanderigLg!,strucl. 'zand
Iktel 5" deel cm vellig f zavetig' zanderig/_gestruct. /zand

kem KL /ZAndtOnbekend

bovenbeloop bulten mijnsteen 11 I cm l1l (2) (J) (4) (5)

>21-./ kiel. I" deel' ~ cm 3 ~, zavelig! zanderigLgestruct. 'zand
klei, 2· deel ' ~_ ....,;, cm vellia' zavelia , zanderiaUlestrucl. /zand

ktei J" deet cm ~~g~gUlestruct. /zand

totale dikte Iklei 4" deel cm ~g' zavelig' zanderigLgestruct. fzand

Iklei 5°deel cm ~, zavelig' zanderigUlestrue!. /zand

kem KL /ZAndtOnbekend

Kruin mijnsteen 1) I cm (11 (2) (31 (41 (5\

klei I" deel 11,.;) §Lr'~'.',.._.es truct
/zand

klei 2" deel -~~y ~, zavelig' zanderigUlestruct. /zand

klei, 3' deel ~ f zavelig' zanderig' aestruct. /zand

totale dikte Iklei 4" deel ~, zavel!g' zanderigLgestruct. 'zand
Iklei S'deel vettig' zavelig' zanderigLgestruct. /zand

kem KL !ZAnd/Onbekend

binnenbeiaap mijnsteen 1) I cm (1) (2) (31 (4) (5)

kiel 1·deel .s5.::_ g12_ ~g' zavelig' zanderigLgestrucl. 'zand

klei 2"deel 2a.~ cm ~'zavelig' zanderig/ gestmct. /zand

kiel, 3" deel cm ~g' zavelig' zanderigUlestrucl. 'zand

totale dikte Iklel 4" deel cm ~g' zavelig' zande!!gUlestruct. /zand

Iklei 5" deel cm vettig' zavelig' zanderig/_gestrucl. /zand

kem KL /ZAndtOnbekend

jopmerking

IDataverwer1<er: IDatum dataverwer1<ing :

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevutdworden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka JIN/pu'sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

kleiDataRevisie versie 2006 0222.xts Formolîer1nwinning versie: 15-5-2006

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Mjddelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 6219 93



Resultaten kleiboringen bijlage 7

Formulier kleidiktebepaling

Oostersçhelde -'--:-_~__:;:__:;_:_~-:-"'-"-~;-.,'-f~boo~o~rpo!:!s!!!itl!::e.!2n!!!a~blL!i· d:!lfii~lkD~,a!!!a!!..1:'---'.~"'"·df"....:~O"·~__ _l
Polder -0-"~~~.q..-l, Gebiedcode

Navetkenner: Datumboren: r/~.~.~ ~~
I

-
benedenbeloop bulten mijnsteen 1) cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, l' deel cm ~Jzaveligl zanderigLgestruct. lzand

klei 2' deel IE!'- vettia I zavelia I zanderigLgestruct. /zand

klei, 3" deel I~ . vettig I zavelig I zanderigl oestruct. lzand

totale dikte Iklei, 4' deel E!'-. vettig I zavelig I zanderlgl gestruct. lzand
Iklei 5' deel cm '-- --l!£!!!g I zavelig I zanderig(_gestruct. /zand

kern KL !ZAnd/Onbekend

bultcnbcnn mijnsteen 1) I cm (1) 121 131 141 151

klei l' deel ~3o cm
.,

vettia I zavelia I zanderigl_gestruct. /zand:>
klei, 2' deel 2.a.-, cj_ ~ vettjg I zavelig I zanderig(_gestruct. /zand

kiel, 3' deel £I!l..._ vettig / zavelig I zanderig(_gestruct. /zand

totale dikte Iktel, 4' deel E!'- vettig I zavelig I zanderig/ 9!'Struct. /zand

Iktei, 5' deel cm vettia I zavelin I zanderigLgestruct. Izand

kern KL !ZAnd/Onbekend

bovenbetoop butten mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei l' deel 1),1:) cm 3 vettig I zavelig I zanderi9Lgestruct. Izand

