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•
DEFINITIEF

Algemeen

Beschrijving dijktraject

Dit rapport beschrijft de toetsing van de dijk van de Anna Jacobapolder tussen dp 0590 en
dp 0629 (voormalige veerhaven bij het gehucht Sluis). In SteenToets is de gezette
steenbekleding getoetst. voor de volledigheid is de niet-gezette steenbekleding
administratief opgenomen. Deze bekleding kan niet in SteenToets worden getoetst.
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Figuur 1: Kaart Anna Jacobapolder dp 0590 - dp 0629

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 6219 93



11111111111111111111111111IIIIIII/~ II~IIIII I/fl " 1111

Controle toetsing vrijgave Anna Jacobapolder V,

010779 2006 PZOT-M-06259

•

•



Het traject ligt aan de noordwestzijde van het eiland Sint Philipsland in de Gemeente
Tholen,nabij Sluis en Anna Jacoba. Het traject begint bij dp 0590 (circa 1,8 km ten westen van
de Philipsdam) en eindigt bij dp 0629 (voormalige veerhaven Sluis). Langs een groot deel van
het traject is een ondiep voorland aanwezig, dat bestaat uit een schor met een breedte van 50
tot 250 meter en een voorliggend slik. Langs het gehele traject is een vooroeververdediging
aanwezig,welke geen onderdeel is van de primaire waterkering.

Randvoorwaarden

Door SvasekHydraulics (in opdracht van het RIKZ) is een detailadvies gegeven voor de toe te
passen golfrandvoorwaarden voor het betreffende dijkvak (PZDB-M-06019, d.d. 02 februari
2006). Svasekheeft detailadvies gegeven voor Hs en T, bij waterstanden t.O.V. NAP +Ü,OOm,
+2,00 m, +3,00 m en +4,00 m. Het detailadvies is te vinden op T:\Hoofdafdeling
AX\AXZ\randvoorwaarden \adviezen.

Voor de berekening zijn de waterstanden gebruikt van t.o.v. NAP +Ü,OOm,+2,OOm, +3,OOm
en +4,OOm. Bij NAP + 3,00 m sluit de Stormvloedkering van de Oosterschelde en zal de
waterstand een ander verloop krijgen.
De toetsing is uitgevoerd met drie tabellen. Tabel1 is in alle gevallen maatgevend. Zie ook
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.

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 5ç-2'3-lijn. Tenzij er
voldoende vertrouwen is in de reststerkte van de basalt, er wordt dan getoetst met Anamos
gecombineerd met de 6ç-2/3-lijn. In het geval dat de boventafels getoetst worden met de 6ç-
2/3-lijn zal dat expliciet in dit rapport worden vermeld.
De ondertafels worden getoetst met Anamos gecombineerd met de 6ç-213-lijn.

langdurige belasting

Indien SteenToets resulteert in een score IJ goed" of IJgeavanceerd" wordt er tevens een toets
uitgevoerd met langdurige belasting. Er wordt dan gerekend met een factor per
bekledingstype. De langdurige belasting is toegevoegd aan SteenToets versie 4.05.

Kreukelberm

De noordelijke en zuidelijke havendam hebben een kleine kreukelberm. de sortering wordt
geschat op 10/60 kg. De kreukelberm wordt niet meegenomen in de toetsing, gezien het
grootste deel van de kreukelberm buiten de te toetsen primaire waterkering valt.

Kleiboringen

Door het waterschap zijn op het onderhavige dijktraject kleiboringen uitgevoerd, de resultaten
zijn verwerkt in de toets en zijn te vinden op:
\ \DZL -S000001 \project\AXZ_REVISIE\CONTROLE_ TOETSING\03 Oosterschelde\dp 0550-
0630 AnnaJ PrHendrik Kramer\dp 0590-0629 (wsze gaat tot 0630)\ breekpunten Os
200602091.xls.
De resultaten zijn tevens te vinden in bijlage 8 in een globale weergave, voor detailinformatie
wordt verwezen naar het digitale bestand.
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Veldbezoek
Het traject is bezocht d.d. 03 mei 2006 door

Beschrijving

Algemeen
Er zijn weinig afwijkingen ten opzichte van de invoer in SteenToets. Het Waterschap Zeeuwse
Eilanden heeft de gegevens van de voormalige veerhaven van Sluis niet meegenomen in de
toetsing. De vlakken worden op basis van het veldbezoek als onvoldoende beschouwd, zie
verder het kopje "Ontbrekende gegevens".

dp 0590 - dp 0624
Het gedeelte tussen dp 0590 en dp 0624 is grotendeels hetzelfde (Haringmanblokken en/of
vlakke betonblokken, daarboven doorgroeistenen en een berm van gras. Vóór de glooiing ligt
een schorrengebied met vooroeververdediging, deze geldt niet als waterkering, maar heeft in
werkelijkheid wel degelijk een waterkerende functie .• dp 0624
Bij dp 0624 ligt de veersteiger van Sluis van vóór de huidige voormalige veerhaven. Dit is een
cultuurhistorisch object.

dp 0624 - dp 0628 (volgens kaartje Svasek tot 0627)
Het gedeelte tussen dp 0624 en dp 0628 bestaat uit basalt op een steil talud (circa 1:2) en
verkeert grotendeels in slechte staat (verzakkingen, gaten).

•

dp 0628 - dp 0629
Het gedeelte tussen dp 0628 en dp 0629
is de voormalige veerhaven van Sluis. De
havendammen worden niet meegenomen
in de toets, maar de primaire waterkering
wordt ook niet geheel binnendoor gelegd.
De primaire waterkering zoals gehanteerd
is weergegeven in figuur 2. Het gehele
talud bij de "V" kan op basis van het
veldbezoek worden voorzien van het
oordeel "onvoldoende".
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Figuur 2: Ligging primaire waterkering bi; veerhaven Sluis

Asfalt
Het aanwezige asfalt in op- en afritten van de dijk is in slechte staat.

Foto's

Foto's staan op T:\Hoofdafdeling AX\AXZ\foto's\Dijkvakken Oosterschelde\Anna
Jacobapolder.
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Toetsresultaten

Basisdocument

stt Os 0590 - 063020060426 v4.04 ZE bijlage12 waarden.xls van 13 februari 2006 van het
Waterschap Zeeuwse Eilanden (PZDT-R-06050 inv, dit is een aanvulling op het
basisdocument PZDT-R-02348, d.d. 21-11-2002).
Dit document is terug te vinden op:
\ \DZL -5000001 \project\AXZ_REVI5IE\CONTROLE_ TOET5ING\03 Oosterschelde\dp 0550-
0630 AnnaJ PrHendrik Kramer\dp 0590-0629 (wsze gaat tot0630).

Grastoets

Voor vlakken met doorgroeistenen is een grastoets uitgevoerd, zie bijlage 6.

•
Ontbrekende gegevens

Er zijn vlakken waarvan de gegevens ontbreken. Deze
beslaan de voorzijde van de voormalige veerhaven van
Sluis. De vlakken bestaan uit basalt (26) en
diaboolblokken (11,2) of vlakke blokken (11) over de
lengte "V" weergegeven in figuur 2. In figuur 3 is het
vlak te zien. Op basis van het veldbezoek geldt voor de
glooiing de score ONVOLDOENDE.

Figuur 3: Glooiing in de veerhaven Sluis

Vlakken die niet getoetst zijn met SteenToets

Vlakcode: 05058501,05060102,05060805,05061601,05062406
Bekledingstype doorgroeistenen (17)

ONVOLDOENDE (score afschuiving deels niet van toepassing, deels
geavanceerd (05061601»
Zie bijlage 6

Score:

• Vlakcode:

Score:

05060001
Bekledingstype asfalt (1)

ONVOLDOENDE (score afschuiving niet van toepassing)
Score spreadsheet asfalt GOED (zie bijlage 7)
Oordeel aan de hand van het veldbezoek ONVOLDOENDE (zie kopje
"Veldbezoek" )

Vlakken die getoetst zijn met SteenToets

Vlakcode: 05057601,05057602
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) op grind

ONVOLDOENDE (score afschuiving deels geavanceerd, deels goed)Score:

Vlakcode:

Score:

05058901.05062820
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

4 6-7-2006



Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

OS060103,OS060104,OS060804,OS060807
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) op klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving deels geavanceerd (05060103,
05060804), deels goed (05060104, 05060807»

05062407,05062412
Bekledingstype basalt (26) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed, gezien kleidikte > golfhoogte)
Taludhelling 1:1,70
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting GOED
Overleg met de beheerder (A. Beaufort en R.A. Derksen) d.d. 07 juni 2006,
de beheerder heeft aangegeven 1:3 als grens te zien (eventueel1 :2,5 in goed
overleg), dus ONVOLDOENDE

05062408
Bekledingstype koperslakblokken (29) op steenslag en mijnsteen

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

05062501 (dp 0625 - dp 0627),05062502
Bekledingstype basalt (26) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving geavanceerd)
Taludhelling circa 1:2
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting GOED
Oordeel aan de hand van het veldbezoek ONVOLDOENDE (zie kopje
"Veldbezoek")

05062501 (dp 0627 - dp 0629), 05062840
Bekledingstype basalt (26) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving geavanceerd)
Score SteenToets GEAVANCEERD
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE

05062814,05062815
Bekledingstype diaboolblokken (11,2) op klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving deels goed (05062814), deels
geavanceerd (05062815»

05062851
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op klei.

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets GEAVANCEERD
Bekleding in aangevallen zone, oordeel ONVOLDOENDE
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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. Wel ligt er nabij dp 0624 de
veersteiger van Sluis van vóór de huidige
voormalige veerhaven . Dit is een
cultuurhistorisch object, zie figuur 4.

Figuur 4: Oude veersteiger nabij dp 0624

Naar aanleiding van de aanwezigheid van de steiger is via M. Bakker van de afdeling WVW
informatie opgevraagd bij de heer D.H.P. Koren van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
(SCEZ), hieronder zijn reactie.

"Helaas lijkt de toestand van de steiger slecht te zijn. Dit is ook de reden geweest dat het
object niet is opgenomen in de cultuurhistorische hoofdstruduur van de Provincie Zeeland.
Maar dit betekent niet automatisch dat de steiger geen cultuurhistorische waarde heeft! De
veerhaven met steiger maakt ten eerste deel uit van een grotere context, te weten het
gehuchtje Sluis dat is genoemd naar de daar aanwezige uitwateringssluis uit 1847 en na 1900
is ontstaan voor de huisvesting van het personeel van de Rotterdamsche Trammmafschappij.
De voormalige veerhaven was oorspronkelijk een getijdenhaven van waaruit na de aanleg
van de Anna Jcobapolder in 1847 de veerverbinding met Zijpe werd onderhouden. De
huidige haven legde men in 1900 aan voor het veer in de tramverbinding naar
Brouwershaven. Dit betekent dat de steiger dus dateert van ergens tussen 1847 en 1900, de
tweede helft van de 1ge eeuw. De steiger heeft dus niet alleen cultuurhistorische waarde,
maar scoort bovendien ook nog eens op de criteria "ouderdom" en "zeldzaamheid".

•
Daarnaast valt nog te zeggen dat Zeeland nog altijd wanhopig op zoek is naar zijn identiteit
In cultuurhistorisch opzicht zou het zich moeten toespitsen op: een land van overkanten .
Tegen die achtergrond vind ik dat zoveel mogelijk van wat daar nog aan herinnert (en door
dijkverzwaring e.d. is daarvan al heel veel verdwenen), behouden moet worden. Steiger en
havengeul zijn oneindig veel informatiever en dus belangrijker dan een plaatje, tekening of
bordje in de trant van 'zo was het'. Ik zou dus ook eventuele pogingen tot herstel en
conservering van harte willen toejuichen.

Voor specifieke gegevens zou ie te rade kunnen gaan bij en Toon Franken
(Zeeuws Archief) en bi; de heer Jan Kempeneers van de heemkundekring
Philippuslandt (fke.m.J;l.eneers@hetn.e1.nJJ."

