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KenmerkStatus

Definitief ezDT-M-05411

Algemeen
Dit rapport beschrijft de toetsing van de dijk van de Tweede Bathpolder, gelegen
Krabbendijke aan de Oostersehelde tussen dp 122]+50 en dp 1254+50.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.

•

Figuur 1:Kaart Tweede Bathpolder dp 122r50 - dp 1254+50
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Randvoorwaarden

Door Svazek Hydraulics (in opdracht van het RIKZ) is een detailadvies gegeven voor de toe te
passen golfrandvoorwaarden voor het betreffende dijkvak (mja/05237/1340, d.d. 02 -00-
2005). Svazek heeft detailadvies gegeven voor Hs en T, bij waterstanden t.o.v. NAP -tO,OOm,
+2,00 m, +3,00 m en +4,00 m.

Voor de berekening zijn de waterstanden gebruikt van t.o.V. NAP +O,OOm,+2,00m, +3,00m
en +4,OOm. Bij NAP + 3,00 m sluit de Stormvloedkering van de Oosterschelde en zal de
waterstand een ander verloop krijgen.

Op basis van het advies van de Werkgroep Kennis wordt bij de toetsing a.g.v. de langdurige
belasting een reductie van 15% op de bekledingsdikte toegepast.

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 .

• I<reukelberm

De in het toetsrapport beschreven toetsing is niet conform de door PbZ opgestelde
(ontwerp)regels. De resultaten kunnen niet één op één worden overgenomen.
De bij het ontwerp te bepalen sorteringen dienen te worden vergeleken met de aanwezige
sortering. Hierbij dient ook gelet te worden op aspecten als breedte, dikte en volledigheid van
de huidige kreukelberm. Tevens dient, indien er volgens de ontwerpmethodiek geen nieuwe
kreukelberm nodig is, bij de beheerder nagevraagd te worden of de huidige kreukelberm
stabiel is.

I<leiboringen

Door het waterschap zijn op het onderhavige dijktraject in september 2005 kleiboringen
uitgevoerd. Onder andere zijn de kleidikte, kwaliteit van de klei en de dikte van de
.steenbekleding bepaald. De afstand tussen de breekpunten is doorgaans 200 meter. De
resultaten zijn door het waterschap in de aangeleverde Steentoetsbestanden verwerkt.

Veldbezoek

• Uitgevoerd d.d. 17 en 22 augustus 2005 door en
hierbij is het volgende geconstateerd.

Beschrijving

Algemeen
De aangetroffen bekleding komt tenzij aangegeven overeen met de genoemde bekleding in
het toetsrapport van het Waterschap Zeeuwse Eilanden. De geconstateerde bijzonderheden
worden hieronder beschreven.

dp 1236 - dp 1238
Plaatselijk zijn kleine verzakkingen en zonnebrand aanwezig. Een deel van de Basaltzuilen is op
zijkant gezet. Enkele losliggende stenen zijn aanwezig.

dp 1236 - dp 1255
Dijktafel OS123603 (Fixtone) is volledig overgroeid.
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dp 1238-dp 1243
Ter hoogte van dp 1241 heeft dijktafel OS123801 een glooiend oppervlak, sommige
Basaltzuilen op zijkant gezet. .

dp 1243 - dp 1247
Ter hoogte van dp 1244 is in het verleden schade geweest, dit is gerepareerd met
Betonblokken (11) . Plaatselijk zijn Basaltzuilen op zijkant gezet. Bij de overgang van Basalt
naar Betonblokken is een open glooiing geconstateerd.

dp 1247 - dp 1248
Basalt is niet ingegoten en volledig begroeid.

Foto's

Foto's tijdens het veld bezoek gemaakt staan op T:\Hoofdafdeling AX\AXZ\foto's\Dijkvakken
Oosterschelde

Uit te voeren acties / adviezen• Basisdocument

Basisdocumenten:
stt Os 1195 -123520051025 v4.04 ZE Dnodig waarden.xls
stt Os 1235 - 127520051025 v4.04 ZE Dnodig waarden.xls

van 26 oktober van het Waterschap Zeeuwse Eilanden.

Grastoets

Voor het beneden de berm aanwezige gras is de Grastoets uitgevoerd. Er is uitgegaan van een
berm op de hoogte van het ontwerppeil; dit is NAP +3,85m
Gras scoort in zone B voor afschuiving Goed, voor Erosie en Golfklap Geavanceerd. De
eindscore is: Onvoldoende

Ontbrekende gegevens

• Eindoordeel:

OS124803,OS124804
dit is Muraltmuur (52)
In werkelijkheid liggen hier betonnen platen

Onvoldoende

Vlakcode:

Eindoordeel:

OS123603
dit is Fixstone, open steenasfalt (5,1)
sluit aan op tafel OS122502
Laagdikte is 19cm, waarvan de bovenste ca. 5cm in slechte staat verkeert
en niet meegerekend dient te worden. Effectieve toplaagdikte is dus 14cm
benodigde dikte 12cm, zie bijlage 5

Onvoldoende (in overleg met beheerder)

Vlakcode:
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Vlakcode:

Vlakken die niet getoetst kunnen worden met Steentoets

Score:

05122502,05125201
- Bekledingstype: Open steenasfalt (5)
- Hiervoor geldt hetzelfde als vlak 05123603
- Toplaagdikte van vlak 05125201 is 15cm, effectief 10cm
- benodigde dikte 12cm, zie bijlage 5
Onvoldoende (in overleg met beheerder)

Vlakcode:

Vlakken die getoetst zijn met Steentoets

Score:

Vlakcode:•
Score:

Vlakcode:

Score:

Resumé

05124601, 05124602
- Bekledingstype: Basalt, gezet (26)
- Toplaag: voldoet (F<6, Anamos stabiel)
- Afschuiving: voldoet
Goed

05122501, 05122606, 05123602, 05123801, 05123902,
05124303, 05124306, 05124701

- Bekledingstype: Basalt, gezet (26)
- Toplaag: voldoet grotendeels (F<6, Anamos stabiel)
- Afschuiving: voldoet
Onvoldoende

05123601. 05123604, 05123901, 05124101. 05124102,
05124302, 05124305
- Bekledingstype: Vilvoordse (28,1)
Onvoldoende

Vrijgave
Het traject van de Tweede Bathpolder kan worden vrijgegeven behoudens een klein deel
muraltglooiing ter plaatse van OP 1248. Voor dit gedeelte wordt nagegaan of deze glooiing
vanuit cultuurhistorische of landschappelijke achtergrond van waarde is. Als dit blijkt zo te zijn
zal een technische oplossing met instandhouding van de glooiing gekozen moeten worden.

•
Opmerkingen

Conclusie

Het traject Tweede Bathpolder van dp 122]+50- dp 1254+50 kan worden vrijgegeven voor het
maken van een nieuw ontwerp.

Projectleider Techniek._---_. 21 november 2005
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•

•

Resumé toetsresultaten

Vlakcode Toplaagtype Bijzonderheden Eindscore
05122502,05125201, Open steenasfalt (5) Onvoldoende
05123603
05124601, 05124602 Basalt,gezet (26) Goed
05122501,05122606, Basalt,gezet (26) Onvoldoende
05123602,05123801,
05123902,05124303,
05124306,05124701
05123601, 05123604, Vilvoordse(28,1) Onvoldoende
05123901, 05124101,
05124102,05124302,
05124305
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Overzicht benodigde kleidiktes
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Overzicht benodigde kleidiktes

Steentoets versle4.05
... ...
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'-'~ . van . -: tot .. " ...-,.' : .. ,.;'J : [m]' . .. .[m]

05123901 42 124,00 124,04 0,22 Goed kl 0,30 geen

05123902 43 124,00 124,04 0,28 Goed kl 0,30 geen

OS124101 75 124,25 124,30 0,36 Goed kl 0,30 0,06

05124102 74 124,25 124,30 0,27 Goed kl 0,30 geen

05124302 83 124,30 124,40 1,03 Goed kl 0,45 0,58

05124302 92 124,40 124,50 0,43 Goed kl 0,45 geen

05124302 101 124,50 124,60 0,46 Goed kl 0,45 0,01

05124303 85 124,30 124,40 0,39 Goed kl 0,35 0,04

05124303 94 124,40 124,50 0,44 Goed kl 0,35 0,09

05124303 102 124,50 124,60 0,45 Goed kl 0,35 0,10

05124303 110 124,60 124,70 0,43 Goed kl 0,35 0,08

05124305 82 124,30 124,40 0,71 Goed kl 0,45 0,26

05124305 91 124,40 124,50 0,73 Goed kl 0,45 0,28

05124305 100 124,50 124,60 0,26 Goed kl 0,45 geen

05124306 84 124,30 124,40 0,47 Goed ? 0,47

OS124306 93 124,40 124,50 1,22 Goed ? 1,22

05124601 109 124,60 124,70 0,27 Goed kl 0,50 geen

05124601 117 124,70 124,80 0,14 Goed kl 0,50 geen

pS124602 108 124,60 124,70 0,13 Goed kl 0,50 geen

05124602 116 124,70 124,80 0,15 Goed kl 0,50 geen

05124701 118 124,70 124,80 0,45 Goed zs 1,00 geen

05125201 152 125,20 125,30 0,00 Goed kl 0,80 geen

05125201 158 125,30 125,40 0,00 Goed kl 0,80 geen

05125201 167 125,40 125,50 0,00 Goed kl 0,80 geen

NB.: op een groot deel van het traject is een zandscheg aanwezig. Voor een aantal vlakken
uit bovenstaande tabel is aangegeven dat er geen kleitekort is. Als er echter een zandscheg
aanwezig is scoort dit vlak voor afschuiving toch onvoldoende!
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Uittreksel SteenToets bijlage 5