kiel, 2' deel ?cH'-d._ £I!l..._ ~ig I zavelig I zandertor cestruct. /zand

klei 3' deel cm vettia I zavelig I zanderi!ll gestruct. /zand

totale dikte Iklei 4' deel 1£I!l..._ ~gl zaveligl zanderig/ gestruct. /zand

Iklei, 5° deel cm ~I zaveligl zanderigl_geslruct. Izand

kern KL /ZAnd/Onbekend

:Kruln mijnsteen 1) I cm III 121 !31 ~ (51
kiel l' deel _jJ)_Q_ f2!!- _j ~g~~1 zanderin/ cestruct. Izand

klei 2" deel 7",..........,1 I~ ~I zavellgl zanderig(_gestruct. /zand

klei 3" deel f2!!- ~I zaveligl zanderigl_gestruct. /zand

totale dikte Iklei 4·deel £I!l..._ ~g I zavelig I zanderigLgestruct. /zand

Iklei, 5' deel cm vettig I zavelig I zanderig(_gestruct. Izand

kern KL !ZAndIOnbekend

bJnnenbeloop mijnsteen 'I I cm III 121 131 (41 (51
kIel, l' deel

~~
E)l_ 3 ~I zavelig I zanderlgl_gestruct. /zand

klei, 2' deel cm vettig I zavel!g I zanderig(_gestruct. Jzand

kiel. 3' deel IE!'- vettig I zavelig J zanderigLgestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4' deel cm vettig I zavelig I zanderigLgestruct. Jzand

Iklei 5" deel cm vettig I zavelig I zanderig(_gestruct. /zand

kern Kl!ZAndlOnbekend

lopmerking

IDataverwerker: IDatum dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka JIN/pulsl gebruikt worden: alleen bij N is dikte nul

kletDataRevisle versie 2006 0222.xls fonnulier1nwinning versie : 15-5-2006

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000. 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 6219 93



Resultaten klei boringen bijlage 7

~~
/ .' ,

/1

Formulier kleidiktébepaling

óos'tersciteidè .' :<" '. " .. , " .. ' . '," boornositie nabii diikDaal :~>çti -rSc "'"--~~---,----~--,'''j--- f -.'~-

Polder ï: r s-a-coe ~'""~ /"~ ,_:G::;e:.:b::;le:.:d:.:c;,::od.::e=-_...",.-.-_-.."._----l
_____ • .~N~a~y~e~m~.e~n~t~e~r, ~Oa~hnn~~bo~re~n~:__~~~-~,~~~~~~~'~~~6L'___J

beneden beloop bulten mijnsteen l' I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, l' deel cm ~g I zavelig I zanderigLgestruet. /zand

klei, 2' deel ~ vettig I zavelig I zanderigLgestruct. /zand
klei, 3· deel cm vettig I zavelig I zanderig/_gestruct. lzand

totale dikte Iklei 4· deel ~ ~I zavelig I zanderig/_gestruct. /zand

Iklel, 5" deel cm vettig I zavelig I zanderigLgestruct. Izand

k.ern KL IZAndIOnbekend

\,

bultonbcrm mijnsleen " I cm (1) (2) (3) (~-
kiel, l' deel ~~~I I~ .:S veUigI zavelig I zanderigl cestruct, lzand
kiel, 2· deel ~ veUiaI zavelia I zanderigl gestruet. IZ3nd

klei, 3" deel cm ~/zaveligl zanderig! geslruet. /zand

tol ale dikte Iklel, 4" deel cm ~91 zavelig I zanderigLgestruet. /zand

Iklei, 5" deel cm vellig I zavelig I zanderigLgestruet. Izand

kern KL /ZAnd/Onbekend

bovenbelaap buften mijnsteen 1) 1 cm __ (1) (2) (3) (4) @_
klei l"deel I}f m-'~~~dIzandklei 2" deel :a ..... .ui vettig I .zaveligI zanderigLgestruet. /zand