Op 01 juni 2006 hebben gesproken over de steiger,
heeft aangegeven momenteel bezig te zijn met een inventarisatie van alle waardevolle plekken
rondom het Project Zeeweringen. Hierin zullen daarna prioriteiten worden gesteld en keuzes
dienen te worden gemaakt. De steiger is één van deze plekken.

Langs het traject zijn geen eigendommen van particulieren aanwezig.
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Opmerkingen

Figuur 5: Kruinprobleem door weg

De glooiing kent wellicht een
kruinprobleem bij de voormalige
veerhaven van Sluis, weergegeven als
"K" in figuur 2 en te zien in figuur 5.
Dit probleem ligt niet binnen de scope
van het Project Zeeweringen, wel kan
het richting het waterschap worden
meegegeven.

Het is aan de beheerder Waterschap
Zeeuwse Eilanden of men de oude
veersteiger bij dp 0624 wilt
opknappen, dit valt buiten de scope
van Project Zeeweringen.
Technisch gezien is het mogelijk de
glooiing achterlangs te leggen.

Met in het achterhoofd de studie "Alternatieve oeververdedigingen" (K. Kasiander en I.M.
van der Werf, juni 2005) lijkt dit dijkvak geschikt om te rekenen met gereduceerde aanval.
Voordeel is dat het karakteristieke voorland dan wellicht minder ingrijpend op de schop moet.

In bijlage 8 is te zien dat de gemiddelde kleilaag aanwezig marginaal is (20 à 40 cm).

Conclusie

De havendammen van de veerhaven kunnen achterlangs gepasseerd worden. De oude
veersteiger dient gehandhaafd te worden, de glooiing kan achterlangs gelegd worden.
Het dijkvak dijk van de Anna Jacobapolder tussen dp 0590 en dp 0629 (voormalige
veerhaven) Wordt vrijgegeven voor het maken van een nieuw ontwerp.

Projectleider Techniek

--/
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Resumé toetsresultaten bijlage 1

Vlakcode Toplaagtype B ijzonderheden Eindscore
05058501,05060102, Doorgroeistenen (17) ONVOLDOENDE
05060805,05061601,
05062406
05060001 Asfalt (1) ONVOLDOENDE
05057601,05057602 Haringmanblokken Op grind ONVOLDOENDE

(11,1 )
05058901, 05062820, Betonblokken (11) Op klei ONVOLDOENDE
05062851
05060103,05060104, Haringmanblokken Op klei ONVOLDOENDE
05060804,05060807 (11,1 )
05062407,05062412 Basalt (26) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE
05062408 Koperslakblokken (29) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE
05062501, 05062502, Basalt (26) Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE
05062840
05062814,05062815 Diaboolblokken (11,2) Op klei ONVOLDOENDE
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Glooiingskaart met eindscores • e

Glooiiltgskmlft met einduores Amr:. Jacobapolder dl>0590 - 0610

bijlage 3
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• eGlooiingskaart met eindscores
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Glooiingskaart met scoresafschuiving. e
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Glooiingskaart met scores afschuivinge e bijlage 4

G looiing$k aart met seot es 3fsçlmivi l\g Anna Jae ob"l~older <lp0 6'10 • O~29
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Hydraulische randvoorwaarden bijlage 5

Tabel1
Locatie GHW Toetspei h = NAP +0.00 h = NAP+2.00 h = NAP +3.00 h = NAP +4.00 Golfrichting

I
van tot [ml 2060 Hs lml r, [ml Hs lrnl r, lml Hs lrnl r, lrnl Hs lrnl r, [ml van tot
58,15 59,90 1,60 3,70 0,60 4,70 0,60 4,70 0,80 4,40 1,10 4,40 311 344
59,90 61,30 1,60 3,70 0,70 4,30 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 4,60 270 325
61,30 62,50 1,60 3,70 0,90 5,00 0,90 5,00 0,90 5,40 1,00 5,00 243 280
62,50 62,75 1,60 3,70 0,50 4,50 0,70 4,30 0,70 4,50 0,80 4,10 9 355
62,75 62,80 1,60 3,70 1,30 4,80 1,40 5,10 1,50 5,30 1,30 5,20 223 255
62,80 62,90 1,60 3,70 1,70 5,20 1,90 5,50 2,00 5,60 2,00 5,60 214 248

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

I
van tot [ml 2060 Hs Irnl r, Irnl Hs Irnl r, [m] Hs Iml r, Iml Hs Iml r, [ml van tot
58,15 59,90 1,60 3,70 0,60 4,70 0,60 4,70 0,80 4,40 1,00 4,50 310 341
59,90 61,30 1,60 3,70 0,60 4,60 0,90 4,40 0,90 4,60 1,00 4,60 241 293
61,30 62,50 1,60 3,70 0,80 5,40 0,80 5,40 0,90 5,40 1,00 5,00 243 287
62,50 62,75 1,60 3,70 0,50 4,50 0,70 4,30 0,70 4,50 0,80 4,10 9 355
62,75 62,80 1,60 3,70 1,30 4,80 1,40 5,10 1,50 5,30 1,30 5,20 223 255
62,80 62,90 1,60 3,70 1,70 5,20 1,90 5,50 2,00 5,60 1,70 5,40 214 248

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

I
van tot [ml 2060 Hs lrnl r, lml Hs lml r, lrnl Hs Irnl r, [ml Hs [m] r, Irnl van tot
58,15 59,90 1,60 3,70 0,60 4,70 0,60 4,70 0,80 4,40 1,10 4,40 309 344
59,90 61,30 1,60 3,70 0,70 4,30 1,00 4,00 1,00 4,00 1,10 4,10 270 325
61,30 62,50 1,60 3,70 0,90 4,50 0,90 4,50 1,00 4,50 1,00 5,00 243 293
62,50 62,75 1,60 3,70 0,60 3,90 0,70 4,30 0,70 4,40 0,80 4,10 10 358
62,75 62,80 1,60 3,70 1,30 4,80 1,40 5,10 1,50 5,30 1,30 5,20 223 255
62,80 62,90 1,60 3,70 1,70 5,20 1,90 5,50 2,00 5,60 1,70 5,40 214 248

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
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Uittreksel gras toets bijlage 6

Vlakcode 0$058501,0$060102,0$060805,0$061601, 0$062406; bekledingstype
doorgroeistenen (17)

Van belang is zone B (de zone waarin de bekleding van doorgroeistenen zijn gesitueerd
(tussen circa N,A.P. +3,00 en +3,70 meter) en zone C (boven de N.A.P. +3.70 meter en dus
boven de doorgroeistenen, tot N.A.P. +5.00 meter),

lone B scoort ONVOLDOENDE, zie onderstaande grafiek,
Erosi~ door Golfkl'lp
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,

~m
r- ::---.......
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-0
Toet.pun

[

!mw.i;j~O~:;C
Orask ... aIH.H ~
SIech1 ~.
_,.,.........i'

0,1
10 100 1000

lone C scoort ONVOLDOENDE, zie onderstaande grafiek.
Ero~"~ daar GolfoplDop @nGolfov@rslag
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~
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~r".... I -~ ~ ~ -I-
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-8
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-0
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Uittreksel spreadsheet asfalt bijlage 7

Vlakcode OS060001 : bekledingstype asfalt (1)
Het aanwezige asfalt op de dijk ligt tussen NAP. +5.70 meter en NAP. +5.84 meter, dus
boven het ontwerppeil van NAP. +3.70 meter.
Het aanwezige asfalt heeft een dikte van 0,15 meter.
Volgens de spreadsheet dient het asfalt op deze locatie minimaal 0,12 meter dikte zijn, dit is
het geval.
Conclusie enkel aan de hand van de spreadsheet asfalt is score GOED.

Waterbouwasfaltbeton
controle op golfkla~en 1:3 kIel1:2 klei 1:2 mijnsteen

.'
1:2 zand

. /'.: 1:3
" L_ mijnsteen

" /~ ,,', 2:---

0.9

0.8

0.7

50.6
Q)

~0.5
v
C:ll

3°·4
0.3

0.2

0.1

0
0 0.5

" ~'

.,,' L2-" 1:4 klei

_, ,-:' V' 1.4

+---+---+---+---j!---+--:-?'---t----'--t----+'.'-'·.~L,_·-· --+-'7'--+---,-!fl, iJnsteen

+---+----1f---+---+----., t--:-,-,-"'_"-t' --+-'---,""·'t-V-·,.---1"":7'~-t-__:7T---t1:5 klei

,.,··~V . 1:3zand

1.5 2.5 3 3.5
Hs [m]

5.5 62 4 4.5 5
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Resultaten klei boringen waterschap ,e
bijlage 8 ,~

Resultaten van de kleiboringen zoals uitgevoerd door het Waterschap Zeeuwse Eilanden. In de zesde kolom (gemarkeerd met een pijl) staan de gemeten
kleidiktes weergegeven.

OSOO1'602A 11 ,1Rrkl1d2HainRmanbld<ken
08057602B 11 Betonbiolden zOMeropenirgen
OS057602 C 11,1grkl1d2 Haingmanbld<ken
OS0576020 11 ,lgrl<l1d2Haingmanbld<ken
OS057602E 11 ,lgrklld2 Haingmanbld<ken
08057602F 11 ,lgrl<l1d2 Haingmanbld<ken
080576020 11 ,lgrl<l1d2 Haingmanbld<ken
08057602 H 11 ,lgrl<l1d2 Haingmanbld<ken
080576021 11 ,1ArI<I1d2HainAmanbld<ken
08060103A 11 ,IIdZA Haingmanbld<ken
OS060103B 11,IIdZA Haingmanbld<ken
OS060103C 11,IIdZA HainAmanbld<ken

oS060 1030 11, lldZA Haingmanbld<ken
oS060004A 11, lldZA HainAmanbld<ken
08060004B 11,IIdZA Haingmanbld<ken
OS060S04C 11.11dZA Haingmanbld<ken
OS0608040 11,IIdZA HlI1ngmanbld<ken
OS060004E 11,IIdZA Haingmanbld<ken
08060804F 11,IIdZA Haingmanbld<ken
OS0600040 11,IIdZA Haingmanbld<ken
OS060804H 11,IIdZA Haingmanbld<ken
080600041 11,IIdZA Haingmanbld<ken
080608041 11,IIdZA Haingmanbld<ken
08062408A 29stm~ KopelSlcI<bld<ken
08062501A 261XJ'u1za Basa~, Rezet
08062501 B 26p.l'u1za Basa~, gezet

oS062502A 26p.l'u1ldza Basa~, gezet

08062502 B 261XJ'u1ldzaBasa~, gezet

80 Bloid<en op Idei; opbouw: kl SOan ('3). ZA >12Ctm
220 Bloid<en op Idei; opbouw: kl 120an Gl), KL >10Ctm (I)
46 Bloid<en op Idei; opbouw: kl 46an (2). ZA >135;)m
35 Bloid<en op Idei; opbouw: kl35an (3), ZA >13OOm
46 Bloid<en op Idei; opbouw: kl 46an (2), ZA >1300m
50 Bloid<en op Idei; opbouw: kl 50an (3). za >35an
20 Bloid<en op Idei; opbouw: kl 20an ('3). ZA >10Ctm
20 Bloid<en op Idei; opbouw: kl 20an (3), ZA >10Ctm
<lO Bloid<en op Idei; opbouw: kl <lOan (3), za 75cm, Id 75an (1), za 20an, kl 15an (1)
20 Bloid<en op Idei; opbouw: kl 2:5an (1), ZA >20Ctm
80 Bloid<en op Idei; opbouw: kl<lOan (3), kl<lOan (1), za 65an, KI.. >7:5cm(l)
15 Bloid<en op Idel; opbouw: kl l:5an (3), za 25cm, Id lOan (1), za 125em, KL >&:lem

Opbouw: za 2:5an, KL >19:5em;maleriaal kem bestial uitdi\llJ'Se soonen klei; naar beneden toe wordt
o kwaliteit bEl:er (>.ette klei)