kopie 122,75 122,80 2,130 2,98026,OOpuvlkilA

258 122,80 122,90 2,040 3,11026,OOpuvlkilA 0,309

2,040 2,96026,oopuvlkilA 0,309

267 122,90 123,00 2,050 3,07026,OOpuvlkiZA 0,318

2,050 2,91026,OOpuvlkilA 0,318

2,040 3,19026,OOpuvlkilA 0,343

2,040 2,80026,OOpuvlkilA 0,343

2,000 3,14026,OOpuvlkilA 0,327

2,000 2,88026,OOpuvlkilA 0,327

2,420 3,28026,OOpuvlkilA 0,280

2,730 3,42026,OOpuvlkllA 0,317

kopie 123,30 123,40 2,730 2,92026,OOpuvlkilA 0,317

302 123,40 123,50 2,310 3,19026,OOpuvlkiZA 0,300

kopie 123,40 123,50 2,310 3,OO026,OOpuvlkilA 0,300

248 122,75 122,80 3,000 4,910 5,00 geklzalA 0,284

122,80 122,90 3,110 4,910 5,oogekizalA 0,283

122,90 123,00 3,070 4,880 5,OOgekizalA 0,275 Niet toepasbaar

123,00 123,10 3,190 4,940 5,OOgekizalA 0,281 Niet toepasbaar

123,10123,20 3,140 4,920 5,OOgekizalA 0,282 Niet toepasbaar

123,20 123,30 3,280 4,870 5,OOgekizalA 0,276 Niet toepasbaar

123,30 123,40 3,420 4,880 5,OOgekizalA 0,262

123,40123,50 3,190 4,840 5,OOgekizalA 0,267

122,75 122,80 1,941 2,13026,00 puvlkl 0,304

122,80 122,90 1,886 2,040 26,OOpuviki 0,309

122,90123,00 1,810 2,05026,OOpuviki 0,318

123,00123,10 1,831 2,04026,OOpuviki 0,343

123,10123,20 1,921 2,OO026,OOpuviki 0,327

123,20123,30 1,950 2,42026,OOpuvlkl 0,280

123,30123,40 1,950 2,73026,OOpuviki 0,317

123,40 123,50 1,950 2,31026,OOpuviki 0,300

123,50 123,60 2,360 3,19026,OOpuvlkilA 0,291

2,360 3,04026,OOpuvlkiZA 0,291

123,50123,60 3,190 4,850 5,OOgekizalA 0,276

123,50 123,60 1,950 2,36026,OOpuviki 0,291

9 123,65 123,70 1,460 puvlkl 0,273

123,70 123,80 1,360 puvlkl 0,345 Niet toepasbaar

123,80 123,90 1,220 puvlkl 0,299 Niet toepasbaar

123,90 124,00 1,180 puvlkl 0,347 Niet toepasbaar

124,00 124,04 1,250 puvlkl 0,297 Niet toepasbaar

124,04 124,10 1,290 puvlkl 0,304 Niet toepasbaar

124,10 124,16 1,450 puvlkl 0,308 Niet toepasbaar

124,16124,20 1,410 puvlkl 0,330 Niet toepasbaar

123,65 123,70 2,200 puvlkl 0,320 Niet toepasbaar

123,70 123,80 2,300 puvlkl 0,308 Niet toepasbaar

123,65 123,70 1,079 puvlkl 0,320 Niet toepasbaar

123,70 123,80 0,938 puvlkl 0,345 Niet toepasbaar

123,80 123,90 0,967 puvlkl 0,336 Niet toepasbaar

123,90 124,00 0,966 puvlkl 0,347 Niet toepasbaar

124,00124,04 1,110 puvlkl 0,309

124,04 124,10 1,110 puvlkl 0,327

124,10124,16 1,110 puvlkl 0,308
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Uittreksel Steen Toets bijlage 5

123,80 123,90 1,950 0,336 Niet toepasbaar

123,90 124,00 1,880 0,302 Nie t toepasbaar

124,00 124,04 2,600 0,349 Nie t toepasbaar

124,04 124,10 1,930 0,327 Niet toepasbaar

124,10124,16 1,920 0,303 Niet toepasbaar

124,16 124,20 1,920 0,300 Niet toepasbaar

124,25 124,30 1,890 0,316 Niet toepasbaar

124,00 124,04 1,610 0,309 Niet toepasbaar

124,00124,04 1,950 0,302 Niet toepasbaar

124,25 124,30 1,440 0,327 Niet toepasbaar

124,25 124,30 1,067 0,327 Niet toepasbaar

124,30 124,40 1,230 0,389 Niet toepasbaar

124,40 124,50 1,280 0,344 Niet toepasbaar

124,50124,60 1,500 0,317 Niet toepasbaar

124,30 124,40 2,260 0,287 Niet toepasbaare 124,40 124,50 2,310 0,303 Niet toepasbaar

124,50 124,60 2,340 0,305 Niet toepasbaar

124,60 124,70 2,320 0,300 Niet toepasbaar

124,30 124,40 0,899 0,389 Niet toepasbaar

124,40 124,50 0,998 0,377 Niet toepasbaar

124,50 124,60 1,088 0,317 Niet toepasbaar

124,30 124,40 1,860 0,340

124,40 124,50 1,910 2,31026,01 0,377

124,60124,70 1,710 2,32026,oopuvlkl 0,322

124,70124,80 2,140 2,37026,00 puvlkl 0,277

124,60 124,70 1,023 1,71026,OOpuviki 0,322

124,70 124,80 1,110 2,14026,00 puvlkl 0,297

124,70124,80 2,370 3,37026,OOpuviki 0,297

125,20 125,30 1,862 2,090 5,OOgeki 0,302

2,041 2,270 5,OOgeki 0,286

1,889 2,070 0,255

Op de in de bovenstaande tabel vermelde toplaagdiktes is een reductie van ca. 15 % (Dtoplaa/1, 15)
toegepast.
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Hydraulische Randvoorwaarden bijlage 6

De onderstaande tabel bevat de ranvoorwaarden die gebruikt zijn bij de toetsing. Het betreft gecorrigeerde
golfcondities met gewicht Hs en Tp volgens verhouding Hs*Tp. De ranvoorwaarden zijn berekend op basis
van nieuwe transmissie door de Oosterscheldekering.

Locatie GHW toetspeil h = NAP+O h = NAP+2 h = NAP+3 h = NAP+4

van tot [m] 2006 Hs [m] Tp [5] Hs [m] Tp [5] Hs [m] Tp [5] Hs [m] Tp [5]

122,75 123,65 1,85 3,95 - - 0,1 2,1 0,5 4,4 1,1 5,4

123,65 124,25 1,85 3,95 - - 0,6 4,1 1,0 4,8 1,4 5,8

124,25 124,95 1,85 3,85 - - 0,7 4,6 1,1 5,0 1,4 5,7

124,95 125,50 1,85 3,85 - - - - 0,5 4,4 1,0 5,5

125,50 126,45 1,85 3,85 - - 0,4 4,4 0,7 5,1 1,1 5,8

126,45 126,85 1,85 3,85 - - 0,5 4,3 0,8 5,1 1,1 5,8

126,85 127,05 1,85 3,85 - - 0,7 4,9 1,0 5,3 1,4 5,7

127,05 127,45 1,85 3,85 - - 0,6 4,8 0,9 5,1 1,3 5,9
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Spreadsheet asfaltbekledingen bijlage 7

POLDER Tweede Bathpolder

DIJKVAKNR OS122502 en OS123603

~aterbouwasfaltbeton

bovenGHW

INVOER

parameter eenheid

niveau onderkant bekleding [m t.o.v. NAP] 3
ontwerppeil [m t.o.v. NAP] 3,95
golfhoogte [mI 0,88
cot u [-] 3,5~
breedte gesloten teen [m]

lengte damwand scherm [m]

ondergrond klei/zand/mijnsteen kl

dikte kleilaag [m] 0,45

Pw [tonlm3
] 1,025

Pwaterbouwasfallbeton [ton/m3
] 2,2

popen steenasfalt [tonlm3
] 1,6

pklei [ton/m3] 2
On [-] 1,06
Rw [-] 1

UITVOER overdrukken

r [m] 0,00
q [m] 0,00
z+q ofz+r [m] -1,03
Dm1nwaterbouwasfaltbeton [m] 0,00
UITVOER golfklappen