klei, 3· deel \leUigI zavelig I zanderig!_geslruet. /zand

tolale dikte Iklei 4" deel vettig I zavelig I zanderig!_gestruet. /zand

Iklei 5" deel ~ I zavelig I zanderig/_gestruet. lzand

kern KL IZAnd/Onbekend

Kruin mijnsteen '11 I cm (1) 121 131 141 151

klei l'deel __[}.£.L ~ 3 vettig I zavelig I zanderigLgestruet. Izand

kiel 2" deet 'J-,.. r1 cm ~ I zavelig I zanderigLgeslruet. Izand

klei, 3" deel cm ~ I zavelig I zanderigLgestruct. lzand

totale dikle Iklei, 4' deel cm ~ I zavelig I zanderigLgestruet. /zand

Ikiel 5' deel cm vettig I zavelig I zanderigLgestruet. lzand

kern KL /ZAndiOnbekend

binnenbeloop mijnsteen " 1 cm (1) (2) (3) (4) (5)

kiel, 1· deel Il,~ cin 3 ~I zavelig! zanderigl gestruet. /zand

klei, 2' deel 1zCL.£",.c1 cm ~/zaveligl zanderig/_gestruet. IZ3nd

klei 3" deel ,E!!._ veUig I zavelig I zanderigLgestruet. lzand

totale dikte Iklei 4" deel cm ~ I zavelig I zanderigLgeslruet. /zand

Iklei, 5" deel cm vettig I zavelig I zanderig!_gestruet. /zand

kern KL /ZAndiOnbekend

IDataverwemer: IDatum dataverwerking:

1} bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (51).
als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

kleJOataRevlslc versie 2006 0222.x1s Fom,ullerlnwlnnlng versie: 15--5-2006

~-------------------------------------------------------------------- --~~~ __ ~ ~ ,~~J

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000. 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 6219 93



Resultaten kleiboringen bijlage 7

Formulier kleidiktebepaling

benedenbeloop buiten mijnsteen 1) I cm P) (2) (3) (4) (5)
klei, 1· deel cm vettig I zavelig I zanderigl_llestruct. !zand
klei, 2· deel cm ~/zaveligl zandeligl gestruct. !zand

kIel, 3· deel ~ vettig I zavelig I zanderigLgestruct. Izand
totate dikle Iklei, 4" deel I~ ~I zaveligl zanderigLgeslruct. !zand

Ikiei, 5° deel cm vettig I zavelig I zanderigLgeslruct. hand
kern KL !ZAmIlOnbekend

klei 3° deel

totale dikte Iklei, 4° deel
Iklei, SO deel

kern

bovenbeloop buiten mijnsteen 1)

iç~ kiel, 1° deel
kiel 2· deel

klei 3°deel

lotale dikte Iklei 4° deel

Iklei, 5" deel

kern

KruIn mijnsteen 1)

klei, 1° deel

klei 2° deel

kiel 3"deel
totale dikte Iklei 4" deel

Iklei, 5° deel

kern

I binnenbeloop mijnsteen 1)

klei, l' deel
klei, 2° deel

kiei, 3" deel
totale dikte Iklei 4° deel

Iklei, 5° deel

kern

IOpmerldng

IOataverwerker:

I cm ill (2) (3) ..N
I~',. cm ( vettig I zavelig I zandetigLgestruct.

2~ 'Y cm vettig I zavelig I zanderigLgestruct.

~ vettig I zavelig I zanderigLgestruc!.

bultenbenm ~m~~~'n=st=e~en~I)__ I__ ~ __ -r~ __,__, ~
é'~ :r~y/..,_ -",kl~el"-l!..o-",de,,,e,,-1-f-~";:""-I"'''--

klei, 2· deel
!zand

I==-:.....::='---II-------t'cm=-----l ~g I zavelig I zanderlgl gestruct. !zand
t-- --'==-"'= L ... "'em"'-__,_........J~ 1 zavelig I zanderlgLgestruct. Izand

KL !ZAndIOnbekend

!zand

lzand

I cm .rn _(~ _@)_ _(4) (5)

_b..s::_I9!!!__ .3. ~ / zavelig / zanderigl gestruct. /zand

____K_I£!!!...__ 101- vettig / zavelig I zanderigLgestruct. /zand
1--- --,~!>.-"~= j__5..L_5...L_-I"cm"'-___1/ vettig I zavelig / zanderigLgestri:Jct. !zand