25 OpbOUW: Id 25an (3), ZA.>I46cm; zandlaaA rrini'naall46cm; daaronderondoordrinRbare laaR afstaen?
30 Opbouw: Id 30an (3), ZA> 195an
30 Opbouw: Id 30an (3), za 10Ctm, Id 25cm Cl), ZA. >6Ctm
50 Opbouw: Id 20an (3), Id 30an (1), ZA >170em
30 Opbouw: Id 15an (3), Id 15an (2), ZA >170em
30 Kw alitelt betonbld<ken slecht; opbouw: za 10em, Id 30em (3), ZA> 170an
50 Opbouw: za 20em, kl300m (3). ZA. >160om
10 Opbouw: Id lOan (2), za IDem, kl lOom (1), za l4Ocm,k135em (1),za >lOom
2:5 Opbouw: Id 15an (1), Id lOan (3),Z<l 145om, Id :lllem(I), za >2Oan
<lOOpbouw: Id <lOom(1), za 146cm, Id >35cm (3)
10:5 Opbouw: my l0:5em, ZA.>II:5em
:50 Vêel VEl'Zakldnqen en uitAelid'tte zulen; I'J:)lIeruimen aanw6!Q; opbouw: Id :50om (1),ZÄ>I:50an
30 Vêel VEl'Zakldngen en uitgelid'tte zulen; I'J:)lIeruinten aanwezg: opbouw: Id 300m (1),ZÄ> 1750m

'veel VEl'Zakldngen en uitgelid'tte zulen; fl:)l1eruimen aanw6!g; opbouw: Id 460m (1),2a lCtm, Id loom (I),
46 za 8:5om, kl3:5om (1), za >ICtm

\kei VEl'Zakkingen en uitgelid'tte zulen; fl:)lle ruinten aanw6!g; opbouw: Id 460m (1),za 500m, Id goom (1),
46 za >15om

WOOl n
w002 n
w003 n
w004 n
w004 b
w0050
WOOS n
w007 n
WOOS n
WOOg n
\J\/010 n
\J\/011 n

\J\/012 n
\J\/013 n
\J\/014 n
\J\/01:5 n
\J\/010 n
\J\/016 n
\J\/017 b
\J\/017 0
\J\/018 n
\J\/019 n
\J\/020 n
\J\/021 n
\J\/022 b
\J\/023 b

\J\/02210

\J\/02310

..

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
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RESULTATEN KLEIBORINGEN BIJLAGE 9

Fonnulier kleidiktebepaling

OóStersclielile - boorpositie nabij diikpaal : ,:)'(.;/;;;
Polder J.7.1111~~ 6a./~-/.GY Gebiedcode

Naverkenner: Datum boren: .z"-h _.AA 7ü-e-'
f

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

klei, 1· deel cm vettia' zavelia , zanderial aestruct. /zand

Idei 2° deel cm vettig' zavelig' zanderig' aestruct. /zand

klei 3· deel cm vettio / zavelio / zanderio/ oestruct. /zand

lotale dikte Ildei 4' deel cm vettig / zavelig / zandene/ oestruct. /zand

lIdei, 5" deel cm vettig / zavelig / zanderi~ gestruct. !zand

kem KL /ZAnd/Onbekend

buitenbenn mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) IS)

klei, 1· deel cm vettio' zavelia I zanderial oestruct. /zand

klei, 28 deel cm vettiQ' zavelig I zanderiQ/ uestruct. /zand

klei 3· deel cm vettig I zaveliq I zanderiQ/ cestruct. /zand

totale dikte Iklei, 48 deel cm vettiQ / zavelio / zanderig/_gestruct. /zand

Iklei, 5' deel cm vettiQ I zaveliq I zanderig/_gestruct. !zand

kem KL /ZAnd/Onbekend

bovenbeloop bulten mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) IS)

~O;/~'7e#, klei, 18 deel cm vettio' zavelig' zanderig' gestruct. /zand

klei, 2° deel cm vettig I zavelio' zanderig' cestruct, !zand~ 20.2. Idei, 38 deel cm vettig' zavelig / zanderlgLgestruct. !zand

totale dikte Ildei 4' deel cm vettig I zavelig' zanderio' oestruct. !zand

lIdei, 58 deel cm vettig I zavelig' zanderi~ oestruct. !zand

kem KL /ZAnd/Onbekend

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

klei, l' deel ':<5 cm ts vettig' zavelig J zanderigLgestruct. /zand

klei 2' deel :;ç cm ~,.')~gl zaveligJ zanderig/_gestruct. /zand

klei 3" deel :z.."""d cm vettig I zavelia I zanderial aestruct. !zand

totale dikle Ildei 4' deel cm vettig I zavelig / zanderig/_gestruct. !zand

Ildei 5' deel cm vettig J zavelig J zanderig/_gestruct. Jzand

kem KL /ZAnd/Onbekend

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

klei, 1· deel ~S cm -3 vettig' zavelig' zanderial oestruct. !zand

klei 2°deel b!lhC/ cm vettig' zavelig' zanderial oestruct. /zand

klei 3" deel cm vettig' zavelia f zenderial Destruct. 'zand

totale dikte Iklei 4· deel cm vettig' zavelio' zanderiof oestruct. !zand

Iklei, 5" deel cm vettig f zavelio / zanderiol oestruct. /zand

kam KL /ZAnd/Onbekend

lopmerking y - /~ ,
. 7\ 2/~ l/"lTVl S'I.~~ r .~J -e........ -7.0.2. .

IOataverwerker: !Datum dataverwerking:

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

kleiDalaRevisie versie 2006 0222.xls Formullerfnwlnntng versie: 3+2006

---------------------------------------------------------



RESULTATEN KLEIBORINGEN BIJLAGE 9

Formulier kleidiktebepaling

Ocisterschelde . .-,. . ... . > .-_ boorpositie nabij dijkpaal: 5t.1·"'>J
Polder ft ,"n7(jT.i,;:;;C;:_-;~ Gebledeode

Naverkenner: Datum boren: .zt ~~.--k.t :tnrf
F

benedenbeloop buiten mijnsteen 1) 1 cm (1) J2) (3) _{_4) (5)

klei 1" deel 1.,0 cm 3 vettia' zavelio' zanderigl_gestruct. 'zand

klei, 28 deel SO;- cm ~I.;. vettig I zavelio' zanderigLgestruct. /zand

klei. 38 deel 7~_..i cm vettio' zavelio I zanderiw oestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4" deel cm vettio' zavelig' zanderigLgestruct. /zand

Iklei. 5· deel cm vettiQ' zaveliQ' zanderiQ/ gestruct. /zand

kern KllZAndlOnbekend

buitenberm mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)
klei ,. deel .to cm 3 vettig I zaveligl zandeJjg'_gestruct. /zand

lcL.klei 2· deel 2.0 cm ~ vettia' zavelio' zanderiQ/ uestruct, 'zand

klei 3" deel K cm I vetÜQ I zavelio I zanderiQ/ uestruct, lzand

totale dikte Iklei 4" deel K cm 0 vettig' zavelig' zanderig.' cestruct, 'zand r:
Iklei. 5· deel u;« cm vettig' zavelig I zanderig! gestruct. /zand

kem Kl/ZAndlOnbekend

bovenbeloop buiten mijnsteen 1) 1 cm (1) (2) (3) (4) (S)

klei ,. deel ~O cm 3, vettig' zaveliQ' zanderiQ/ gestruct. /zand

klei 2· deel .2.D cm :/. vettig' zavelig' zanderig!_gestruct. /zand

klei 3" deel JoÇ cm
.S'

vettiQ' zavelio , zanderiQ/ Qestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4" deel Ir;; cm /, , vettiQ' zavelig' zanderig! gestruct. /zand

Ikle;. 5' deel 30 cm iJ - vettig' zavelig' zanderig! gestruct. /zand

kern 2aiIC-f KL /ZAnd/Onbekend

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

klei, ,. deel //0 cm .:3 vettig' zavelig I zanderig! gestrucl /zand

klei 2· deel /n.....d cm vettig I zavelig' zanderig! gestruct. /zand

klei 3' deel cm vettig' zavelig' zanderig! gestruct. /zand

totale dikte Iklei. 4' deel cm vettig' zavelig' zanderig! gestruct. /zand

Iklei 5· deel cm vettig' zavelig' zanderig! gestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

binnenbeloop mijnsteen 11 1 cm . (1) (2) (3) (4) (5)

klei ,. deel s; cm l3 vettig' zavelig' zanderig! gestruct. /zand

klei 2" deel SO cm ~A vettiQ' zaveUg' zanderig! geSlruct. !zand

klei, 3a deel ~S" cm s: vettiQ' zavelig' zanderig( gestruct. /zand

totale dikte Iklei 4· deel _;ç cm 3 vettig ( zavelig ( zanderig' gestruct. /zand

Iklei 5" deel -120 J1t.,"f cm vettiQ I zaveliQ ( zanderigl gestruct. (zand

kern KllZAndIOnbekend

/opmerking

IOataverwerker: IDatum dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals belonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka JIN/puls! gebruik1 worden: alleen bij N is dik1e nul

ldeiDataRevisie versie 2006 0222.xfs Fonnu6ertnwinning versie: 3-4-2006



RESULTATEN KLEIBORINGEN BIJLAGE 9

Formulier kleidiktebepaling

Oosterschelde J. ... ....._i booroositie na bii dijkpaal: jqo~~-··~r~.:-':-·~7~ Gebiedcode

Naverkenner: Datum boren: l-6,:t~~o6

beneden beloop buiten mijnsteen 1)
,

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

Idei, 1" deel .~[\ cm 3 vettig I zavelig I zanderig! gestruct. /zand

~klei, 2· deel /1,- cm ~f- vettig I zavelig I zanderig! gestruct. Izand

klei, 38 deel Zo cm 3 vettig I zavelig I zanderig! gestruct. (zand

totale dikte Tklei 4· deel .2""-...4 cm vettig I zavelia I zanderial aestruct. (zand

'klei 5° deel cm vettig I zavelia I zanderia/ aestruct. (zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

buitenbenn mijnsleen 1)
,

cm (1) (2) (3) (4) (S)

klei, 1·deel ~ç cm ts vettig I zavelig I zanderigLJjeslrucl. (zand

klei 2" deel Le cm

I~
~g ( zavelig ( zanderig! geslruet. /zand lidklei, 3° deel .20 cm I-- vettig ( zavelig ( zanderig! cestruct. /zand

totale dikte lklei 4° deel '2a)1d cm vettig I zavelic I zanderic! cestruct. !zand

rklei, 5' deel cm vettia ( zavelig ( zanderig( gestruct. (zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

bovenbeioop buiten mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (S)

klei, 1" deel .~.À cm

~
vettic ( zavelia I zanderig! oestruct. 'zand

kIel 28 deel ¥ cm Is- vettio! zavelio I zanderig! oestruct. Izand

k1e.!,_3·deel JO cm S vetti!!! zavelio! zanderig! oestruct. (zand

lolale dikle Iklei 4· deel 10 cm / vettio! zavelio I zanderig! oestruct. (zand

Iklei, S·deel 2t;.nC/ cm vettig' zavelig I zanderig! gestruct. /zand

kern Kl/ZAnd/Onbekend

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

klei 1° deel .J.(" cm 3 vettio I zavelio' zanderia/ cestruct, /zand

klei, 2· deel ?.f.~d_E!!!._ vetti!!1 zavelig, zanderigl aestruct. (zand

klei, 3° deel cm vettig! zavelig I zanderigl qestruct. /zand

totale dikle 'klei 4· deel cm vettio! zavelig I zanderigl qestruct, /zand

'klei SO deel cm vettig! zavelig' zandeno/ eestruct, (zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

bInnen beloop mijnsteen 1)
, cm (1) (2) (3) (41__@__

klei, 1·deel -?ó cm ..3 vettig! zavel ic I zanderia/ cestruct. !zand

klei 2·deel /5 cm t3J rr- vettia I zavelia I zanderia/ cestruct. /zand

klei, 3° deel ID cm I vettig I zavelia' zanderia/ cestruct. /zand

totale dikte Iklei 4° deel b~_ ,..,
cm vettig! zavelic! zanderia/ cestruct. /zand

rklei,S" deel cm vettig! zavelia ! zanderia/ cestruct. /zand

kern KL /ZAndiOnbekend

IDataverwerker: IDatum dataverwerking:

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

kleiDataRevisie versie 2006 0222.xIs Formulierlnwinning versie: 3-4-2006

--_._-_-----------



RESULTATEN KLEIBORINGEN BIJLAGE 9

Datum boren; 2-6.:.

benedenbeloop buiten mijnsteen I) 1 cm (1) (2) _@ (4) (5)

klei. 1·deel .3s- cm ~ vettig I zavelio I zanderiol cestruct. /zand

Muklei. 2° deel 3S:- cm SJ :- vettio' zavelio' zanderiol cestruct. /zand

klei 3° deel s: cm ')' vellio I zavelio' zanderiol oestruct. 'zand

totale dikte Iklei. 4° deel s cm / vettie I zavelig' zanderig! gestruct. {zand

Iklei. 5° deel ' ~t.·nt1 cm vettig' zavelig' zanderi!!!, gestruct. {zand

kern KllZAnd/Onbekend

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

klei. 1" deel _.Is cm ~ vettig I zavelig I zanderigl cestruct, /zand

~klei 2" deel 3n cm V-I- vettio' zaveliQ { zanderiol cestruct. /zand

klei. 3" deel 10 cm S vettiQ I zavello , zanderiol qestruct, /zand

lolale dikte Iklei. 4" deel 30 cm 3 vettig I zavelig I zanderig!_gestruct /zand

Iklei. 5" deel ~ cm vettig { zavelig { zanderigLgestruct. /zand

kern KL /ZAnd{Onbekend

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

klei 1· deel ~;a__cm 3 vellig I zavelig I zanderig! gestruct. {zand

klei, 2" deel 30 3/ !- vellig I zavelig I zanderig! gestruct. /zandcm

klei 3" deel jo cm S vettig I zavelig I zanderig! gestruct. /zand

totale dikte Iklei. 4" deel 3S cm ~,~ vettig I zavelig I zanderigl gestruct. /zand

Iklei. 5" deel /.5;.. cm :i- vettig { zavelig I zanderigl ..gestruct. /zand

kern ~KllZAnd/Onïl ~kend

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

klei. 1·deel IJ~ cm .3 vettig { zavelig { zanderig! gestruct. /zand

klei. 2° deel I-:?a"..~ cm vettig { zavelig { zanderig{ gestruct. /zand

klei. 3° deel cm vettig { zavelig' zanderig' gestruct. /zand

totale dikte Iklei. 4° deel cm vettig I zavelig' zanderigl gestruct. Izand

Iklei. 5° deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. {zand

kern KL /ZAndIOnbekend

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

klei. 1·deel ".:>6 cm 3~g { zavelig { zanderigl gestruct. /zand

klei. 2· deel i:?ánd cm vellig I zavelig I zanderigl gestruct. /zand

klei. 3· deel cm vettig I zavelig I zanderig! gestruct. /zand

totale dikte Iklei 4" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestrucl. /zand

.Iklei 5" deel cm vettig { zavelig I zanderig! gestruct. /zand

kem KL IZAnd/Onbekend

lopmerking

IOataverwerker. IDaturn dataverwerking;

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

kleiDataRevisie versie 2006 0222.xls FormulierInwinning versie; 3-4-2006



RESULTATEN KLEIBORINGEN BIJLAGE 9

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

klei, 1° deel 35: cm vettig' zavelig' zanderig' gestruct. /zand

klei. 2° deel 2a~t?1 cm vettig I zavelig' zenderigl gestruct. /zand

klei 3° deel cm vettig I zavelia , zenderiaf gestruct. 'zend

totale dikte Iklei, 4" deel cm vettio' zaYelio' zanderiQ/ eestruct, /zand

Iklei. 58 deel cm vettig I zavelig' zanderigt gestruct. /zand

kem KL !ZAnd/Onbekend

buitenbenn mijnsteen 1) I cm .(1) (2) (3) (4) (S)

klei 1° deel J5 cm

~
veltig I zavelig I zanderig! gestruct. /zand

klei. 2° deel .4." cm vettig' zavelig I zanderigLgestruct. /zand

klei. 3° deel 2.b cm / vettio' zavelig' zanderig! cestruct. /zand

totale dikte Iklei. 4° deel ~ .E!!!_ ~ veltio' zavelig' zanderigl gestruct. /zand

Iklei 5·deel '2..~d cm veltio I zavelig ( zanderio( cestruct, 'zand

kem KL !ZAnd/Onbekend

povenbeloop buiten

~,..~£Ie~-
~#._1

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

totale dikte

-"k""le:!!i•...!1_·."-de"'e"'I-I_"1~~!L..!<O----:--I-cm=_-t.3~·~-)( vettio I zavelio I zanderigl gestruct. (zand

klei. 2" deel 17d..... al cm vettio I zavelio I zanderigLgestruct. /zand

klei 3· deel cm veltio I zavelio I zanderigLgestruct. /zand

I~ 48 deel cm vettig I zavelig I zanderig! Qestruct. /zand

Iklei. 5° deel cm veltiQ I zaveliQ I zanderig! Qestruct. /zand

kem KL !ZAnd/Onbekend

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

klei 1· deel ~ cm 3 veltio I zavelio' zandene/ oestruct. /zand

klei. 2° deel I-::?-?_ ,..,
cm velti!! I zaveün { zandert!!( gestruct. {zand

klei, 3· deel cm vettio I zavelia I zanderiQ{ gestruct. /zand

totale dikte Iklei 4" deel cm vettia I zavelio I zanderiQ{ qestruet. /zand

Iklei 5" deel cm vettiq I zavel iQ I zanderia/__gestruct. /zand

kem KL !ZAnd{Onbekend

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

klei, 1° deel o« cm 3 vettig I zavelia I zanderiQ{ oestruct. /zand

klei 2· deel 2,-,./ .d cm veltig' zavelia I zanderiQ{ Destruct. /zand

klei 3°deel cm vettia ( zavelia I zanderig{_gestruct. /zand

totale dikte Iklei 4° deel cm vettio I zaveliq I zanderio' gestruct. /zand

Iklei 5° deel cm vettio I zaveüo I zanderiQl gestruct. 'zand

kem KL JZAndlOnbekend

rpmerking

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

kleiDalaRevisie versie 2006 0222.x1s FormulierInwInning versie: ~·2006



RESULTATEN KLEIBORINGEN BIJLAGE 9

benedenbeloop bulten mijnsteen " J cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, 1· deel J::c( cm ls vettig' zavelig' zanderiQ/ cestruct. /zand

klei 2" deel cm vettig' zavelio' zanderiQ/ eestmet. fzand

klei, 3e deel cm vettigl zavelig' zanderiQ/ cestruct, 'zand

totale dikte Iklei 48 deel cm vettio' zavelio' zanderigt Qestruct. fzand

Iklei 5" deel cm vettio' zavelio' zanderiQ/ gestruct. fzand

kern KL /ZAnd/Onbekend

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

klei 1" deel s'5 cm ~ vettig' zavelig' zanderio' oestruct. lzand

klei 2" deel If) cm 5" vettiQ' zavelig' zande!!.9!...gestruct. /zand

Idei 3" deel j" cm 3 vellig' zavelio' zanderiQ/ oestruct. /zand

totale dikte Iklei 4° deel 'r2a",d cm vettio' zaveliQ' zanderiQ/ oestruct. fzand

Iklei 5" deel cm vetlio' zavelio' zanderiQ/ qestruct, lzand

kern KL /ZAnd/Onbekend

bovenbeloop bulten mijnsleen 1) 1 cm/" _\ (1) _(2) (3) (4) (S)

klei 1" deel /10 cm/I e / vellio f zavelig I zanderiQ/ oestruct. fzand

klei, 28 deel zOnJ cm\. r- 'J vetlio' zavelio' zanderiQ/ qestruct, /zand

klei, 3" deel cm vettig' zavelio' zanderiQ/ oestruct. Izand

totale dikte Iklei 4" deel cm vettig I zavelig' zanderigt gestruct. fzand

Iklei, 58 deel cm vettio f zavelig' zanderig! gestruet. lzand

kern KL/ZAndlOnbekend

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

klei 1" deel I/() cm 3 velliQl zavelig I zanderig! qestruct. 'zand

klei, 2" deel ?a....J. cm vellig I zaveliq I zanderig,l gestruct. 'zand

klei, 3" deel cm vettig' zavelig I zanderig! gestruct. /zand

tolale dikte Iklei 4" deel cm vettig' zavelig' zanderillLgestruct. /zand

Iklei,S" deel cm vettig' zavelig I zanderig! gestruct. fzand

kern KL /ZAnd/Onbekend

binnenbeloop miinsteen 1) 1 cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei l' deel 85 cm 3 vettig f zavelig' zanderig! qestruct. /zand

klei 2" deel :.te. J cm vettiCl' zavelio' zanderig! cestruct, /zand

klei, 3" deel cm vettio' zavelio' zanderig! cestruct, /zand

totale dikte Iklei 4" deel cm vellig I zaveliQ , zanderig! gestruct. 'zand

Iklei 5" deel cm vettin I zaveliq f zanderig' gestruct. 'zand

kern KL /ZAndIOnbekend

lopmerklng

IDatum dataverwerking:IDataverwerker:
1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals belonpuin (pu) of slakken (sI),

als code ka JIN/pulsi gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

kleiDalaRevisie versie 2006 0222.xIs FormuliertnW.nning versie: 3-4-2006

-~--~----~--------



RESULTATEN KLEIBORINGEN BIJLAGE 9

Formulier kleidiktebepaling
OoStErSche~ -. . '. . ..•.... - bo~iüe nab_ij_d~1 : H1f_
P~I~r~ 14-:V'Y/i.z:;;t;;_-r-ëe-"41

. -
Gebiedcode

,_,
Naverkenner: Datum boren: :2 t: "'1",.; I ~oo6

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

klei. 1·deel SS cm :3 vettig / zavelig / zander!g/ gestruet. /zand

klei. 2·deel ~J cm vettig / zavelig / zanderig! __g_estruet. /zand

klei. 3" deel cm vettig_! zavelig_! zander:!gLg_estruet. /zand
totale dikte Iklei 4" deel cm ~/ zaveliQ/ zandeilllL.9.estruet. /zand

Iklei 5" deel cm vettiq / zavelig_/ zander:!9l_gestruet. /zand

kern KllZAnd{Onbekend

buitenbenn mijnsteen n 1 cm (1) (2) _m. (4) (5)

klei. 1" deel Ifc cm 3 vettig / zavelig / zanderigl_g_estruet. /zand

klei. 2" deel 6 cm S vettig_ / zaveligl zanderi.....9L_g_eslruet. /zand

klei 3" deel ij cm 3 vettiQ / zavelig/ zandeilllL.9.estruet. /zand

totale dikte Iklei. 4" deel ~c:."J cm vettig_ / zavelig / zandeilllL.9.estruet. /zand

Iklei 5" deel cm vettiQ { zavelig / zanderfgf ...lI.estruet. /zand

kem KL !ZAnd/Onbekend

., bovenbeloop buiten mijnsteen ') I cm (1l _ill _@l_ ~ _@
klei. 1" deel :3S cm 3 ~, zavelig' zandeilllL.9.estruet. 'zand

klei. 2" deel It) cm 5 ~l zaveligJ zanderi91 gestruet. /zand

klei. 3·deel Ifs cm .3 ~.J zaveligJ zanderiw qestruct, /zand

totale dikte Iklei. 4° deel 2Cl.",j cm vettig' zavelig' zanderig! gestruct. /zand