DmlnOSA [m] 0,12
UITVOER TOTAAL

DminOSA [m] 0,12
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Spreadsheet asfaltbekledingen bijlage 7

OS122501DIJKVAKNR

Tweede BathpolderPOLDER

~aterbouwasfaltbeton

bovenGHW

INVOER

!parameter eenheid

niveau onderkant bekleding (m t.o.v. NAP) U
ontwerppeil (m t.o.V. NAP) 3,95

golfhoogte (m) 0,88

cot u H 3,33

breedte gesloten teen (m)

lengte.damwandscherm (m)

ondergrond klei/zand/mijnsteen kl

dikte kleilaag (m) 0,8

Pw (ton/m3
) 1,025

Pwalerbouwasfaltbeton (ton/m3
) 2,2

popen steenasfall (ton/m3
) 1,6

pklei (ton/m3
) ;.

an H 1,06

Rw (-) 1

UITVOER overdrukken

r (m) 0,00

q (m) 0,00

z+q ot z+r (m) 0,08

Dmlnwaterbouwasfaltbeton [ml 0,00

UITVOER golfklappen

DmlnOSA [ml 0,12

UITVOER TOTAAL

DmlnOSA [ml 0,12
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Spreadsheet breuksteen bijlage 8
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Toetsresultaten diktes Fixstone (5,1)
bijlage 7

Waterbouw asfaltbeton
ik

13klei

1

0,9
0,8
0,7

%0,6
<iJ

~O,5
-a
b.O
~O,4

0,3

0,2

controle OD 201 laooen
1:21c.lei 1:2mijns(een

:

, 1/
,, , 1, ".,

, / , /, , ", 1/ ' /f',
/'

,
, . . ~', v' " /,

".

,
_

, "7
, ~

,,

".
, ,,' /. ".

,

'/
,V ,. .,

, .' _/
, ..V ,JO,'V

, ~;" .
, ,, "-: ..',

" /
... , V

.,;'
.V

lr' .' "
, "

"
"

.".. . ......
.' _I - .' ",

,'7 .' ~ J'
~

, ,

1

:2 zand
1:3

mijnsteen

1:41<.1ei

1:4
ijns(een

1:51<.1ei

1:3 zand

ollerig

0,1

• o 0,5 1,5 2 2,5 3-
Hs[rnl

3,5 4 4,5 5 5,5 6o

Score:

05119603Bekledingstype Fixstone (5,1) op geotextiel en mijnsteen

GOED (score afschuiving goed)
Dikte aanwezig varieert van 13 tot 20 cm, gemiddelde dikte 17,4 cm (zie

bijlage 6, vlak gelijk aan 05119601)
Dikte benodigd 12 cm, zie bovenstaande figuur
Bij toets als open steenasfalt op klei (ongunstiger) dan benodigde dikte

tevens 12 cm, zie onderstaande figuur

Vlakcode:

1:31c.lei

1

0,9
0,8

• 0,7

~O,6
<iJ

~O,5
-a
b.O
~O,4

0,3-
0,2
0,1

0

controle OD olftdaooen
1:2klei

".
".,, ".

, //,
, ,,/,,

, ",/,,
, ~/

"
,

, .:>/ ", ,
".

,,
, V

,
, . ,

I
I

,
, ,

, .,/ ,,

, .'. .
".

. V .'
I .',

1

1:2 zand

1:4klei

overig

o 0,5 1,5 2
Hs[rnl

2,5 3 3,5 4
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Toetsresultaten diktes Fixstone {5,1}
bijlage 7

Waterbouw asfaltbeton 13klei

1

0,9
0,8
0,7

,..-0

50,6
oU

~O,5
bQ

~O,4

0,3
0,2
0,1

• 0

co01l0 e ODgol tklaDDeO
1:2ldei 1:2 mijns teen

:

,
1/

~, , 1, ,
,
, / ,7:, ~ ", V "ft',, /

,
, . ~', 1/ .: /. ~

~
,

~7 .' ~
,,

, , ." L "
~ V

,. r.
, /

, ."", . .
,~' ,~'~V ~ ," r'

, ,.,- ., v' ..',. , V "" .r' ./'V't-: .' ,, ,

"

, /

.' ., - r .' r"

,._;~' .' ";:y .. ~

\

:2z",nd
1:3

mijnsteen

1:41<.1ei

1:4
ijnsteen

1:51<.1ei

1:3 zand

overig

o 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Hs[rn]

3,5 4 4,5 5 5,5 6

Score:

05121404Bekledingstype Fixstone (5,1) op geotextiel en mijnsteen

GOED (score afschuiving goed)
Dikte aanwezig varieert van 13 tot 20 cm, gemiddelde dikte 15,6 cm (zie

bijlage 6)
Dikte benodigd 11 cm, zie bovenstaande figuur
Bij toets als open steenasfalt op klei (ongunstiger) dan benodigde dikte 12

cm, zie onderstaande figuur

Vlakcode:

Open steenasfalt 1:31<.1ei

1
0,9

• 0,8
0,7

~o,6
dj

~O,5
-a
bQ

~O,4

0,3
0,2
0,1

0

con1role OD qo_IftdanDen
1:21<.1ei
, ,
,, ,
, ,,,,' /,

, ,7,,
, ",/,,

, ,/_
, ,

t;- ",</
,,

, ",
,

, V
.

, "
.

, , "
r // .,. .'
,

,

, .' V .'
,, .

-\

1:2 zand

1:41<.1ei

overig

o 0,5 1,5 2
Hs[rn]

2,5 3 3,5 4
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Toetsresultaten diktes Fixstone (5,1)
bijlage 7

Wa terbouw asfaltbeton 13klei

1
controle OD ®11klaDD~n

1:2klei 1:2mijnsteen
:

, It'
,, 1, ,

,
, / ,

~, , ,,
, 1/ 'h',
/

,
, , ,

~', v' " /.
,

, ,

,? " ~
..

, , " /.
,,

, .V ., ,;;!'

, /
, r

, " -"
,. ,

,1/ " V
. 7' ,

" '"
,

• i--"
,

" ~ ,"
..'

. , V
..... V

l--' .' . "

.' .'-, ..' ... ""- " .'
,'. "

~y_ , :-

.t....'

\

:2zand
1:3

0,9

0,8

0,7

%0,6
01.1

~O,5
-c
M
~0.4

0,3

0,2

mijnsteer

1:4 klei

1:4
ijnsteen

Hiklei

1:3zand

overig

0,1

• o 0,5 1,5 2 2,5 3 3,5
Hs[m]

4 4,5 5 5,5 6o

Score:

05121405
Bekledingstype Fixstone (5,1) op geotextiel

GOED (score afschuiving goed)
Dikte aanwezig varieert van 13 tot 20 cm, gemiddelde dikte 15,6 cm (zie

bijlage 6, vlak gelijk aan 05121404)
Dikte benodigd 11 cm, zie bovenstaande figuur
Bij toets als open steenasfalt op klei (ongunstiger) dan benodigde dikte 12

cm, zie onderstaande figuur

Vlakcode:

Open steenasfalt 1:3klei

1

0,9

0,8

0,7

conll-ole OD 0)11klaDDen
1:2klei
, ,
,, ,
, //r

, '/, ,,
, ",,/,,

, /, .,, ".,/
,

,
,

, ".
, V

.
, "

,

, , ,.
. .,7 ... ,,

"

,

,, ,

_
v

_.
, ,

1

1:2zand

%0,6
01.1
~05.:cl
M
~O,4

0,3

0,2

0,1

o

1:4klei

overig

o 0,5 1,5 2
Hs[m]

2,5 3 3,5 4
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Toetsresultaten diktes Fixstone (5,1)
bijlage 7

Waterbouw asfal tbeton 13lrJei

1

0,9

0,8

0,7

:§:0,6
~
~0,5
"'C5
bJl
~0,4

0,3

0,2

0,1

• °

controle ODwllklaoDen
1:21:.1..i 1:2 mijnst ..en

:

--. 1/
,, , 1, ,

I

I / , -/:_
, , ,

I

I 1/ 'k'I

/'
I

, # ~'
I v' " _/,.

,
, #

,
#/

I LiJ ...#./. ,
, , . ,

,</ .
~

.# #
.

# J
. J

"".

# V ./,,'V
. ;". #

, ., • ~#
J'

.
,# /

#
#

#

1"':- _,V . .'" .# V
.'~/

.. ... " _/

## .• -. #. .'

,~,. # •
;y_ #.

-\

:2zand

1:3
mijnst .... n

1:41:.1..i

1:4
ijnsteen

1:5klei

1:3zand

overig

o 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Hs[rn]

3,5 4 4,5 5 5,5

Score:

05121406Bekledingstype Fixstone (5,1) op geotextiel en mijnsteen

GOED (score afschuiving goed)
Dikte aanwezig varieert van 13 tot 20 cm, gemiddelde dikte 15,6 cm (zie

bijlage 6, vlak gelijk aan 05121404)
Dikte benodigd 11 cm, zie bovenstaande figuur
Bij toets als open steenasfalt op klei (ongunstiger) dan benodigde dikte 12

cm, zie onderstaande figuur

Vlakcode:

Open steenasfalt
I Ilkl

12k1'
1:3klei

1

0,9

O,B

e 0,7
.-.
_s0,6
~
~0,5
"'C5
bJl
~0,4

0,3

0,2

0,1

°

contro e OD 2Ql lannen
el
, I

I
I

,
, ,,'/
I

, 7,, ,
, ,,''/,,

, 7, .
I,

##.,/

,"
, ",,

.
, V

.
,

.
I

I
.