___L5'__ ~ .s ~ / zavelig / zanderigLgestruct. !zand
cm .Vç vettig I zavelig / zanderigLgestruct. !zand

KL !ZAnd/Onbekend

(1) (2) _(3) (4) (5)1 cm

vettig I zavelig I zanderigLgestruct. !zand
vetti1l1 zavelig I zanderlgl gestruct. !zand

vettig I zavelig I zanderlgl geslrue!. /zand
vettig I .zaveligl zanderigLgestruct. !zand

1-- --'~=~= L .J"em"'-__,___JI__...:V"'e:!!!lIigI zavelig / zanderigLgesiruct. !zand
KL !ZAndiOnbekend

1. cm (1) (2) _(3) (4) (5)

6<:' cm ..3 vettiQI zavella / zanderig/ gestruct. !zand

d~ cm vetljgl zavelig I zanderigLgestruct. !zand

19!!!__ vettig I zaveli!) I zanderigLg~slruct. Izand
cm vettig I zavelig I zanderlgLgestruct. !zand
cm vettig / zavelig / zanderlgl gestruct, !zand

KL !ZAnd/Onbekend

IDatum dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka JlNlpu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

kielDataRevIsie verste 2oo60222.xls Formuller1nwfnnlng versie: 15-5-2006

ProjectbureaLJZeeweringen

Pia Postbus 1000. 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 621370

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten kleiboringen bijlage 7

Formulier kleidiktebepaling

9~~_~!!I!)~' '. . ~ •._.__ '-_fboo=)=rpco~Si~tle=na",b""lij_-,=d_ill",ïk!>l=a~a:..:I:---,£~·'t:.r.;;-"''-'_~__ ---j
Polder E::j;...~~ ~ »<:_;'~ Gebiedcode

Navert<enner: .' Datum boren; l-~' Z~-é
!

beneden beloop bulten mijnsteen 1) I cm {1) (2) ru_ (4) (5)

klei ,. deel cm ~g! zavelig! zanderig/_gestruct. /zand

klei. 2" deel cm ~!zavelig! zanderig! gestruct. !zand

klei, 3· deel cm vettig! zavelig! zanderig.!__gestruct. /zand

totale dikte Iklei 4· deel cm ~! zavelig! zanderig/_gestruct, /zand

Iklei 5° deel cm vettig! zavelig! zanderig.!__gestruct. /zand

kem KL /ZAnd/Onbekend

bultenbenn mijnsleen 1) 1 cm (1) (2) (3) (1) (5)
C;hcl..-. CLe klei, 1·deel _LJo ,!:!:!!_ I vettig! zavelig! zandèrig.!__gestruct, !zand
S'J"~.b",,~- -r-:-:
.6/d'k...

klei, 2° deel ~LLf!. ~ vettig! zavelig! zanderig.!__gestruct. /zand

kiel, 3' deel ~ vettig! zavelig! zanderig.!__gestruct. !zand

totale dikte Iklel, 4· deel ~ ~! zavelig! zanderig.!__gestruct. /zand

Iklei, 5" deel cm vettig! zavelig! zanderig.!__gestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

bovenbelaap bullen mijnsteen 1) I cm (1) (2) _@_ ~ _@_
klei, ,. deel _jDc §l-''''~'',zanderlg.!__gestruct. !zand

klei 2" deel ,~,('~( ~I zavelig I zanderig.!__gestruct. /zand

klei, 3" deel vettig I zavelig I zanderig!_geslruct. !zand

Iklei 4· deel ~I zavelig! zanderig/_gestruct. /zand

Iklel,S' deel vettig I zavelig I zanderig.!__gestruct. /zand

kem KL /ZAndIOnbekend

totale dikle

Kruin mijnsleen 1) 1 cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei I· deel ~f!E-) ~J zavellgl zanderig/_geslruct. /zand

klei, 2° deel _.. ,...., d cm vettig! zavelig I zanderig.!__gestruct. /zand

1- ---,"'kt'''e!c~'~3_·d::!:e~e"'I_I---I~ ~ I zavelig I zanderig.!__gestruct. /zand