Iklei, Se deel cm vettig' zavelig! zanderig/_. gestruet. !zand

kern KllZAndlOnbekend

Kruin mijnsteen ') I cm (1) (2) (3) (4) (5)
klei I" deel IIIJ cm 3 vettig' zaveliq ! zanderig! gestruet. !zand

klei 2° deel Zc:",,( cm vettig' zavelig' zanderig{ gestruet. {zand

klei, 3° deel cm vettig { zavelig { zanderig! gestruet. {zand

totale dikte Iklei. 4° deel cm vettig' zavelig' zanderig!_gestruet. 'zand

Iklei, 5· deel cm vettig' zavelig' zanderi9Lgestruet. /zand

kern KllZAnd{Onbekend

binnenbelaap mijnsteen 1) I cm (1) (~ (3) (4) _ill
klei I" deel 7~ cm 3 vettig / zavelig I zanderig! qestruct, /zand

klei, 2· deel 2Ci",J. cm vettig I zavelig I zanderig! gestruet. /zand

klei. 3° deel cm vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand

totale dikte Iklei. 4° deel cm vettig { zavelig / zanderig/ gestruct. /zand

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

kern Kl!ZAndlOnbekend

IOpmerking

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

kleiOataRevisie versie 2oo60222.xts Fonnulier1nwinnlng versie : 3-4·2006

-----------------



.' RESULTATEN KLEIBORINGEN BIJLAGE 9

ci
Formulier kleidiktebepaling

Oostersehelde ~ "', ,;', boorpositie nabij dijkpaal: 6/') rI':

~~;-71"o'l,~ t)..tt-o--G'Y'~cLe/f. Gebiedcode

Naverkenner. Datum boren: i.') af.V<-::..(_ 2-e--a-6
/

benedenbeloop buiten mijnsteen 1) 1 cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei. 1" deel ba cm s vetti!l I zavelig I zanderigl gestruct. /zand

klei, 2" deel 2tula cm vetti!ll zavelig I zanderigl gestruct. /zand

klei, 3" deel cm vettig' zavelio I zandene/ oestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4" deel cm vettio' zavelio / zanderio/ oestruct. /zand

Iklei 5· deel cm vettig / zavelig / zanderig( oestruct. /zand

kem KL /ZAnd/Onbekend

buitenberm mijnsteen t) I cm (1) (2) (3\ (4) (5)

klei 1" deel ~,cm 3 ~g I zavelig I zanderi~ gestruct. Izand

klei 2" deel ~ ....."" cm vettig I zavel ia I zanderia/ oestruct. /zand

klei 3e deel cm vettig / zavelio I zanderial oestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4" deel cm vettia I zaveüa I zanderia/ oestruct. /zand

Iklei. 5· deel cm vettio / zavelio / zanderial oestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

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

klei, 1· deel /:le cm 3 vettio / zavelio / zanderio/ oestruct. /zand

klei, 2e deel f2a;. ,£l! cm vettio / zavelio / zanderig/ oestruct. /zand

klei 3"deel cm vettio / zavelio J zanderio/ oestrucL /zand

totale dikte lklei. 4· deel cm vettig/ zavellc / zanderig/ gestruct. /zand

Iklei, 5· deel cm vettig/ zavelig J zanderioJ aestruct. /zand

kem KL /ZAndIOnbekend

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

klei, 1· deel do cm vettio I zavelia I zanderial aestruct. /zand

klei, 2· deel '2ántY cm vettig / zavelig / zanderig/ aestruct. /zand

klei 3· deel cm _~I!!g / zavelig / zanderig/ geslruct. /zand

totale dikle Iklei, 4· deel cm vettio / zavelio / zanderiol oestruct. /zand

Iklei, 5° deel cm vettio / zavelig I zanderig/_ges1ruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

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

klei, 1" deel N~ cm ~ vettig I zavelio I zanderiol gestruct. /zand

klei, 2° deet I?cu.d cm vettig I zavelig I zanderig/ gestruct. /zand

klei, 3° deel cm vettig I zavelio I zanderio/ aestruct. /zand

totale dikte Iklei 4" deel cm vettio I zavelio I zanderiol aestruct. /zand

I~'ei, 5" deel cm vettig I zavelio I zanderiol oestruct. Izand

kern KL /ZAnd/Onbekend

IOpmerking

IDataverwerker: IDatum dataverwerking;

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka J/N/pulsl gebruil<1 worden; alleen bij N is dil<1enul

klelDataRevisie versie 2006 0222.xls Formufierlnwinning versie: 3-4·2006

.__ ._------ --------_._---



"
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Formulier kleidiktebepaling

Oosterscheldf:l ___ -______ . _ ___ _ boorpositie nabij dij~ : _bOf!..
Polder a.."ru<- I":" r~ Gebiedcode

Naverkenner. \. Datum boren: il~ û....._-(.

benedenbeloop buiten mijnsteen 1) I cm (1) _@ (3) (4) .ill
)4£/e.;. M klei,l·deel cm ~, zavelig' zanderi9l_Qestrucl 'zand

Jar", .A.v.;£. .fe/fir klei, 2" deel cm vettiQ' zaveflgJ zanderig!_gestruct. !zand

klei 3· deel cm vettiQ' zavelig! zanderig! gestruct. !zand

totale dikte lklei 4e deel cm vettig' zavelig' zanderjgl jlestruct. 'zand
Iklei Se deel cm vettig' zavelig! zanderigL~struct. /zand

kem KL !ZAnd/Onbekend

buitenberm mijnsteen I) I cm (1) (2) (3) (4) JS)

klei le deel 1'5" cm 3 vettiQ' zaveüq , zanderig! gestruc1. /zand

klei, 2e deel b,L..oI cm vettig' zavelig' zanderig' gestruc1. /zand

klei 3" deel cm vettig / zaveliq / zanderig/ gestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4° deel cm vettig' zavelig' zanderiglgestruc1. /zand

Iklei, 5° deel cm vettig! zavelig I zanderigLgestruc1. /zand

kem KL !ZAnd/Onbekend

bovenbeJoop buiten mijnsteen 1) J cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, 1· deel J.2_.,t;; cm I~ vettig' zavelig' zanderig!' gestruc1. /zand

klei 2e deel L2C1n~ cm vettig' zavelig' zanderjgLgestruct. /zand

klei, 3e deel cm vettig' zavelig' zanderigLgestruct. /zand

totale dikte [klei. 4e deel cm vettig' zave~gl zanderi9!'_g_estruct. /zand

Iklei,S" deel cm vettiQ' zaveliq ! zanderig! gestruc1. /zand

kem KL /ZAnd/Onbekend

Kruin mijnsteen I) J cm _m (2) __ill _ill _iS)
klei 1" deel _L_o~ cm 3 vettig' zave~g! zandect9!_gestruc1. /zand

klei, 2" deel ' 1£<,s- ,;;1 cm vettigl zavelig! zanderig£_gestruc1. /zand

klei, 3· deel cm vettigl zavelig / zanderigLgestruct. /zand

totale dikte Iklei. 4" deel cm vettig / zavelig / zanderig'_gestruc1. /zand

Iklei. Se deel cm vettig' zavelig J zanderig! gestruct. Jzand

kem KL !ZAnd/Onbekend

binnen beloop mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, 1· deel cm vettig' zavelig' zanderigLgestruct. /zand

klei. 2" deel cm vettig! zavelig' zanderig/_geslruct. /zand

klei. 3e deel cm vettig I zavelig_/ zanderig! geslruct. /zand

totale dikte Iklei, 4e deel cm vettig' zavelig' zanderig!' geslruct_ /zand

Iklei Se deel cm vettig I zavelig I zanderigLgeslruct. /zand

kem KL /ZAnd/Onbekend

IDataverwerker. IDaturn 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

kleiOalaRevisie versie 2006 0222.xIs Formufierlnwinning versie: 3-4-2006

--- -----_._--- -----------_._-_._-.
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/0
I=a~7~-F',; " .' boorpositie nabij dijkpaal: .ba ''/

Gebiedcode

Naverkenner: Datum boren : 17·.,··a .~.~-b
f r

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

klei, 1· deel cm vettig' zavelig I zanderig!_gestruct. /zand

klei, 2" deel cm vettig' zavelig' zanderig!_gestruct. 'zand

klei, 3" deel cm vettig' zavelig' zandenglgestruct /zand

totale dikte Iklei 4" deel cm vettig' zavelig I zanderig!_gestruct /zand

Iklei 5· deel cm vettig' zavelig' zanderi~ gestruct. 'zand

kem KL /ZAnd/Onbekend

Fonnulier kleidiktebepaling

•
buitenbenn mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, 1· deel b'S an .3 vettig' zavelig' zanderig!_gestruct. /zand

klei, 2" deel ~,a cm vettig' zavelig I zanderig! uestruct. /zand

klei, 30 deel cm vettig I zavelig I zanderig!_gestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4" deel cm . vettig I zavelig I zanderig! qestruct . /zand

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

kern KL /ZAnd/Onbekend

bovenbeloop buiten mijnsteen " I cm (1) (2) (3) (4) (5)

~...,,4 ~_".t klei, 1° deel k cm .3 ~, zavelig' zanden~ gestruct 'zand

klei, 2· deel ~V1(;/ cm ~, zavelig I zanderig! gestruct /zand

klei, 3" deel an vellig I zavelig I zanderig! gestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4° deel cm vellig' zavelig I zanderig! gestruct. /zand

Iklei, 5° deel cm vettig' zavelig I zanderig! gestruct Izand

kern KL /ZAnd/Onbekend

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

klei, 1· deel 4'0 an .3 ~gl zavelig I zanderigl gestruct. /zand

klei, 2" deel '2an« cm vellig I zavelig I zanderigl gestruct. /zand

klei, 3° deel cm vettig I zavelig' zanderig! gestruct. /zand

totale diJcte Iklei, 4° deel cm vettig I zavelig I zandengl gestruct. Izand

Iklei 5° deel cm vettig I zavelig' zanderig! qestruct, Izand

kem KL /ZAnd/Onbekend

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

klei 1· deel s: cm .3 ~91 zavelig I zanderig/_gestruct /zand

klei 2° deel ~d cm velliQ I zavefiq , zanderiQ! qestruct. /zand

klei 3" deel cm vettiQ' zavelig' zanderig! qestruct. /zand

totale dikte Iklei 4" deel an velliQ' zaveliQ' zanderig! qestruct. /zand

Iklei 5" deel cm velliQ I zavelig' zanderigLgestruct. /zand

kem KL /ZAnd/OnbekendIOpmerking

IOataverwerker: IDatum dataverwerking:

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

kleiDataRevisie versie 2006 0222.x!s . Fonnulierlnwinnlng versie: 3-4-2006



RESULTATEN KLEIBORINGEN BIJLAGE 9

/1
Formulier kleidiktebepaling

~rsCl]; . t "-; . - booroositie nabii diiknaal : 6e6'
POld~;-- .n,l~&'..7~/~ Gebiedcode

Naverkenner: "- Datum boren: )!?apiJ~ ~ (;
I

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

klei ,. deel cm vetti!!I zaveli!! ( zanderigLgestruct, /zand

klei, 2" deel cm vetti!!! zavelio ( zanderigLgestruct, /zand

klei 3" deel cm vettig! zaveno ( zanderigLgestruct, /zand

totale dikte Iklei, 4· deel cm vetti!! ( zavelio ( zanderioJ oestrucl /zaoo

Iklei, 5· deel cm vettig I zavelig! zanderioJ cestruet, Izand

kern KL /ZAnd/Onbekend

•
buJtenbenn mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, ,. deel iSo cm 3 vellig! zavellq ! zanderiQ/ cestruct. /zand

klei, 28 deel l2a,_..<J( cm ~g ( zavelig' zanderig( gestruct. /zand

klei, 3e deel cm vellig I zavelia , zanderia( oestruct. /zand

totale dikte Iklei 4· deel cm vetti!l I zaveliq I zanderio( oestruct. /zand

Iklei, 5· deel cm vettio' zavelio ( zanderio( oestruct. /zand

kern KL /ZAnd(Onbekend

boven beloop buiten mijnsleen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, ,. deel 1,'0 cm r.s vetti!l' zavelig! zanderig!_gestruct. /zand