.' I

. // I
.

. #

#

#

7 .# V
#

, #

\

1:2 zand

1:4klei

overig

° 0,5 1,5 2
Hs[rn)

2,5 3,5 4
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Toetsresultaten diktes Fixstone (5,1)
bijlage 7

Waterbouw asfa' tbeton 1:3klei

0,2

conbvle ODwltldanDen
1:2klei 1:2mijnsteen

~ 1/ ,,
., ,
,
, / , -/{_
, , ,,
, 1/ ' ~'I.: /

,
, , ~', l/ " /._

,
, ,

, _/ _' L(? ..
, , " L

,~

,,'/ V ,, ,,
_

_. _
"...

_

V' 1',,' V
,

,1--,,7

_

, , ,

_ ,-
_ , ..'.

_,V ,.,,.,,
...- " V

"
L--'

... _' ./

.- 0' - _, ,.-
,, ~.:?

_ . ~
,. i':'_~ .'

1

1:2zand
1

0,9
0,8
0,7

%0,6
dl

~O,5
-cs
bil
]0,4

1:3
mijnsteen

1:4klei

1:4
iinsteen

1:5klei

1:3zand

overig

• °
° 0,5 1 2 3

Hs[rn]
3,5 4 5 6

Score:

05122003 (dp 1220 tot dp 1225
5
°)

Bekledingstype Fixstone (5,1) op puin en vlijlagen
GOED (score afschuiving goed)
Dikte aanwezig 18 cm (zie bijlage 6)
Dikte benodigd 11 cm, zie bovenstaande figuur
Bij toets als open steenasfalt op klei (ongunstiger) dan benodigde dikte 12

cm, zie onderstaande figuur

Vlakcode:

1

0,9
0,8
0,7

• ~0,6
dl

~O,5
-cs
bil]0,4

0,3
0,2
0,1

°

Open steenasfalt
I Ifttl

2k . 1:3klei

conbD e 00 QUI lanDen
1: lel
, ,,

I

,
, //,

, ,7,,
, ",/,,

, , ,/_,,
, .-.,/ "

"
",

, V
,

,
,

~ , ., ,

, .,/
,

.
_
".

_

,, " I/'
_'

, -
\

1:2zand

1:4klei

overig

° 0,5
2

Hs[m]
2,5 3 4
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Toetsresultaten diktes Fixstone {5,1}
bijlage 7

Score:

05122003 (dp 122550 tot dp 1227)
Bekledingstype Fixstone (5,1) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Dikte aanwezig 18 cm (zie bijlage 6)
Dikte benodigd 11 cm, zie bovenste figuur op de vorige pagina
Bij toets als open steenasfalt op klei (ongunstiger) dan benodigde dikte 12

cm, zie onderste figuur op de vorige pagina
Deel boven vlak 05122502 uit praktisch oogpunt ONVOLDOENDE

Vlakcode:

Score:

05122502
Bekledingstype Fixstone (5,1) op geotextiel

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, dikte klei geringer dan 60

cm (beheerderwens»Score toets Fixstone ONVOLDOENDE (zie controletoets PZDT-M-05411 ,

d.d.21 november 2005)
Beheerderoordeel ONVOLDOENDE
Ligt in grensgebied eerdere controletoetsing en deze controletoetsing (grens

bij dp 122750
)

Vlakcode:

•

10-8-2006
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Resultaten kleiboringen
bijlage 8

•

Naverkenner:
Datum boren:

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

klei l' deel ~'o cm 3 ,,~'H ~~"ol;, / zanderig/ Qes~

klei, 2" deel -2~d cm vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand

klei, 3e deel cm vettiQ! zaveli<l! zanderig! gestruct. !zand

totale dikte Iklei, 4· deel cm vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand

Iklei 5" deel cm vettiQ / zavelia / zanderia/ gestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

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

klei, 1" deel IA£' cm _g ~, / zanderig/

klei, 2" deel ;z~d cm vettiQ I zavelia/ zanderial nestruct. /zand

klei 3· deel cm vettig / zaveliQ I zanderiQ/ Qestruct. /zand

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

Iklei 5" deel cm vettiQ / zavelia / zanderial aestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

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

klei, ,. deel cm vettia / zavelia/ zanderia/ aestruct. /zand

klei, 2" deel cm vettig I zavelic / zanderiQ/ Qestruct, /zand

klei, 3" deel cm vettig / zavelia/ zanderia/ aestruct. /zand

totale dikte Iklei 4· deel cm "ettiQ / zaveilc / zanderiQ/ Qestruct. /zand

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

kern KL /ZAnd/Onbekend

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

klei, 1" deel cm vettig / zavelig I zanderig/ gestruct. /zand

klei 2" deel cm vettiQ / zavelia / zanderiQ/ Qestruct. Izand

klei, 3" deel cm vettig I zavelig / zanderigl gestruct. /zand

totale dikte Iklei 4e deel cm vettig / zavelia/ zanderia/ cestruct. Izand

[klei, 5" deel cm vettiQ I zaveliQ I zanderiQ/ Qestruct. /zand

kern KL /ZAndiOnbekend

~ataverWeJker:
IDatum dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin {pul of slakken (si).

als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

versie: 8-9-2005
kleiDataRevisie versie 2005 0831.)(1$ Formulierinwinning

Projectbureau Zeeweringen
PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



bijlage 8
Resultaten klei boringen

Datum boren:

op buitenberm
mijnsteen 1l \ cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei 1·deel -:;.S- cm .3 vetti§ ,t ö!a'lsliS I zanderigl esIFIlG1i. li!af\d

klei, 2" deel ~~d cm vettiCl I zaveliCl I zanderial aestruct. Izand

klei, 3" deel cm vettiCl I zavelig I zanderigl aestruct. Izand

totale dikte \klei, 4· deel cm vettig I zavelig I zanderial Qestruct. /zand

fklei, 5" deel cm vettia I zavelia I zanderial gestruct. Izand

kern
KL /ZAndiOnbekend

Naverkenner:

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

klei, 1" deel Ss cm ~ . I zanderigl ges~and-.

klei 2" deel 2a-d. cm vettia I zavelia I zanderial aestruct Izand

klei 3e deel cm vettia I zavelig I zanderiQ/ gestruct /zand

totale dikte 1I<Iei, 4" deel cm vettiol zavelig I zanderigl gestTUct. Izand

Iklei, Se deel cm vettia I zavelio I zanderiol oestruct. Izand

kem
KL /ZAndiOnbekend

o~Kruln
mijnsteen 1l I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, 18 deel cm vettig I zavelia I zanderiQI aestruCt. /zand

klei, 2" deel cm vettiol zavelio I zanderigl gestruct. Izand

klei 3" deel cm vettiQ I zavelio I zanderiol aestruct. Izand

tot"le dikte Iklei, 4" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

fklei, 5" deel cm vettiol zavelia I zanderigl gestruct /zand

kern
KL IZAnd/Onbekend

op binnenbeloop
mijns\een 1) \ cm (1) (2) (3) (4) (5)

I klei 1" deel
vettia I zavelio / zanderio/ oestruct.

~
Izand

klei 2" deel cm vettig I zavelig / zanderigl Qestruct. /zand

klei, 3e deel cm vettio / zavelia / zanderia/ aestruct /zand

totale dikte lklei 4" deel cm vettia I zaveliq I zanderiol aestruct Izand

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

kern
KL IZAnd/Onbekend

•

iDatum dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals be\onpuin (pu) of slakken (51).

als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

I

versie: 8·9-2005

kieiDataRevi5ie versie 2005 0831.xI5 Formuliertnwlnning

Projectbureau Zeeweringen
P!a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



bijlage 8
Resultaten kleiboringen

Datum boren:

op buitenberm mijnsteen 1)
-I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, 1" deel tja cm S . / zanderi(l/ ~~~ "~'.