II:'k::;le",i...., 4:!..·_,d",e",e!...1-I----I£!!L...._ ~ I zavelig I zanderig.!__geslruct. /zand

!- _..JI'"lk"'le"'i,-"5'-0~d"'ee"'I_I _'"cmO!!...__.........J vettig I zavelig I zanderlg!_gestruct. lzand

kern KL /ZAnd/Onbekend

tolale dikle

blnnenbeJoop mijnsteen 11 I cm ____ill (2). _@)_ _<1L _(5)

klei, 1° deel ~IE!L.... 3 vettig I zavelig I zanderig.!__gestruct. /zand

kiel, 2· deal ?gM_ ~ ~ I zavelig I zanderlgLgestruct. /zand

.1- ---,,~kl"'e!ci,~3'_·~dee~I_I---!:!!!...- ~gl zaveligl zanderigLgestruct. !zand

"1:k""Ie",I,..:;4c..·",dee=I_I' ~ ~g I zavelig I zanderig.!__gestruct. lzand
1- __.I"'lkl"'e"'i~5_'::!:dee=I-1 -''''cm",-_ _ vettig! zavelig I zanderigLgestruct. !Zand

kem KL /ZAnd/Onbekend

lolale dikte

lopmerking

IDataverwert<er: IDatum dataverwert<lng :

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals beton puin (pu) of slakken (51).
als code ka J/N/pulsl gebruikt wonden; alleen bij N is dikle nul

~1.IO.I.Revlsle versie 2006 0222.Jd. Formune~nwlnnlng versie: 15-5·2006

l _

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 6219 93



Resultaten kleiboringen bijlage 7

Formulier kleidiktebepaling

Oos!emchilJdli' . . 0.. .., ',Ol _. ,. ,. booroosilie nabi' dïkoaal :£-f.-6
POlde~--:~V~",~ ...~~3--"-"'t Gebiedcode"y - /:

_____ ..c.:N~a.!:ve:!rk=e!!n!!ne~r:':" J.!D~a~tu!!;m!!!..!b~o!!re!:;nè!..:.:_:.:J;L-_,t.y._':::~::::::,",-,:::_.:.':"~~.:o-.:..;=-=6:__.J ... _ ...
I

benedenbeloop bulten mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei. l' deel cm vettia I zavelia I zandenaLgestruct. /zand

klei, 2' deel cm vettig I .zavelig I zandengl geslruct. /zand

kiel 3'deel £!!l_ ~gl zaveligl zandengL_gestruct. Izand
lolale dikte Iklei, 4" deel 19!'__ ~/zaveligl zandengLgestruct. {zand

Iklel, 5' deel cm '-- vettig { zavelig I zandengl geslruct. /zand

kern KL IZAnd/Onbekend

bultenbenn mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)
klei, l'deel cm vettig I zavelig I zanderigLgestruct. 'zand

klei 2'deel £!!l_ veltig' zavelig I zander!gLg.estruct. /zand

kiel, 3" deel £!!l_ ~I zaveligl zanderigLgestruct. /zand

totale dikte Iklel, 4' deel £!!l_ ~ I zavelig I zanderigLgestruct. Izand
Iklel, 5' deel cm ~ { zavelig' zanderigL_gestruct. /zand

kern KL IZAndlOnbekend

boven beloop bulten mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei l' deel lc.t2_ £!!l_ ~ vettig I zavelig I zanderigLgestruct. Izand

klei, 2' deel _Jy_ £!!l_ Is- vettig I zavelig I zanderigL_gestruct .. /zand

klei, 3' deel l-ku' cm vettig I zavelig I zanderigLgeslruct. 'zand

tolale dikte Iklei 4' deel cm vettia' zavelia' zandenal aestruct. /zand

Iklei, S' deel cm vettig I zavelig I zanderigLgestruct. /zand

kern KL IZAndlOnbekend

Kruin mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei l' deel

~
IE!!.......: [3 vettig I zavelig I zanderig! _gestruct. /zand

klei, 2' deel cm ~g' zavelig I zanderig! gestruct. /zand"'-

kiel, 3' deel cm ~_lzaveligl zandeng/_gestruct. /zand

lotale dikte Iklei 4' deel cm veltig I zavelig I zanderigl gestruct. /zand

Iklel, 5' deet cm ~/'zaveligl zanderigLgestruct, /zand

kern KL IZAndIOnbekend

binnonbeloop mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) 14\ (5)