~ ......p klei, 2e deel I~i cm s- vettig! zavelig I zanderioJ oestruct . /zand

klei, 3· deel SD £!!!._ 3 vellig' zavelig! zanderig,l gestruct. ~nd

totale dikte Iklei 48 deel ~d cm ~J zavelig! zanderig,! oestruct. /zand

Iklei 58 deel cm vettia' zavelio I zanderioJ oestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

Kruin mijnsteen 1) I cm (1) (2) 13l 14J 15J

klei ,e deel Á)O cm .:3 vetti!ll zavelio' zanderigL oestruct. /zand

klei. 2° deel ~...,.,_d cm vettig ( zavelig I zanderig' oestruct. /zand

klei, 3· deel cm ~I zavelia( zanderiol oestruct. (zand

totale dikte Iklei 4· deel cm vettio' zavelig I zanderig,! oestruct. Izand

Iklei 5· deel cm vettig' zavelig / zanderioJ oestruct. Izand

kern KL /ZAnd(Onbekend

binnenbeloop mijnsteen 1) I, cm (1) (2) ill (4) (5)

klei ,. deel $)/-\ cm s ~/ zavelig' 'ii~rig,l cestruct, /zand

klei 2· deel l:z....J. cm vettio' zavelig I zanderig,! cestruct. /zand

klei 3e deel cm vellig ( zavetig I zanderigLoestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4" deel cm vetti!! / zaveli!l/ zanderioJ oestruct. Izand

Iklei, 5" deel cm velli!l! zavelig' zanderig! oestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

IOpmerking

IDataverwerker: IDatum dataverwerking:

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

ldeiDalaRevisie versie 2005 0222."'s Formutier1nwinning versie: 3-4-2006

._----- ._-------_------ - - --------------_._-----_
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it

benedenbeloop buiten mijns1een I) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei. 1· deel cm ~gl zavelig I zandenu/ nestruct. /zand

klei 2· deel cm vettiql zaveliQ I zanderiQ/ qestruct. Izand

klei, 3· deel cm vettig I zavelig I zanderiQ/ cestruct, lzand

lotale dikte Iklei 4· deel cm vettiql zaveliql zanderiQ/ qestruct, /zand

Iklei. 5" deel cm vettig I zavelig I zanderiQ/ gestruct. /zand

kern KL !ZAnd/Onbekend

•
buitenberm mijnsteen I) I cm (1) (2) (3) (4) -@-

klei 1·deel /Jo cm 3 vettig I zavelig I zanderig{ qestruct, /zand

klei 2" deel I;>_,/~ cm vettig I zavelig I zanderigl qestruct, /zand

klei 3°deel cm vettig I zavelig I zand~1 gestruct. Izand

lolale dikle Iklei 4° deel cm vettig I zavelig / zanderig/ gestruct. Izand

Iklei. 5" deel cm vettiQ I zavelig / zanderig! oestruct, /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

bovenbeloop buiten mijnsleen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei. 1" deel :>n cm 3 vettiQ I zavelig I zanderig! nestruct, /zand

klei. 2· deel Id.-o! cm vettig I zavelig I zanderig! gestruct. /zand

klei 3·deel cm vettig I zavelig_! zanderig! qestruct. /zand

totale dikte Iklei. 4" deel cm vettig I zavelig I zanderig! ges truc!. /zand

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

kern KL /ZAndIOnbekend

Kruin ~m~ij~ln~st=e~en~')-+~~__ ~cm~__ .-.-_~('1)~__~)
"'k"'le"'i•...:1_· .::.de:::e:::.I-+-;l...!5"""'_.,-fcm=":":'-j3 I-_v:.,:e:.::tti",,·gL.!/_z",a:..:v""e",lig",/,--=zan=d",en",ig!",-,g..,lec:s.=.tru""ct=-.""/z=an,,,d:.;

klei. 2· deel ~it....d cm vettig / zavelig / zanderig/ .geslruct. /zand

klei. 3° deel cm vettig I zavelig I zanderigl geslruct. Izand

Iklei, 4° deel cm vettig I zavelig I zanderia/ oestruct. /zand

Iklei 5·deel cm veHig I zavelig_( zanderig! oestruct. /zand

(3) (4) (5)

lotale dikte

kem KL /ZAnd/Onbekend

binnenbeloop mijnsleen I) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei. 1· deel ~o cm '.g vettig / zavelig / zanderig! gestruct. /zand

klei. 2· deel . .i.,,-uJ/ cm vettig I zavelig I zanderig! gestruct. /zand

klei 3· deel cm vettig I zaveliq / zanderig! geslruct. /zand

totale dikte Iklei 4" deel cm vettig I zavelig I zanderig! geslrue!. /zand

Iklei 5· deel cm vettig I zavelig I zanderig{ geslruct. /zand

kem KL /ZAnd/OnbekendIOpmerking

IDataverweriter: IDatum dataverwerking:

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

kleiDataRevisie versie 2006 0222.x1s Formulierlnwinning versie: 3+2006

---_._ .. _------ _-- -_
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/3
Formulier kleidiktebepaling

benedenbeloop buiten mijns teen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, 1" deel cm vettin! zavelill! zanderiqr cestruct, /zand

klei 2° deel cm vettig / zavelig / zanderiw oestruct, /zand

klei 3° deel cm vetti!l/ zavelia / zanderin/ qestruct, /zand

totale dikte Iklei 4° deel cm vettig / zavelig J zandE!IigJ_gestrucl. /zand

Iklei 5° deel cm vettig / zavelig / zanderig{ gestrud. /zand

kem KL !ZAnd/Onbekend

bultenbenn mijnsleen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei 1· deel JLo cm .5 vetti!!! zaveli!!/ zanderiW__gestruct. /zand

klei, 2" deel ~p{ cm vettig / zavelig' zanderigl gestrud. /zand

klei, 3° deel cm vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4" deel cm vettig! zavelig / zanderig/ gestruct, /zand

Iklei, 5° deel em vettig J zavelig / zanderigLgestrud. /zand

kem KL /ZAnd/Onbekend

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

klei, 1" deel M- em / vettig / zavelig / zanderig{ gestrud. Jzand
klei, 2· deel 2c...-v{ cm vettig / zavelig / zanderig{_gestruct. Jzand
klei, 3· deel cm vettig J zavelig I zanderig! gestruct. /zand

lotale dikte Iklei 4" deel cm vettig / zavelig' zanderigt geslrud. /zand

-' klei,S" deel cm vettig / zavelig I zanderinl cestruct. /zand

kem KL /ZAnd/Onbekend

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

ktei, 1· deel ~s- cm 13 vettig / zavelig / zanderig/_ gestrud. /zand

klei, 2° deel ~~ cm vettio J zavelio / zanderiQ/ oestrud. /zand

klei 3° deel cm vettig J zavelia J zanderinl uestruct, /zand

totale dikte Iklei, 4° deel cm vetlio / zavelia I zanderiQ/ oestruct, lzand

Iklei 5" deel cm vettic / zavenc / zanderiQ/ cestruct, /zand

kem KL /ZAnd/Onbekend

• ~ binnenbeloop mijnsteen 1) 1 cm (1) (2) (3) (4) (SJ
..:.le / ,(;4/~ klei, 1· deel '21-0 "

vettig I zavelig / zanderig! gestruct. /zandcm 4

~V~á)
klei, 2" deel

:;>. ,
cm vettig / zavelig / zanderig! gestruet /zand

&~CÓ9- I~ klei, 3" deel cm vettig / zavelig / zanderigl gestrud. /zand

totale dikte Iklei 4" deel cm vettig' zavelig' zanderig! gestrud. /zand

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

kem KL !ZAnd/Onbekend

IDataverwerker: IDatum dataverwerking:

1) bij mijnsteen 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

k1eiOataRevisie versie 2006 0222.xts FormulierInwinning versie: 3-4-2006

~------- ~~--- ~~~~--'------



RESULTATEN KLEIBORINGEN BIJLAGE 9

Fonnulier kleidiktebepaling
Iy

~:::;-q'!:~~·"t~?~~:boorpositie nabij dijkpaal: h/2..
Gebiedcode

Navert<enner. ./ Datum boren: .2i CJ..-';;~ ~ c
beneden beloop buiten mijnsleen 1) I cm (1) (2) (3) (~l (5)

klei. l' deel cm vettig f zavelig I zanderi~ gestruct. /zand
klei 2" deel cm vettig f zavelig f zanderig!_gestruct. /zand
klei 3" deel cm vettiCl I zavelio f zanderial_ gestruct. fzand

totale dikte Iklei 4" deel cm vettiQ f zaveliol zanderig!_gestruct. fzand

Iklei. 5" deel cm vettio f zaveliof zanderig!_gestruct. /zand

kern KllZAnd/Onbekend

buitenbenn mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) J§l_

klei. 1" deel {lo cm vettio I zavelia f zanderiQ/ oestruct. fzand

klei 2" deel ~/)I cm vettio' zavelia' zanderio' oestruct. !zand

klei, 3" deel cm vettiQ f zavelic ï zanderial oestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4" deel cm vet1iQ I 'zaveliCl , zanderiQ{ oestruct. /zand

Iklei, 5" deel cm vettiQ' zavelia f zanderi!lf aestruct, 'zand
kern KllZAnd/Onbekend

boven beloop buiten mijnsteen 1) 1 cm (1) (2) (3) (4) .ill
klei 1" deel lao cm I vettiQ' zavelia' zanderial cestruct. /zand

klei, 2e deel 2t4<.d cm vettia' zavelia I zanderial aestruct. !zand

klei 3" deel cm vettiCl I zavelia I zanderial cestruct, /zand

totale dikte Iklei, 4" deel cm vettig I zavelig I zanderig' gestruct. /zand

Iklei 5" deel cm vettig I zavellq I zanderig' gestruct. /zand

kern Kl /ZAnd/Onbekend

Kruin '!lij~teen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei l' deel ~Lc; cm 3 vettig f zavel iQ f zanderig! gestruct. /zand

klei, 2' deel 2.~ cm vettig I zavelig I zanderig! gestruct. /zand

klei, 3e deel cm vettig f zavelig I zanderig! geslruct. !zan.!!..

tolaledilcte Iklei, 4" deel cm vettia f zavelig f zanderigLges1ruct. /zand

Iklei 5' deel cm vettig' zavefig' zanderig!_gestruct. /zand

kern KllZAnd/Onbekend

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

-tl i.. .(._..;I'cLP/ ~ klei, 1" deel '/llD cm -s vettig I zaveliq , zanderiq/ qestruct, /zand»
~_ 4 ~f~""'klei,2·deel ~pf cm vettio' zaveliQ / zanderig/ gestruct. 'zand

/~ ê...... (_Jj klei, 3" deel cm vettio f zaveüo / zanderiQ/ qestruct, fzand

totale dikte Iklei. 4" deel cm vettig I zavelig f zanderi~ gestruct. fzand

Jklei. 5" deel cm vettig I zavelig I zanderi~ gestruct. /zand

kern Kl /ZAnd/Onbekend

IDataverwerker: IDaturn dataverwerking:

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

kleiDataReYisie versie 2006 0222.x1s Fonnufiellnwinnlng versie : 3-4-2006

I
- - ---------- -_ --------_._--~-.--.- ------ -- --_--_



RESULTATEN KLEIBORINGEN BIJLAGE 9

benedenbeloop buiten mijnsteen 1) I cm (1) (2) (31 (41 (5)

klei, l' deel cm vettiD' zaveliD' zanderiof Destruct. /zand

klei, 2' deel cm ~./ zavelig I zanderig{ gestruct. /zand

klei, 3' deel cm vetnc / zaveliD' zanderiu/ aestruct. /zand

tolale dikte Iklei, 4" deel cm ~g/ zavelig/ zanderiol Destruct. /zand

Iklei, 5" deel cm vettia / zavelia I zanderiol cestruct, /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