klei, 2" deel fr.#'J!.rlv... cm vettio / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand

klei 3e deel
-" vettio! zavelio! zanderio/ oestruct

cm
/zand

totale dikte -lklei 4e deel cm vetti(l! zavelig! zanderi(l! Qestruct !zand

[klei, 5· deel cm vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. !zand

kern
KL /ZAnd/Onbekend

Naverkenner:

op boven beloOp bulten mijnsteen 1) l cm (1) (2) (3) (41 (5)

klei, 1° deel IlcJ cm 1 ,";~ I .~"ol; / zanderi

klei 2° deel z-_p_ cm vettio / zavelia / zanderia/ aestruct. Izand

klei 3° deel cm vetti(ll zaveliQ / zanderiQI gestruct. /zand

totale dikte lklei 4· deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. /zand

lklei 5· deel cm vettia I zavelia I zanderial aestruct. /zand

kern
KL /ZAnd/Onbekend

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

I klei, 1° deel
vettia I zavelia I zanderiol oestruct !zand

cm

klei, 2" deel cm vettig I zavelig I zanderig/ (lestruCt. Izand

klei, 3e deel cm vettiQ / zavelio J zanderiol oestruct. Izand

totale dikte -Iklei, 4" deel cm vettiQ / zaveliQ I zanderio/ oestruct. Izand

Iklei, Se deel cm vettig I zavelia / zanderigl gestruct. Izand

kern
KL /ZAnd/Onbekend

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

klei, 1" deel cm vettia I zavelia / zanderia/ aestruct. /zand

klei, 2" deel cm vetti!! I zavelio / zanderial aestruct. Izand

klei 3" deel cm vettig I zavelia J zanderigl gestruct. Izand

totale dikte Tklei 4" deel cm vettio I zavelia I zanderiol oestruct. Izand

Iklei 5° deel cm vettia / zavelia I zanderia/ aestruct. Izand

kern
KL IZAnd/Onbekend

~ataverwe[ker: loatum 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

versie: 8-9-2005

I
kleiDataRevisie versie 2005 0831.xls Formulierinwinning
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bijlage 8
Resultaten klei boringen

op buitenberm mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, 1" deel
, S I zanderial N~~+' ~ and

00 cm

klei, 2" deel L.. ,::2-" cm vettia I zavelia I zanderial aestruct. Izand

klei, 3" deel
'J vettiQ I zaveüs I zanderiQ/ aestruct. Izand

cm

totale dikte Iklei, 4" deel cm vettiQ I zavelig I zanderigl Qestruct. Izand

Iklei 5" deel cm vettia I zavelia I zanderial aestruct. Izand

kern
KL /ZAndiOnbekend

Naverkenner:

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

klei 1" deel ras: cm 3 -~; zanderial

klei 2" deel l'2<1-.d cm vetno I zaveliQ I zanderiQI Qestrucl Izand

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

totate dikte lklei 4" deel cm vettia I zavelia I zanderial aestruct. Izand

Iklei, 5" deel cm vettig I zaveliQ I zanderiQI Qestruct. Izand

! kern
KL /ZAndiOnbekend

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

klei, 1" deel cm vettig I zavelig I zanderial aestruct. Izand

klei, 2e deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. /zand

klei, 3" deel cm vettiQ I zavelia I zanderial aestrucl Izand

totale dikte -\klei, 4" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct Izand

fklei, 5" deel cm vettia I zavelia I zanderial aestruct. Izand

kern
KL IZAnd/Onbekend

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

, klei 1" deel
vettiClI zaveliClI zanderigl gestruct Izand

cm

klei, 2" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

klei, 3" deel cm vettia I zavelia I zanderial aestruct. Izand

totale dikte lklei 4· deel cm vettig I zavelig I zanderigl Qestrucl Izand

Iklei, 5· deel cm vettig I zavelig I zanderial aestrucl Izand

kern
KL /ZAndiOnbekend

J

•

Dataverwerker: 'Datum 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

versie: 8-9-2005

kleiOataRevisielversie 2005 OB31.xls Formulierinwinning
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Resultaten kleiboringen
bijlage 8

\

\

\

\

\

•

•

op bulten berm
mijnsteen 1) 1 cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, 1" deel 1100 cm J 'e"" I zanderial nOC"" ,~. /7"n,;

klei, 2e deel
i1A,- .('L,

cm vettiQ I zaveliÇlI zanderial aestruct. Izand

klei 3e deel cm vettig I zavelig I zanderigl Çlestruct. Izand

totale dikte Tklei, 4" deel cm vettio I zavelia / zanderial gestruct. Izand

Iklei, 5" deel cm vettiÇlI zaveliÇlI zanderial aestruct. Izand

kern
KL /ZAnd/Onbekend

Naverkenner:

op bovenbeloop bulten mijnsteen 1)
\ cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei 1" deel I/O cm ~I
zanderig/ g81i1.~..1. ~8I'td

klei, 2" deel za.....,;;;/ cm vettig / zavelig / zanderig/ Çlestruct, Izand

klei 3" deel cm vettia I zavelia I zanderia/ aestruct. /zand

tot~le dikte Iklei 4" deel cm vettig I zavelig / zanderiQI gestruct. /zand

I Iklei, 5"deel cm
vettia I zavelia I zanderig/ gestruct. Izand

\ kern
KL IZAnd/Onbekend

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

klei, 1· deel cm vettia I zavelig I zanderig/ gestruct. Izand

klei, 2e deel cm vettiQ I zaveliQ I zanderiQI g_estruet. Izand

klei, 3e deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Jzand

totale dikte Tklei, 4' deel cm vettiQ I zavelia I zanderial aestruct. /zand

Iklei, 5e deel cm vettig / zaveliQ / zanderi!l/ QestruCt. /zand

kem
KL /ZAnd/Onbekend

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

klei 1" deel cm vettig / zavelig / zanderig/ !lestruct. Izand

klei, 2" deel cm vettia I zavelia I zanderigl aestruct. Izand

klei 3" deel cm vettig I zaveliQ / zanderiQ/ QestruCt. /zand

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

fklei 5" deel cm vettiQ I zavelia I zanderial oestruct. Izand

kern
KL /ZAnd/Onbekend

)
Datum dataverwerking:

Dataverwerker:
1) bij mijnsieen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (51).

als code ~a J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

versie: 8-9-2005

kleiDataRevisie versie 2005 0831 .xls Formulierinwinning
,
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bijlage 8
Resultaten klei boringen

op bultenberm mijnsteen 1) T cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, 1" deel .-5)0 cm 3 "Attin ",vAl in I zanderial ae

klei, 2e deel ~"'_ik cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

klei, 3" deel
7 cm vettia I zavelia I zanderigl gestruct Izand

totale dikte Iklei 4e deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct Izand

\klei, 5" deel cm vettia I zavelia I zanderigl gestruct. /zand

kern
KL /ZAndiOnbekend

op bovenbelooP bulten mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei 1" deel 100 cm J "Affi... ~~" lia I zanderigl

klei 2' deel .~at cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

klei, 3" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

I Û<lei, 4" deel
vettia I zavelia I zanderigl gestruct.

totale dikte
cm

Izand

Iklei, 5e deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruet. Izand

kern
Kl/ZAnd/Onbekend

op KrUin
mijnsteen 1) I cm (1 ) (2) (3) (4) (5)

klei, 1" deel cm vettil'l I zavelia I zanderial aestruct. Izand

klei, 2" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

klei, 3" deel cm vettia I zavelia I zanderigl gestruct Izand

totale dikte lklei 4" deel cm vettig I zavelig I zanderiQ/ gestruet Izand

\klei, 5" deel cm vettia I zavelig I zanderigl gestruCt. Izand

kern
KL /ZAndiOnbekend

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

klei, 1" deel cm vettia I zavelia I zanderial aestruct. Izand

klei 2" deel cm vetti!l I zaveliQ I zanderial aestruet. Izand

klei 3" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruet Izand

totale dikte 1klei, 4" deel cm vettig I zavelia I zanderigl gestruet. Izand

Iklei, 5e deel cm vettig I zavelig I zanderial gestruct. Izand

kern
KL IZAnd/Onbekend

IDatum dataverwerking:

•

• Dataverwerker:
1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin {pul of slakken (si).

als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

versie : 8-9-2005

~lelDataRevl.le versie 2005 0831 .x1. FQnnulie~nwinnln9
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bijlage 8
Resultaten kleiboringen

Datum boren: a-« -2-<u>~; 00-01-00

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

klei, 1" deel OlD cm g "otl;,,- ~""elia I zanderia! aeslD Ic! [.zaad

klei, 2" deel 1tw!i:"Y?-4 cm vettig I zavelig! zanderig! gestruct !zand

klei, 3· deel
I cm vettia I zavelia! zanderig! gestruct Izand

totale dikte Iklei, 4" deel cm vettig I zavelig I zanderia! aestruct. !zand

fklei 5" deel cm vettig! zavelig! zanderig! gestruct. /zand

kern
KL !ZAnd/Onbekend

Naverkenner:

op boven beloop buiten mijnsteen 1)

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

klei 1" deel Iu;v cm 3
zanderial gest~u<;l lzaad

klei, 2" deel ~ cm s vettia / zavelia / zanderio! oestruct. !zand

klei, 3" deel cm vettig I zavelig I zanderigl aestruCt. /zand

totale dikte Iklei 4· deel cm vettig! zavelig! zanderig! gestruct. Izand

[klei, 5· deel cm vettia! zavelia! zanderia/ oestruct Izand

kern
KL /ZAndIOnbekend

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

klei 1° deel cm vettia! zavelia I zanderio! aestruct. Izand

klei, 2" deel cm vettig! zavelig I zanderia! aestruct. !zand

klei, 3· deel cm vettigl zavelia ! zanderio! oestruct. !zand

totale dikte lklei. 4" deel cm vettig! zavelig I zanderig! aes\ruCt. !zand

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

kern
KL IZAnd/Onbekend

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

klei, 1· deel cm vettig I zavelia I zanderigl gestruct. Izand

klei, 2· deel cm vettig I zavelia ! zanderial aestruct Izand

klei, 3· deel - I~
vettig! zavelig! zanderigl gestruct. !zand

totale dikte Iklei, 4· deel cm vettig I zavelia! zanderial aestruct. !zand

Iklei 5" deel cm vettig I zavelia ! zanderial Qestruct !zand

kern
KL /ZAndIOnbekend

IDatum dataverwerking:

•

Dataverwerker:
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 i.sdikte nul

versie: 8-9-2005

kleiDataRevisie versie 20050831.xls Formulierlnwinning

projectbureau Zeeweringen
PIa Postbus 1000. 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70
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bijlage 8
Resultaten kleiboringen

op b,uitenbenn
mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, 1" deel CJ,c:" cm 3 .....;;;i9 I ia>lelig I zanderig/ ge5t""~ lëaM

klei 2" deel -:;?:,.....A cm S" vettig / zaveliQ I zanderiol oestruct. Izand

klei, 3" deel cm vettio I zavelio I zanderiClI Qestruct. /zand

totale dikte -jklei, 4" deel cm vettiCl I zavelio / zanderial oestruct. /zand

\klei, 5" deel cm vettig / zaveliQ / zanderiol oestruct. Izand

kern
KL /ZAndiOnbekend

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

klei, 1" deel Jnç cm 3 vettig I zaveliQ I zanderigl Qestruct Izand

klei, 2· deel ~..t cm s- vettio I zavelio I zanderia/ aestruct Izand

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

totale dikte \klei, 4" deel cm vettig / zavelig I zanderigl gestruct. Izand

lklei, 5" deel cm vettio I zavelio I zanderiol aestruct. /zand

, kern
KL IZAnd/Onbekend

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

klei, 1" deel cm vettio / zaveüs / zanderiol QestruCt. /zand

klei 2' deel cm vettig / zavelig / zanderigl gestruct. /zand

klei 3e deel cm vettio / zavelio / zanderio/ aestruct. /zand

totale dikte Tklei. 4" deel cm
vetti!! I zavelig I . zanderi!!/ Clestruct. Izand

rklei 5" deel cm vettio / zavelio / zanderia/ oestruct. /zand

kern
KL IZAnd/Onbekend

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

klei 1" deel cm vettig / zavelig / zanderio/ oestruct. /zand

klei, 2" deel cm vettiCl / zavelia / zanderiol aestruct. /zand

klei 3" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. /zand

totale dikte \klei, 4" deel cm vettia I zavelia / zanderiol aestruct Izand

\klei. 5" deel cm vettia / zaveliClI zanderiQI Clestruct. /zand

kern
KL /ZAndiOnbekend

IDatum dataverwerkIng: 1

Naverkenner:

Dataverwerker:
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

versie: 8-9-2005

kleiDataRevisie versie 2005 0831.xls Formuliertnwinning

Projectbureau Zeeweringen
PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 6213 70

Fax (0118) 62 19 93



bijlage 8
Resultaten kleiboringen

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

klei, 1" deel ~ cm .3 "ctnn I ~~,,<>IiaI zanderigl ges!DII::I £Zaad

klei 2' deel ,~- cm ç vettiQ I zavelig I zanderial aestruct. Izand

klei 3' deel cm vettig I zavelig I zanderigl Qestruct Izand

totale dikte -]klei, 4' deel cm vettig I zavelia I zanderiQ/ aestruct. /zand

]klei, Se deel cm vettig I zavelig I zanderiQI aestruct. Izand

kern
KL /ZAndiOnbekend

-
op bovenbeloop bulten mijnsteen 1)

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

klei, 1e deel JOC:; cm 3 vettig I zavelig I zanderig/ gestruct. /zand

klei, 2' deel bc...d cm S" vettig I zavelig I zanderiQ/ Qestruct Izand

klei, 3" deel cm vettia I zavelia / zanderig/ gestruct. /zand

tot~le dikte
-]klei 4° deel cm vettig I zavelig / zanderigl gestruct. /zand

]klei 5' deel cm vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. !zand

kern
KL /ZAnd/Onbekend

op Kruin
mijnsteen 1)

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

klei, l' deel cm vettig I zavelig / zanderigl gestruct. /zand

klei, 2e deel cm vettig / zavelia / zanderig/ gestruct. /zand

klei, 3e deel cm vettig I zavelig I zanderigl aestruct. Izand

totale dikte 1klei 4" deel cm vettig I zavelia / zanderig/ aestruct. Izand

]klei Se deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

kern
KL /ZAnd/Onbekend

op binnenbeloop
mijnsteen 1) I cm (1) {2\ (3\ (4) (5)

klei, l' deel cm vettig I zavelig / zanderig/ gestruct. /zand

ktei, 2· deel cm vettig / zavelig / zanderia! aestruct. /zand

klei, 3' deel cm vettiQ / zavelig I zanderig/ gestruct. /zand

totale dikte -]klei, 4' deel cm vettig / zavel1g I zanderiQI gestruct Izand

Iklei, 5' deel cm vettig I zavelia / zanderia! aestruct. Izand

kern
KL /ZAnd/Onbekend

'Oatum dataverwerking:

Oataverwerker:
1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).

als code Ra J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

versie: 8-9-2005

kleiDataRevisie versie 2005 0831.xls Fonnulier1nwinning

Projectbureau Zeeweringen
Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 6219 93



bijlage 8
Resultaten klei boringen

\
\

\
op buitenberm

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

klei, 1° deel /()() cm 3 ve ~igl zanderigl ge~

klei, 2' deel ~Ol cm c;- v
Izand

klei, 3· deel cm vettig I zavelig I zanderiÇ!1 Ç!estruct. Izand

totale dikte lklei 4" deel cm vettio I zavelio I zanderiol oestruct. /zand

Iklel, 5" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

kern
KL /ZAndiOnbekend

Naverkenner:

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

klei 1° deel ÛI).-1.) cm J I zanderiol
-_ .. d

klei 2° deel IZJM,j cm « zanderiÇ!1 QeStroel. Izand

klei, 3° deel cm vettio I zavelia I zanderial oestruct. Izand

totale dikte -Iklei, 4· deel cm vettiQ I zaveliC! I zanderiQI Qestruct. Izand

Iklei, 5' deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

kem
KL /ZAndiOnbekend

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

klei, 1° deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

klei, 2° deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

klei 3° deel cm vettiC! I zaveliC! I zanderiC!1 QeslrUCt. /zand

totale dikte Iklei, 4° deel ern- vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

fklei, 5" deel cm vettic! I zavelio I zanderiol C!estruct. Izand

kern
KL IZAnd/Onbekend

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

klei, 1° deel cm vettiC!1 zavelia I zanderial oestruct. Izand

klei, 2e deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

klei 3" deel cm vettitl I zavelitl I zanderitll oestruct. /zand

totale dikte lklei 4· deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

\klei, 5" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct Izand

kern
KL IZAnd/OnbeKend

J
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

versie: 8-9-2005

kleiDalaRevisie versie 2005 0831.><1sFormulie~nwinning

Projectbureau Zeeweringen
PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax(0118)621993



bijlage 8
Resultaten klei boringen

Datum boren: iz -q- ~- 00-01-00

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

klei, 1" deel (PO cm l3 I zanderiQ/ '_0" ,~'- nd

klei ZO deel -z;:.~ cm 5 vettig / zavelia / zanderig/ gestruct. /zand

klei, 3e deel cm vettiÇlI zaveliÇlf zanderia/ aestruct. Izand

totale dikte Iklei , 4· deel cm vettig I zaveliÇl I zanderiÇlI Çlestruct. /zand

Iklei, Se deel cm vettiÇl/ zavelia / zanderia/ cestruct. fzand

kern
KL /ZAndiOnbekend

Naverkenner:

op bovenbeloop buiten mijnsteen 1) I cm (1) (Z) (3) (4) (5)

klei, 1e deel ?1.~ cm 3 vettiÇlf zavelia I zanderia/ aestruct fzand

klei, Ze deel ~q{ cm s- vettig I zaveliÇl / zanderiÇl/ Çlestruct. fzand

klei, 3" deel cm vettic I zaveiic / zanderig/ gestruct. /zand

totale dikte lklei, 4· deel cm vettiÇl / zavelia / zanderiaf aestruct. Izand

\klei, 5' deel cm vettig I zaveüs I zanderiÇl/ Çlestruct. Izand

kern
KL /ZAnd/Onbekend

op Kruin
mijnsteen 1) I cm (1l (Zl (3l (4) (5)

klei, 1" deel cm vettiÇlI zavelia I zanderial aestruct. /zand

klei, Z· deel cm vettig / zavelig I zanderig/ gestruct. /zand

klei, 3· deel cm vetti.a f zavelia / zanderig/ aestruct. /zand

totale dikte . \klei, 4e deel cm vettig f zaveliÇlI zanderiÇll aestruct. Izand

fklei, 58 deel cm vettic I zavelia I zanderigl gestruct. Izand

kern
KL /ZAnd/Onbekend

op binnenbeloop
mijnsteen 1) \ cm (1) (Z) (3) (4) (5)

klei, 1e deel cm vettia I zavelia I zanderig/ gestruct Izand

klei, Ze deel cm vettia I zavelia I zanderial aestruct. Izand

klei, 3e deel cm vettig / zavelig / zanderiQ/ gestruct. /zand

totale dikte Tklei, 4" deel cm vettia I zavelia I zanderigl gestruCt. Izand

Iklei 5" deel cm vettiÇl / zavelia / zanderial aestruct. Izand

1 kern
KL /ZAnd/Onbekend

IDatum dataverwerking:

Dataverwerker:
1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).

als code ~a J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

versie: 8-9-2005

kieiDataRevi5ie versie 2005 0831.><15 Formulierinwinning

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



bijlage 8
Resultaten kleiboringen

\

\
polder

Naverkenner:

Datum boren: /j-"1 -2..00) 00-01-00

op bultenberm mijns!een 1) 1 cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, 1e deel lev cm 3 vettiÇl / zavelio / zanderia/ aestruct. /zand

klei, 2e deel ~ cm Is;- vettig / zavelig / zanderiÇl! Çlestruct !zand

klei, 3e deel cm vettia / zaveliQ! zanderig! gestruct. !zand

totale dikte 1klei, 4' deel cm vettig / zaveliÇl/ zanderia/ oestruct. !zand

Iklei 5e deel cm vettia / zavelia / zanderig/ gestruct. /zand

kern
KL /ZAnd/Onbekend

op bovenbeloop buiten mijnsteen 1) 1 cm (1) (2) (3) (4) (6)

klei l' deel /'Oç cm 3 vettig / zavelig / zanderiQ/ Qestruct. /zand

klei 2' deel ~ cm <; vettia / zavelia ! zanderig/ gestruCt. /zand

klei, 3' deel
,

cm vettiÇl! zavelig / zanderig/ gestruct. /zand

totale dikte Iklei 4· deel cm vettig / zavelia / zanderiQ/ Qestruct. /zand

Iklei 5' deel cm vettia / zaveliQ / zanderiQ/ aestruet. /zand

kern
KL /ZAnd/Onbekend

op Kruin mijnS!een 1) I cm (11 (2) (3) (4) (5)

klei, l' deel cm vettio! zaveliQ / zanderiQ/ oestruct. !zand

klei, 2" deel cm vettig! zavelig! zanderig! gestruct. /zand

klei, 38 deel cm vettia! zavelia ! zanderiQ!" oestruct. /zand

totale dikte -\ klei, 4 e deel cm vettig / zaveliÇl/ zanderiQ/ gestruet. /zand

I fklei 5' deel cm vettia / zavelia! zanderio! oestruct. /zand

, kern
KL /ZAnd/Onbekend

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

klei, 1e deel cm vettig / zavelig! zanderig! _gestruct. !zand

klei 2" deel cm vettiQ / zavelio / zanderio/ oestruct. !zand

klei 3' deel cm vettig / zaveliÇl/ zanderiÇl/ gestruct. /zand

totale dikte \klei, 4· deel cm vettig / zavelig / zanderig! gestruct /zand

fklei 5· deel cm vettia! zavelio / zanderio! oestruct. /zand

kern
KL IZAnd!Onbekend

1
'Datum datavelWerklng :

DatavelWetker:
1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pul of slakken (si),

als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

versie: 8-9-2005

kleiDataRevisie versie 2005 0831,xls Formuliertnwinning

Projectbureau Zeeweringen
Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 6213 70

Fax(0118) 62 19 93



bijlage 8
Resultaten kleiboringen

\
\

Datum boren: i:! -

op b\Jitenberm mijnsteen ') l cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, 1" deel % cm 3 vettia I zavelia I zánderigl gestrucl lzand

klei, 2e deel b~d cm « vettig I zaveliq I zanderiQI aestruct. /zand

klei, 3e deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestrucl Izand

totale dikte Iklei, 4' deel cm vettia I zavelia I zanderigl gestrucl Izand

Iklei, 5e deel cm vettiClI zaveliCl I zanderial aestruct. Izand

kem
KL IZAnd/Onbekend

Naverkenner:

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

klei, 1· deel lo.n cm -s vettig J zaveliClI zanderial aestruct. Izand
.:>

klei, 2" deel b.--....{ cm I Ç" vettig I zavelig I zanderigl gestrucl Izand

klei, 3" deel cm ve!ti(ll zavelia I zanderial aestruct. Izand

totale dikte Iklei, 4· deel cm vettig I zavelig I zanderiClI Clestruc!. Izand

lklei 5" deel cm ve!tia I zavelia I zanderigl gestruct. Izand

kern
KL IZAnd/Onbekend

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

klei, l' deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruCt. /zand

klei 2e deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

klei, 3e deel cm vettia I zavelia I zanderial aestruct. Izand

totále dikte lklei, 4" deel cm vettig I zaveliQ I zanderiQI ·(lestruct. Izand

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

kern
KL /ZAndiOnbekend

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

klei, 1" deel cm vettig I zaveliClI zanderiQI gestruct. Izand

I klei 2e deel cm vettig I zavelia I zanderigl gestruct. Izand

klei 3" deel cm vettiQ I za\leliQ I zanderiQI (lestruct. Izand

totale dikte -Iklei 4" deel cm vettig I zavelig I zanderigl !lestruct. Izand

fklei, 5e deel cm vettia I zavelia I zanderiQI aestruct. Izand

kern
KL IZAnd/Onbekend

iDatum dataverwerking:

Dataverwerker:
1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zaals betonpuin (pu) of slakken (si).

als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

versie: 8-9-2005

kleiDataRevisie versie 2005 0831.xls Formulierinwinning

Projectbureau Zeeweringen
PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



bijlage 8
Resultaten klei boringen

op bultenberm mijnsteen 1) L cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, 1" deel ).- cm .3 -~, Hal zanderig/ ~esIFllGt. ~

klei, 2" deel I';j, _",,( cm s: vettig I ~a,eHg " ;za' Ide, igl ge~tJcl:-- Izand

klei, 3" deel cm vettig I zavelig I zanderig/ gestruct. Izand

totale dikte lklei, 4" deel cm vettia I zavelia I zanderigl gestruct Izand

Iklei, 5" deel cm vetti!l / zavel iQ I zanderiQ/ Qestruct. Izand

I kern
KL /ZAnd/Onbekend

Naverkenner:

op bovenbeloop bulten mijnsteen 1)
\ cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei 1" deel (~Ç cm 3 Ilettic. J zaveliQ I zanderia/Q~

klei 28 deel 2tM-oéX £!!l_
ç vettl!frzaveijg I zandeMQI QeSfruët- /zand

klei 3' deel cm vettia / zavelia I zanderia/ aestruct. Izand

totale dikte Iklei, 4" deel cm vettiQ I zavelig I zanderiQI Qestruct. /zand

Iklei 5" deel cm vettial zavelia I zanderig! gestruct. Izand

1 kern
KL I.ZAnd/Onbekend

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

klei 1·deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

klei, 2' deel cm vettia I zavelio I zanderiol oestruct. Izand

klei, 3e deel cm vettig / zavelig / zanderiql !lestruct. Izand

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

\klei, 5" deel cm vettig / zavelig I zanderigl Jlestruct. Izand

I kern
KL /ZAndiOnbekend

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

klei, 18 deel cm vetti!ll zaveliq I zanderial oestruCt. /zand

klei, 2" deel cm vettig I zavelig I zanderigl Qestruct. Izand

klei, 3' deel cm vettiQ I zavelia I zanderia/ aestruct. Izand

totale dikte lklei 4" deel cm vetti!l I zaveli!l/ zanderi!ll !lestruct. Izand

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

kern
KL /ZAnd/Onbekend

Dataverwerker:
1) bij mijnsleen kan ook de grondaanvullIng ingevuld worden zoals betonpuin (pu)·of slakken (51).

als code ~a J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

'Datum dataverwerking:

versie: 8-9-2005

k1eiO.taRevisle versie 2005 0831.xls Formulierinwinning

Projectbureau Zeeweringen
PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten kleiboringen
bijlage 8

Naverkenner:

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

klei, l' deel "'2c1k cm .vettiai zruL£illaI zanderiQI noetn ,~. '~O

klei, 2" deel t222d cm vettig I zavelig I ianderigl oestruct, Izand

klei, 3' deel cm vettiQ I zavelia I zanderigl gestruct. Izand

totale dikte Iklei, 4° deel cm vettig I zavelia I zanderiq' oestruct Izand

fklei, S" deel cm vettig I zavelig I zanderigl Qestruct. Izand

kern Kl/ZAnd/Onbekend

op bovenbeloop bulten mijnsteen 1) 1 cm (1) (2) (3) (4) (S)

klei, l' deel ~ cm '3 vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

klei, 2" deel ~d cm S vettia I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

klei 3" deel cm vettig I zavelig I zanderiQI gestruct. Izand

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

Iklei 5" deel cm vettio I zavelia I zanderigl flestruct. Izand

kern Kl/ZAnd/Onbekend

op Kruin mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (S)

klei, 1" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

klei, 2e deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

klei, 3" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

totale dikte Iklei 4" deel cm vettig I zavelifll zanderigl gestruct. /zand

Iklei, S" deel cm vettiQ I zavelig I zanderiol qestruct, Izand

, kem KllZAnd/Onbekend

op binnenbeloop mijnsteen 1) I cm 11) (2) 13) (4) (S)

klei, 1" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

klei 2" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

1 klei 3"deel cm vettig I zaveliq I zanderiol qastruct. Izand

totale dikte Iklei, 4" deel cm vettig I zavelig I zanderigl Qestruct. Izand

Iklei S" deel cm vettia I zavelio I zanderial gestruct. Izand

kern Kl/ZAnd/Onbekend

1Datum dataverwerking:
[Dataverwerker:

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

versie: 8-9-2005

kleiDataRevisie versie 2005 0831.xJs Formulier1nwinning

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten kleiboringen
bijlage 8

Naverken'ner:
Datum boren:

op buiten berm mijnsteen 1l I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei 1" deel I,{) . cm .$ vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

klei 2" deel q~ cm l- vettig I zavelia ï zanderiu/ oestruct. /zand

klei 3e deel cm vettig I zavelig I zanderigl qestruct, Izand

totale dikte 1klei 4· deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestrucl Izand

Iklei, 5" deel cm vettig I zavelio I zanderigl gestruct Izand

kern KL IZAnd/Onbekend

op bOvenbeloop buiten mijnsteen 1l I cm (1\ (2) (3) (4) (5)

klei, 1" deel cm vettiq I zaveliq I zanderiol oestruct Izand

klei. 2· deel cm vettig I zavelig I zanderiql gestruct. Izand

klei, 3" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

tot~le dikte lklei, 4" deel cm vettiq I zavelig I zanderiol oestrucl Izand

Iklei 5· deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

kern KL IZAnd/Onbekend

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

klei, 1" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. lzand

klei, 2· deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

klei, 3e deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

totale dikte lklei, 4" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

Iklei, Se deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

kem KL /ZAndiOnbekend

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

klei 1e deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

klei, 2" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

klei 3' deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

totale dikte Iklei, 4" deel cm vettio I zavelio I zanderiol oestruct. Izand

fklei, 5· deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

kem KL IZAnd/Onbekend

IOatum 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

I

kleiDataRevisie versie 2005 0831.xls Formulierlnwînning

versie: 8-9-2005

Projectbureau Zeeweringen
PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten kleiboringen
bijlage 8

Formulier kleidiktebepaling

Oosterschel~ /àa.A<~
boorpositie nabij dijkpaal :~'?K

polder '/~ Gebiedcode OS

Naverkenner:
Datum boren :~-q -;l':-"Ir,; 00-01-00

op bulten berm mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei 1" deel fIX_ cm 3 vettig! zavelig! zanderig! gestruct. !zand

klei, 2e deel 2~ cm <f vettig) zaveligl zanderig! gestruct. !zand

klei, 3e deel cm vettig! zavellq ! zanderig! ijestruct. !zand

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

rklei, 5" deel cm vettig! zavelig! zanderig! gestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

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

klei, 1" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

klei 2" deel cm vettigl zaveligl zanderigl gestruct. Izand

klei 3" deel cm vettig I zavello I zandene/ gestruct /zand

totale dikte Iklei 4" deel cm vettig / zavelig I zanderig! gestruct. Izand

Jklei, S" deel cm vettia I zaveligl zanderigl gestruct. Izand

kern KL /ZAndiOnbekend

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

klei 1" deel cm vettigl zavelia I zanderigl gestruct. Izand

klei, 2" deel cm vettig I zavelig! zanderig! gestruct. Izand

I klei, 3e deel cm vettig I zavelig! zanderigl gestruct. Izand

totale dikte Iklei, 4" deel cm vettig I zavelig! zanderigl gestruct Izand

rklei 5e deel cm ve.fug I zavelig / zanderig/ qastruct. lzand

kem KL IZAnd/Onbekend

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

klei 18 deel cm vettig / zavelig I zanderic' gestruct. /zand

klei 2" deel cm vettig / zavelig I zanderigl gestruct. Izand

klei, 3" deel cm vettiQ! zavelia I zanderiä/ aestruct. Izand

toUjle dikte lklei, 4" deel cm vettig I zavelig I zanderigl oestruct, /zand

Iklei S8 deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. lzand

kern KL /ZAnd/Onbekend

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

versie: 8-9·2005
kleiDataRevisie versie 2005 0831.xls Formulierinwinning

Projectbureau Zeeweringen
PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten kleiboringen
bijlage 8

Formulier kleidiktebepaling

Oostersehelde
~~

boorpositie nabij diikpaal :1)F~
Polder r~Á Gebiedcode OS

Naverl<enner:
Oatum boren: t"i- q - ~o '> 00-01-00

op bultenberm mijnsteen 1) 1 cm (1) (2) (3) (4}_ (5)

klei 1" deel 7/0 cm 3 vettig I zavelig_! zanderigl qestruct, /zand

klei, 2" deel
~. cm s: vettig I zavelig I zanderial aestrucl /zand

klei 3° deel cm vettig I zavelig I zanderia' qastruct, Izand

totale dikte 1klei, 4" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestrucl Izand

Iklei, 5" deel cm vettiCl I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

kem KL /ZAnd/Onbekend

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

klei, 1° deel j;m vettia I zavelig_! zanderigl gestruct. /zand

klei, 2e deel cm vettig I zavelig I zanderial qestruct. Izand

klei, 3° deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

totale dikte lklei, 4" deel cm vettig I zavelia I zanderigl gestruct. Izand

Iklei 5" deel cm vettig I zavelig I zanderial aestrucl Izand

kern KL IZAnd/Onbekend

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

klei, 1" deel cm vettig I zavelia I zanderic/ aestruct. lzand

klei 2" deel cm vettig I zavelig I zanderioï gestruct. lzand

klei, 3" deel cm vettiQ / zavelia I zanderial aestruct. Izand

totale 'dikte Iklei, 4" deel cm vettig I zavelig I zanderiClI Qestruct. Izand

! Iklei, 5" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

kern KL /ZAndiOnbekend

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

klei, 1e deel cm vettig I zavelig I za nderiQI aestruct. Izand

klei, 2" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestrucl Izand

klei 3" deel cm vettig I zavelig I zanderigl aestruct. Izand

totale dikte "Iklei, 4" deel cm vettig I zavelig I zanderigl Qestruct. Izand

fklei 5° deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

kern KL /ZAndiOnbekend

~Dataverwerker:
loatum 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

versie: 8-9-2005
kleiDataRevisie versie 2005 0831.xls Formuliennwinning

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten kleiboringen
bijlage 8

Formulier kleidiktebepaling

Naverkenner.

boorpositie nabij dijkpaal: 1l> rz: I
Oostersphe~e IJ I.'

Polder I~ ,~~ Gebiedcode OS

Datum boren: Ir - 'i-2-.u -;- 00-01-00

op ~uitenberm mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei, 1" deel l)Q. cm ~ vettig / zavelig / zanden!:!1 qestruct. Izand
..:>

klei, 2" deel 2·~d cm ) vettig I zavelig / zanderigl qestruct, /zand

klei, 3" deel cm vetti_g_/ zavelig_1 zanderigl gestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4" deel cm vettig / zavelig / zandenQ/ oestruct Izand

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

kern KL IZAnd/Onbekend

op bovenbeloop bulten mijnsteen 1) 1 cm (1) (2) (3) (41 (5)

klei 1· deel 4<:" cm 3 vettig I zavelig I zanderic/ gestruct. Izand

klei 28 deel ~ cm ç vettig_1 zaveligl zanderigl gestruct. Izand

, klei, 3" deel cm vettig / zavelig I zanderiol oestruct. Izand

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

Jklei, 5" deel cm vettio / zaveliQ I zanderigl gestruct Izand

kern KL JZAnd/onbekend

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

klei, 1" deel cm vettiQ I zaveliq I zanderigl g_estruçt /zand

1 klei, 28 deel
vettig / zavelig I zandene/ gestruct. /zand

cm

klei, 3e deel cm vettig I zavelig / zanderigl gestruct. Izand

totale dikte Iklei, 4" deel cm
-,

vettio / zaveüa I zanderigl g_estruct. /zand

Iklei, 5" deel cm vettig I zavelig I zanderio/ gestruct. Izand

kern KL /ZAnd/Onbekend

op binnenbeloop mijnsteen 1) l cm t1) (2) (3) (4) (5)

klei, 1" deel cm vettig I zaveüa I zanderiQI qastruct, Izand

klei, 2" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct Izand

klei 3" deel cm vettio I zaveuc I zanderiol oestruct. Izand

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

Iklei, 5" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct Izand

kern KL IZAnd/Onbekend

[Opmerking

IDatum dataverwerking:
(.Oataverwt!rker:

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

versie' 8-9,2005
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