klei l'deel _15' cm .6 ~g I zavelig I zanderigLgestruct. Izand

klei, 2' deel ~a cm vett!!!' zavelig I zanderigLgestruct. /zand

klei, 3' deel cm vettig I zavelig' zanderigLgestruct, lzand

totale dikte Iklel 4' deel I!:!.!!._ ~g' zavelig' zanderigl gestruct. lzand

Iklei, 5' deel cm ~/2aveligl zanderig[ geslruct. /zand

kern KL IZAndlOnbekend

klelOataRc\lÎslé versie 2006 0222.xts Formulier1i'1wfnnlng versie: 1s.5-2006

IOpmerking

IDataverwerker: IDatum dataverwerking:

1) 'bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling Ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si),
als code ka JIN/pu/SI gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

_1L. __ ~ ._.._..c

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten kleiboringen bijlage 7

Formulier kleidiktebepaling

Oostêniclièlde' _'_-' ...,..__ --::_,~~_--_. _-_"_-_'_'_'_'I fb.::;oo:::)tpO=!s:::it::;ie=na:::b",lii",d",lii",lkp::,a:.::a::..1,-,:,....:::··c;:6;._:~_·----1
P~ld~r--8 i.-~ C-~ pc-C</"'£',

/
l:Ia\(erkenl)er: _.. .

Gebiedcode

beneden beloop bulten mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei 1· deel cm vettig! zavelig! zanderigL.gestruct. /zand
klei. 2· deel cm ~Jzavelig, zanderigLgestruct. /zand
kiel. 3° deel f!!l__ ~! zavelig! zanderigL.gestruct. /zand

totale dikte 1;lei. 4' deel cm vettig! zavelig' zanderigl gestruct. /zand
klei 5·deel cm vettig! zavelig! zanderigL.gestruct. /zand
kern KL !ZAnd/Onbekend

bultonbenn milnsteen 1) I cm (1) (2) @ (4) (5)

klei l' deel }.; cm 3 ~-'zavelig, zanderigL.gestruct. /zand
klei, 2" deel 120 cm 5' vettig! zavelig! zanderigLgestruct. /zand, rsc
klei, 3' deel //<;; cm I ~! zavelig! zanderigLgestruct. Izand

totale dikte Iklel 4' deel ~( Ç!:'l__ ~! zavelig! zandeJjgLg!'struct. !zand
Iklei, 5' deel cm ~ I zavelig I zanderigL.gestruct. /zand

kern KL !ZAndiOnbekend

bovenbeloop bulten mijnsteen 1) I cm P) (2) (3) (4) (5)
klell°deel _6s__ f!!l__ -) ~I zavelig! zanderîgLgestruct. lzand

hu.!.< ,,,.._ "f c.t......Û",'-'klei 2' deel 60 cm 1>1~I zavelig I zanderigLgestruct. Izand

klei J' deel ~ f!!l__ vettig' zavelig I zanderigJ_gestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4· deel cm vettig! zavelig! zanderigLgestruct. /zand
Iklei,S' deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. /zand

kem KL !ZAnd/Onbekend

Kruin mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

c/>.-7'~£b:_ kiel, l' deel -F-:I£!!L_ ~gl zavelig I zanderigL.gestruct. /zand

klei, 2" deel ".A cm ~I zavelig! zanderigJ_gestruct. /zand

kiel, 3' deel f!!l__ vettig I zavelig I zanderigL.gestruct. lzand

totale dikte Iklei, 4' deel cm ~_I zavelig' zanderigLgestruct. /zand

Iklei! 5· deel cm ~, zavelig~nderigLgestruct. 'zand
kem KL !ZAndIOnbekend

blnnenbetoop mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei 1" deel .xe: f!!l__ 3 vettig I zavelig I zanderig' gestruct. /zand

klei 2" deel '2i:;...... o{ f!!l__ ~'zaveligl zanderigLgestruct. /zand

klei, 3' deel f!!l__ ~/zavelig! zanderigl gestruct. /zand

totale dikte Iklei. 4' deel £!!L_ ~! zavelig! zanderigJ_gestruct. !zand

Iklei S' deel cm vettig I zavelig I zanderigLgestruct. /zand

kem KL !ZAndIOnbekend

jOpmerklng

IOataverwerker: IOatum dataverwerking:

1) biJmijnsleen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

kleiDataRevisie versie 2006 0222.xls Fonnullertnw'ltmlng versie: 1S.S.200G

IL _

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000. 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93

\



Resultaten kleiboringen bijlage 7

Formulier kleidiktebepaling

boorpositie nabij dijkpaal: iI ''}.:P~ld~~-'.~(1~ ~ r~ç.,Ü_"
Navert<enner:

Gebiedcode

beneden beloop bulten mijnsteen 1) I an (1) (2) (3) _ill _ID
klei, l' deel £!!!._ vettig I zavelig I zanderigLgestruct. Izand
klei, 2' deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. /zand
klei, 3' deel cm vet!!!!.1 zavel!9J zanderigLgestruc!. /zand

totale dikte Iklei, 4' deel £!!!._ vettig I zavelig I zanderigl gestruct. /zand
Iklei S' deel cm vettig I zavelig I zanderigLgestruct. /zand
kem Kl!ZAndiOnbekend

I'
I

buitenbgnn mijnsteen I) I cm 1.1l _ill. _ill _(4) _ -@
(;;"0/: /..& " -~;. klei, l' deel -1J £!!!_ ~J zaveligl zanderigLgestruc!. Izand
A~C ("."';7 ~ klei, 2' deel cm veHig I zavejigJ zanderig! gestruct. lzand

klei, 3' deel I£!!!._ ~I zavelig I zanderigLgestruct. /zand
totale dikte Iklei 4' deel £!!!._ ~I zaveligl zanderigl gestruct. Izand

Iklei, S' deel cm vettig I zavelig I zanderig/...!lestruct. /zand
kem KL !ZAnd/Onbekend

bovenbeloop buiten .:.;m""ij""ns:;.:tee::..;:;cn_')_,_l'----Icm (1) (2) (3) (4) (5)

C:~-l .i.{,;.... -:;>klei,l'deel _LSD §] vettig/ zavelig/ zanderigLgest,ruc1. /zand
klei 2' deel I?db. .....i' ~ I zavelig I zanderigLgestruct. /zand
klei, 3' deel ~g / zavelig I zanderig!_gestruct. Izand

totale dilde Iklei, 4' deel vettig / zavelig~9Lgestruct. /zand
Iklei S" deel vettig I zavelig I zand~gLgestruct. /zand

KL !ZAndIOnbekendkem

klei, 3' deel

l cm (1) (2) (3) (4) (5)

Î" an vettig / zavelig I zanderig/ qestruct. /zand
~,( cm vettig / zavelig / zanderigLgestruct. /zand

cm vettig I zavelial zanderig!_gestruct. Izand
cm vettigl zaveligl zanderigLgestruct. /zand
cm vet~gI zavelig / zanderig! gestruct. /zand

KL !ZAnd/Onbekend

Iklel, 4' deeltotale dilde
Iklel, 5' deel

kem

(1) (S)1 cmmijnsteen 1)binnonbeloop (2) (3) (4)

klei l'deel

klei 2°deel
vettig / zavelig / zanderigLgestruct. /zand
vettig / zavelig I zanderig/ gestr\Jct. /zand

klei 3'deel vettia/ zavelial zanderigLgestruct. /zandcm

1r"k",le",i...;4,-'.::.de:.:e",I-j. £!!!._ vettig/ zavelig I zanderig/ geslruc!. /zand
t- ....Jh"'kl"'e!L1,",S_'",de",e:.:.I_" ..J",cm:!.!...-1.-JI _ _;v",e""ttigI zavelig I zanderigl gestruct. /zand

kem KL !ZAnd/Onbekend

totale dikte

lopmerking

IDataverwerker: IDatum dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka JIN/pu/sl gebrulld worden; alleen bij N is dilde nul

kSelOatBRevlsJe versie 2006 0222.x!s Formullcrtnwlnnlng versie: 15-5-2006
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Resultaten klei boringen