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

klei 1" deel A",- cm .3 ~g/ zavelig / zanderiof Destruct. /zand

klei, 2· deel 7<"~"" cm vettia' zavel ia , zanderiof Destruct. /zand

klei 3° deel cm vettia' zavelia , zanderig! aestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4" deel cm vettiQ' zaveüq , zanderiol aestruct. /zand

Iklei, 58 deel cm vettia / zavelia , zanderia' aestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

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

klei 18 deel /80 cm 3 vettia / zavelig / zanderigl_gestruct. /zand

klei 2· deel ~.4,...A cm vettia / zavelia / zanderi9L_ aestruct. /zand

klei 3°deel cm vettia' zavelia I zanderiq/ aestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4" deel cm vettic / zaveliq / zanderigL_gestruct. /zand

Iklei, 5" deel cm vetlia / zavelia / zanderiaJ oestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

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

klei, l' deel CJ.\- cm 3 vettiQ I zavelia , zanderia/ aestruct. /zand

klei, 2' deel ~. d cm vettiQ' zaveliq' zanderi~ gestruct. /zand

klei 3" deel cm ~_I zavelig' zanderi~ gestrue!. /zand

totale dikte Iklei 4" deel cm vettia' zavelia , zanderi~ gestruet. /zand

Iklei 5" deel cm yettia' zavelig' zanderi9L_geslruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

~nl!nbelOOP • rnijnsteen ') I cm (1) (2) (3) (4) (S)

·If ...~/ klei 1° deel t>W5 cm ~ tivetlig / zavelig' zanderig' aestruet. /zand

~..:. u.e-I- klei, 28 deel
,

cm vetlia' zavelia / zandelÎo' aestruct. /zand

klei 3' deel cm vettig' zavelia / zanderio/ aestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4· deel cm vettia' zavelia , zanderio/ gestruct. /zand

Iklei 5· deel cm vettia I zavelia , zandene/ aestruct. 'zand

kern KL /ZAnd/OnbekendIOpmertdng

IDatum dataverwerking:IOataverwerker:

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.xts Formulierfnwinning versie: 3-4-2006



RESULTATEN KLEIBORINGEN BIJLAGE 9

buitenbenn mijnsteen I) I cm (1) (2) (3) (4) (5)
klei 1· deel ti'!;" cm .3 vettio / zaveliQ / zanderiQ/ oestruct. /zand

klei 2·deel I~ cm vettio / zavelio / zanderigLQestruet. /zand

klei 3' deel cm vettiCiI zavelio I zanderiQ/ cestruct. /zand

totale dikte Iklei 4· deel cm vettiCi / zavellq / zanderiQ/ cestruct. /zand

Iklei. 5· deel cm vettig / zavellq I zanderiCiI Qestruct /zand

kem KL !ZAnd/Onbekend

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

klei, 1·deel ~
-»

vettiCiI zavelig I zanderig! qestruct, Izand~ J

klei 2·deel ~ cm vettig I zavelig I zanderig{ gestruet. lzand

klei 3· deel cm vettig I zaveliCiI zanderiQ/ gestruct. /zand

totale dikte Iklei. 4' deel cm vettig I zavelig I zanderig! gestruct. /zand

Iklei S·deel cm vettig I zavelig I zanderig! gestruct. /zand

kem KL !ZAnd/Onbekend

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

klei. 1· deel fjç- cm 3 vettig I zavelig I zanderig! gestruct. /zand

klei. 2' deel ~rA cm vettig I zavelig I zanderigLgestruct. /zand

klei, 3° deel cm ~gl zavelig I zanderigl gestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4' deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

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

kem KL !ZAnd/Onbekend

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

klei. l' deel bD cm ~ vettig I zaveliq I zanderiw gestruct. /zand

klei 2· deel ...., .,/ cm vettiClI zavelio I zanderiw qestruct . /zand

klei. 3' deel cm vettig' zavelio I zanderiw aestruct, /zand

totale dikte Iklei. 4" deel cm vettio I zavelig I zanderiw qestruct. /zand

Iklei S" deel cm vettio I zaveliq I zanderiQ/ qestruct, /zand

kem 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

kleiDalaRevisie versie 2006 0222.xIs Fonnulier1nwinnlng versie: 3-4-2006

---- -------------- .~----
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lil
Formulier kleidiktebepaling

~-~. :-:.r biBOostetschelde . .. . .. .. . .. .. .. ._ ..- boorpositie nabii diîkpaal :

Polder ~'t heJ:"'~P·l.:··ê:i£., Gebiedcode

Naverkenner: Datum boren: / #Jf..t:t Loo -6

benedenbeloop buiten mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (S)

klei, 1· deel cm vettiQ / zavelio / zanderig/ qestruct, /zand

klei, 2" deel cm vettiQ / zavelio / zandene/ nestmet. /zand

klei 3" deel cm vettio I zavelio / zanderio/ qestruct, /zand

totale dikte litlei, 40 deel cm vettig / zaveli!l/ zanderia/ aestruct. /zand

Iklei, 5' deel cm vettig / zaveli!ll zanderia/ aestruct. /zand

kem KL /ZAnd/Onbekend

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

klei, 1· deel tr- cm :3 vettiQ I zaveliQl zanderiQ/ oestruct. /zand

klei, 2" deel b<: cm i?A~ vettig / zavelig / zanderiQ/ qestruct. /zand

klei, 3° deel rh2 .d cm vettig / zavelig I zanderig! nestruct, lzand

totale dikte 1klei, 4" deel cm vettig / zavelig I zanderi!i gestruct. /zand

fklei, 5' deel cm vettig / zavelia / zanderia/ aestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

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

klei l' deel loc; cm I vettig I zavelig / zanderiQ/ qestruct. /zand

klei 2· deel ?C-].."..~-/ cm vettig I zavelig' zanderia/ aestruct. /zand

klei 30 deel cm vettig' zavelig / zanderia/ gestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4" deel cm vettio / zavelia / zanderial oestruct. /zand

fklei 5" deel cm vettig I zaveno / zanderial oestruet, /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

Kruin mijnsteen 1) I cm (1) 121 131 (4) (5)

klei, 1" deel js cm 3 vettig I zavelio / zanderial oestruct. /zand

klei, 2" deel 6a cm rS ~ vettio / zavelio / zanderial_gestruct. /zand

klei, 3e deel !2a~"1C-./ cm vettia / zavelia / zanderig{ gestruct. lzand

tatale dikte Ildei 4' deel cm vettio' zavelio' zanderi!!/ oestruct. /zand

Iklei 5" deel cm vettia' zavelia / zanderiaf oestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

binnenbeloop mijnsteen 1) I cm (1) (2) (31 (4) (51

klei 1·deel ÇO cm 5 vetti!l' zavelig / zanderial oestruct. 'zand

klei 2" deel l.2a .. ~" cm vetti!l' zavelig / zanderiaf oestruct. /zand

klei 3· deel cm vetti!l' zavelig f zanderial oestruct. /zand

totale dikte Iklei 4" deel cm vettig I zavelio / zanderial aestruct. /zand

Iklei 5" deel cm vetlia I zaveli!! I zanderial aestruct. /zand

kem KL /ZAnd/Onbekend

IDataverwerker: IDatum dataverwerking:

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

kleiDalaRevisie versie 2006 0222.xts Formufierlnwinnlng versie: t 3-4-2006
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itl
Fonnulier kleidiktebepaling

Polder (j~J~--~
Naver1<enner:

- _ boorpositie nabij dijkpaal: 6i.i)
Gebiedcode

DabJm boren; f m.i.i ;!t)o6

benedenbeJoop buiten mijnsteen tI I em (1) (2) (3) (4) (5)

klei. 1· deel cm vettig' zavelig' zanderi~ gestruct. /zand

klei, 2· deel em vettig, zavelig I zanderig! gestruct_ /zand

klei 3° deel cm vettig' zavelig' zanderig! gestruct 'zand
totale dikte Iklei. 4° deel cm vettig' zavelig' zanderig! gestruct. 'zand

!klei. Se deel em vettiQ' zavella , zanderig!_gestruct. /zand

kern KL IZAndIOnbekend

bultenbenn mijnsteen tI I em (1) (2) (3) (4) (5)

klei 18 deel /f- em 3 vettig' zaveligl zanderig! gestruct. 'zand
klei, 28 deel :},h,t-.{ em vettio' zaveliQ , zanderigJ gestruct. 'zand

klei 3· deel cm vetliQ' zavelio' zanderigJ _gestruct. /zand

totale dikte Iklei. 4° deel cm vettigl zavelig I zanderigJ gestruct. !zand

Iklei, 5" deel cm vettig' zavelig' zanderig/_ gestruct. /zand

kern KL !ZAnd/Onbekend

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

klei 18 deel '" 3 vettig' zavelig';,0 em zanderi~ gestruct. /zand

klei 2edeel jiJ cm s: vettig' zavelig' zanderigJ gestruct. !zand

klei 38 deel Jo cm 3 vettigl zavelig' zanderig' gestruct. /zand

tol ale dikte Iklei 49 deel e:Lnt)( cm vettig' zavelig' zanderig' cestruct, 'zand

Iklei, 58 deel cm vettig' zaveliQ , zanderiQ/ gestruct. /zand

kem KL /ZAnd/Onbekend

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

klei 1" deel 3C;- cm .3 ~g' zavelig' zanderigJ gestruct. /zand

klei, 28 deel /y.~ cm ~ vettig' zavelig' zanderigJ gestruct. !zand

klei, 38 deel 2c>_d cm vettig' zavelig' zanderig{ gestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4· deel cm vettig' zavelig' zanderiQ/ oestruct. /zand

Iklei, 5· deel em vettig' zavelig' zanderig' eestreet. /zand

kern KL !ZAnd/Onbekend

• binnenbeloop mijnsteen 1) I em (1) (2) (3) (4) (5)
klei 1" deel /10 cm .3 vettig' zavelig' zanderi~ gestruct. Izand

klei. 29 deel ä;;'htJ( cm vettig' zavelig! zanderig! gestruct. Izand

klei. 38 deel cm vettig I zavelig! zanderig{ gestruct /zand

totale dikte Iklei 4° deel cm vettig I zavelig I zanderigl_gestruct /zand

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

kem KL !ZAnd/Onbekend

lopmertdng

IDataverwerker: IDaturn dataverwertdng:

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

klaiDataRevisie vetsie 2006 0222.xls Fonnulier1nw1nnlng versie: 13+2006

---------------------



RESULTATEN KLEIBORINGEN BIJLAGE 9

11.,7

Polder tl~~._
Naverltenner: Datum boren:

benedenbeloop bulten mijnsteen I' I cm j1) (2) (3) (4) (5)
klei, 1° deel cm vettig / zavelig' zanderig' gestruet. !zand
klei, 2e deel cm ~g/ zaveng/ zanderigl_ gestruct /zand

klei, 3· deel cm vetti!!/ zavellu / zande~estruct /zand

totale dikte !klei, 4· deel cm ~g' zavelig' zande~struet. 'zand
Iklei, 5· deel cm vettig / zavelig / zande~struet. /zand

kem Kl!ZAndlOnbekend

buitenbenn mijnsteen I) I cm (1) (2) _ill (4) (5)
klei, 1" deel :)5" cm 3 vettiQ / zaveliQ / zanderjgL gestruet. /zand

klei 2°deel "2.b__ .Á cm vetti_g_' zavelig_' zander.!9Lg_estruet. !zand

klei, 3" deel cm vettig_! zavelig_ / zandeML9.estruet. !zand

totale dikte !klei, 4· deel cm ve_ttig_/ zavelig_' zanderigl_g_estruCl. /zand

Iklei, 5· deel cm ve!!ig' zavelig' zanderig' gestruet. !zand

kern KL IZAnd'Onbekend

bovenbeloop buiten mijnsteen " I cm (1) (2) (3) (4) (S)

klei, 1" deel (fk;- cm .3 vettig_! zaveligl zander:i9L9_estruet. !zand

klei, 2e deel ?..c---d cm vetlig_/ zavelig_' zandel}gl_g_estruet. !zand

klei, 3e deel cm vet!i9_' zavelig_' zanderi.JIL gestruCI. !zand

totale dikte Iklei, 4" deel cm vettig' zaveliQ / zanderig! gestruet. Izand

Iklei Se deel cm vettig' zavelig' zanderig! gestruet. !zand

kern Kl/ZAnd/Onbekend

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

klei. 1· deel J{) "5 cm .3 vettig' zavelig' zanderigl gestruet. Izand

klei, 2e deel 2':; IJJ - vettig' zavelig / zanderigf_gestruet.cm 'zand

klei, 3e deel ?~ "cm vettig' zavelig' zanderig/_gestruet. /zand

totale dikte !klei 4·deel cm vettig' zavelig' zanderigl_9.estruet. !zand

Iklei, S" deel cm vettig' zavelig' zanderig!_g_estruet. !zand

kem KL !ZAnd/Onbekend

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

klei, 1·deel /31...} cm 3 ~J zaveli!!/ zanderig! gestruet. !zand

klei, 2° deel 2!....01 cm vettig / zaveüq , zanderig! gestruCI. !zand

klei, 3° deel cm vettig / zavelig_' zanderig' gestruct. /zand

totale dikte Iklei 4· deel cm vetti!! I zaveliq / zanderigl gestruet. !zand

Iklei S·deel cm vettig / zaveli!! / zanderig! gestruel Izand

kern KL /ZAnd/Onbekend

IOpmerking

IOataverwertc:er: IDahun dataverwerking:

1) bij rnijnsteen 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

k1eiOataRevisie versie 2006 0222.x1s Fonnu6erlnwlnning versie: 13-4·2006

._---------- ---_._ ---_



.. RESULTATEN KLEIBORINGEN BIJLAGE 9•

L-.
Fonnulier kleidiktebepaling

Oosterschelde Jboorpositie nabii dilkpaal : h~'
Polder ~ ~J)i.t.e...,--6er. I~.e--\ GebIedcode

Naver1tenner: Datum boren: / ?,':rrt....z..(. 4~-6
benedenbeloop buiten mijnsteen 11 1 cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei 1° deel cm 1__ Y!~!!!!l_'zavelig' zanderig! gestruct. /zand
klei, 2° deel cm vettig' zavelig' zanderig! gestruct. /zand
klei, 3° deel cm vettig' zavelig' zanderig! gestruct. 'zand

totale dikte Iklei, 4° deel cm vettia' zavefig I zanderig! gestruct. 'zand
Iklei, 5° deel cm vettia' zaveligl zanderig! gestruct. /zand
kern KL /ZAnd/Onbekend

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

klei, 1·deel "0 cm .3 vettig' zavelig J zanderig! gestruct. /zand
klei. 2° deel i;s- cm ?I< - vettig I zavelig I zanderig! gestruct. /zand
klei 3" deel 2;'!.,o,d cm ~gl zavelig' zanderig! gestruct. /zand

totale dikte Iklei 4" deel cm vettig I zavelig' zanderig! gestruct. fzand

Jklei, 5° deel cm vettia I zavelio I zanderig! geslruct. /zand
kem KL /ZAnd/Onbekend

bovenbelaap bulten mijnsteen 1) 1 cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, 1" deel ,2<; cm ~ vettig f zavelio f zanderio/ oestruct. /zand

klei, 2° deel .35' cm ~j; vettig f zaveliof zanderiol gesuucl /zand

klei. 3° deel I?.:>-..-.".( CIl1 vettig I zavelig f zanderigt gestruct. /zand
totale dik1e I.klei 4" deel cm vettia I zavelia / zanderial oestruct. /zand

1klei,S" deel cm vettia I zavelio I zanderial oestruct fzand

kern KL /ZAnd/Onbekend

Kruin mijnsteen 'J I cm (1) (2) (3) (~ ...ill
klei 1° deel ~.:....- cm 13 vettio I zavelio / zanderial oestruct. /zand

klei 2" deel z-;.« cm vettia I zavelio' zanderigL_gestruct. /zand

klei 3· deel cm vettio / zavelio I zanderiol oestruct. /zand

totale dikte lklei, 4" deel cm vettio I zavelio f zanderigLgestruct. /zand

Iklei, 5·deel cm vettio / zavel!g I zanderig/_gestruct. Izand

kern KL /ZAnd/Onbekend

• binnenbelaap mijnsteen " 1 cm (1) (2) (3) (4) (S)

klei, 1° deel ao ~
vettia I zavefig I zanderig! gestruct. /zandcm ..:>

klei, 2° deel -(0 cm

~
vettig I zavelio I zanderig! gestruct. /zand

klei, 3° deel t<:. cm vettig I zavelio / zanderig! gestruct. /zand

totale dik1e Iklei, 4° deel ?.aJtd cm vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand

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

kern KL /ZAnd/Onbekend

/opmer1tlng

IDataverwerker: IDatum dataverwerking:

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

kleîDataRevisle versie 2006 0222.xIs FonnUliertnwiMing versie: 13-4-2006

--_._~--~----- --_.



RESULTATEN KLEIBORINGEN BIJLAGE 9

jj
Formulier kleidiktebepaling0.._'"' tJ ....... boorpositie nabij dijkpaal: 6:£~

~~r· "n'- i!.û~~ l:(;~ Gebiedcode,. _.;{

/ /J?..e-<.
- 2..fn; 6Naverkenner: Datum boren:

beneden beloop buiten mijnsteen 1) I cm (1) (2) (31 (4) (5)
klei, 1·deel cm vettiQ I zaveliq' zanderig!. gestruet. /zand
klei, 2" deel cm vettiQ I zaveliq' zanderial eestreet. /zand
klei, 3· deel cm vettiQ I zavelio I zanderial oestruct. /zand

totale dikte lklei, 4" deel cm vettig' zaveliq , zanderiQ/ csstruct. /zand
Iklei 5' deel cm vettig' zavel iQ , zanderiQ/ cestruct. /zand
kem KL /ZAnd/Onbekend

•
buitenbenn mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (-41 (5)

klei, 1·deel qç an 3 vettiQ I zaveÜQ I zanderig! gestruct. /zand
klei 2· deel ~u cm 6 vettiQ / zaveliq, zanderial cestruct, /zand
klei 3" deel 2.c~.1 cm vettig I zaveliQ I zanderiQ/__gestruet. /zand

tolale dik1e Iklei 48 deel cm vettig' zavelig I zanderiQ/ cestruct, /zand
Iklei, 5" deel cm vettia I zavelig' zanderiQLgestruet. 'zand
kem KL /ZAnd/Onbekend

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

klei 1· deel S~ cm .3, vettig' zavelig' zanderig! geslruet. 'zand
klei, 2· deel 2.4....d cm vettia I zavelig I zanderig! gestruet. /zand
klei, 3" deel ---- -- I~ vettia / zavelia I zanderig! gestruet. /zand

totale dikle Iklei 4" deel cm vettia / zavelia' zanderig! gestruct. /zand

Iklei,S· deel cm vettiQ / zavelio / zanderial oestruct. /zand

kem KL /ZAnd/Onbekend

Kruin mijnsleen ') I cm (1) (2) (3) (~ _(5)
klei 1·deel K-ç cm :5 vettio / zavelia / zanderiol gestruct. /zand

klei, 2· deel b"" ..d cm vettiQ I zavelio I zanderio/ oestruct. /zand

klei 3" deel cm vettio I zavelio' zanderia/ gestruct. /zand

lolale dikte lIdei, 4· deel cm vettia I zavelia I zanderig! gestruct. 'zand

lIdei, 5· deel cm vettig I zavelig / zanderig[ gestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

• binnenbeloop mijnsleen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei l' deel JS- cm 3 vettig I zavelia I zanderig! qestruct. /zand

klei, 2" deel _o-,.....,r:;/ cm vettig' zavelig / zanderig! gestruct. /zand

klei, 3e deel cm vettig I zavelig I zanderig! gestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4" deel cm vettig' zavelig I zanderig! gestruet. /zand

-'klei,S" deel cm vettia' zavelig / zanderig[ gestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

IOpmerking

IOataverwerker: IDatum dataverwerking:

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

ldeiDataRevisie versie 2006 0222..lds Fonnuliertmvinning versie: 13-4·2006

-----_ - __ .__ ._-



• RESULTATEN KLEIBORINGEN BIJLAGE 9

Formulier kleidiktebepaling
Oostersehelde .,_::;!""'::'o,. ... .. . , booroosilie nabii diikoaal : 616..

- ..

Polder tf£nn~//i!~~ 1~t'D2.(c"__r Gebiedcode

Naverkenner: I Datum boren: I J:n_dj '&''''-7){

benedenbeloop buiten mijnsteen 11 1 an (1) (2) (3) (4) (5)
klei, 1" deel an velliQ' zavelig I zanderiw cestruct, /zand
klei. 2° deel cm vellio' zavelia! zanderiw uestruct, /zand
klei 3edeel cm vellia! zavelio' zanderio' qestruct. /zand

totale dikte Tldei 4e deel cm vellia' zavelig' zanderig! gestruct. /zand
Iklei, Se deel cm vettiQ! zaveüo r zanderic/ aestruct. /zand
kern KL /ZAnd/Onbekend

buitenbenn . mijnsteen 11 1 cm {ll (2) (3) (4) (5)

tJ... £/,S'Ch> klei I" deel bl'i cm .3 velliQ! zavelia! zanderiW_gestruet. !zand'Z'~t~a.:r klei. 2" deel b-~~d cm ~g! zavelig! zanderia/ qestruct, /zand
klei, 3e deel cm vellio! zavelia ! zandene/ oestruct. /zand

totale dikte lklei 4" deel cm vellio! zavelia ! zanderial aestruct. /zand
Iklei Se deel cm vellia' zavelio! zanderio/ uestruct, /zand
kem KL /ZAnd/Onbekend

bovenbeloop buiten mijnsteen 1) 1 cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei I" deel 60 cm S vettia! zavel ia ! zanderia! aestruct. /zand
klei, 2" deel "Ja.-x cm vettia! zavelig! zanderial cestruct, /zand
klei. 3" deel - cm vellig! zavelio' zanderial aestruet. Izand

lotale dikte lklei 4e deel cm vettiQ I zavelig I zandene/ cestruct, /zand

Iklei 5·deel cm vettiQ I zavelig I zanderial qestruct, /zand

kern KL !ZAnd/Onbekend

Kruin mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) IS)
klei Ie deel /0 cm .3 vettiQ I zavelio / zanderiQ/ qestruct. /zand
klei 2e deel ..70 cm ~ vettig I zavelio ( zandene/ oestruet. (zand

b~_",d
J

klei, 3" deel cm vettig I zavelio I zandertor oestruet. /zand
totale dikte Iklei, 4" deel cm vettiQ / zavello / zanderial oestruet. (zand

Iklei Se deel cm vettic I zaveüa / zanderiQ/ qestruct, Izand

kern KL !ZAnd/Onbekend

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

klei 1" deel Ç's- cm 3 vettia / zavelia I zanderia/ aestrud. /zand

klei, 2e deel 3:t-.o..v1 cm vettia / zavelia ( zanderial eestmet. /zand

klei, 3e deel cm vettia ( zavelia I zanderial aestruet. /zand

totale dikte Iklei, 4" deel cm vettig I zavelig' zanderig' gestruet. /zand

Iklei, s" deel cm vellia I zavelia I zanderia/ cesmiet. /zand

kem KL IZAndlOnbekend

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

kleiDataRevisie versie 2006 0222.xls Formuliertnwinning versie: 13-4-2006