Formulier kleidiktebepaling

Oostersehelde . , ." " . .' .• c:·~:.. '" . '. " -_ ..- booroosilie nabli dïkoaal : ~:l ~
Polder ~~çl~~-:;;:edéA. Gebiedcode

/

Naverkenner: Datum boren : ;V.,! iJ.M./_/ ..u~ (:,
''j .

beneden beloop bulten mijnsteen 1) I (1) (2) (3)
,

(4) 151cm
klei ,. deel za.; vettic! .zavelia I zanderia/_gestruct. /zand

klei 2"deel cm ~_'zavèligl zanderig!_geslruct. /zand

kIel, 3· deel cm ~/zaveligl zanderig!_gestruct. /zand

totale dikte 1"lei, 4" deel cm vettig I zavelig! zanderigLgestruct. Izand

lklei 5" deel cm _~! zavelig I zanderig!_gestruct. /zand

kem KL /ZAnd/Onbekend

bultenberm mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, I' deel /')-0 cm 3 ~! zavelig I zanderig!_gestruct. !zand

klei, 2' deel ~ cm ~_'zaveligl zanderig/_geslruct. Izand

klei, 3· deel cm vetllg I zavelig I zanderig!_geslruct. !zand

lotale dilde Iklei 4' deel cm vetllg I zavelig I zanderigl gestruct. /zand

rklei 5· deel cm vellig I zavelig I zanderigLgestruct. /zand

kern KL /ZAndiOnbekend

bovenbeloop bulten mijnsteen " I cm (1) (2) !31 (4) (5)

d;"'''7'~ k.-c:e..:. klei, I' deel .r-.I~ veltig~g I zanderigLgestruct. /zand

kiel, 2" deel hP! cm venig I zavelig! zanderig£_geslruct. /zand

kIel, 3° deel --- I~ venig! zavelig I zanderig/_geslruct. /zand

tolaledilde huei 4'deel ~ ~/zaveligl zanderigLgeslruct. /zand

Iklei, 5· deel cm vettig I zavelig I zanderigLgeslruct. /zand

kern KL /ZAndIOnbekend

KruIn miJnsteen 1) 1 cm (1) (21 (31 (41 15\+r ": klei, 1· deel LJv I~ venig I zavelig I zanderig!_geslruct. /zand

kIel 2" deel z; ~ ~gl zavelig I zanderigLgestruct. /zand

klei, 3' deel cm ~9! zavelig~anderigLgestruct. /zand

lotale dikte lklei, 4' deel cm venig! zavelig I zanderigLgestruct. !zand

Iklei, 5" deel cm venig I zavelig I .zanderigLgestruct. /zand

kern KL /ZAndIOnbekend

.:..;m",ijn;,o,:s;,o,:te~en_;_'_'+-,J,,_·_-tcm. (11 121 131 (4) iS)

klei, I" deel 6< §l venig! zavelig! zanderig!_gestruct. /zand

klei, 2° deel ~ ~ I zavelig' zanderlg£_geslruct. /zand

1- -,.!!kl!:e!.o.I,-"3~0~de:!e'!!I_I___ ~, zavelig I zanderig£_gestruCl. /zand

1"k"le:,:I,.;,4,_'_,d",e",e'_l_1 cm vettig I zavtillg I zanderigLgestruct. Izand
I- ~lild!:e!.o.i,-"5_·d~e:!e,!!I_l__ ___..J vettig' zavelig I zanderig! aestruct. !zand

kern KL /ZAndiOnbekend

binnenbeloop

totale dikte

lopmerking

IDataverwerker. loaturn dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvullingingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

'kfeiOataRevfsle versie 2006 0222.xls FonnuUerlnwlnning versie : 30-5-2006
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