
* NAM Nederlandse Aardolie Maatschappii B.V. 

Aan het Dagelijks Bestuur van het Wetterskip 
Fryslan 
Postbus 36 
8900 AA LEEUWARDEN 

Uw ref.: 

Brief ref.: EP202008211912 

Datum: 14 september 2020 

Betreft: Aanvraag vergunning ontrekken en lozen grondwater project boring en 
gaswinning Ternaard-200 

Geachte heer, mevrouw, 

Voor het project boring en gaswinning Ternaard ontvangt u bijgaand het verzoek om een 
vergunning/melding in het kader de Waterwet en het Besluit lozen buiten inrichtingen. 
Onderdeel van het project is de aanleg van een aardgastransportleiding tussen de nieuw 
aan te leggen Ternaard-200 locatie en de bestaande Moddergat-1 locatie. Tijdens de 
aanlegwerkzaamheden is het noodzakelijk grondwater te onttrekken en te lozen. 

Ten aanzien van uw besluit op deze aanvraag is ingevolge artikel 141a van de 
Mijnbouwwet, de Rijkscoordinatieregeling uit de Wet op de ruimtelijke ordening van 
toepassing. Hierbij is de minister van Economische Zaken de aangewezen minister voor de 
coordinatie. Het volgende is daarbij van belang: 

1. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient u als bevoegd gezag een afschrift 
van deze aanvraag aan de Minister van EZK te versturen. De Nederlandse Aardolie 
Maatschappij b.v. zal er echter voor zorgen dat de minister van Economische Zaken een 
exemplaar van deze aanvraag ontvangt. U hoeft dus geen exemplaar door te sturen. 

2. In reactie op deze kopie van de aanvraag zal de minister u per brief melden wanneer van 
u verwacht wordt een ontwerp-besluit gereed te hebben. 

3. Het ontwerp-besluit, en later ook het besluit, stuurt u niet aan de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij b.v., maar aan de minister van Economische Zaken, t.a.v. Bureau 
Energieprojecten, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag. De minister stuurt de besluiten 
gebundeld door aan de initiatiefnemer; dit is juridisch gezien de bekendmaking. 

Zoals hierboven aangegeven is een onderdeel van het project de aanleg van een 
aardgastransportleiding tussen de nieuw aan te leggen Ternaard-200 locatie en de 
bestaande Moddergat-1 locatie. Tijdens de aanlegwerl<zaamheden is het noodzakelijk 
grondwater te onttrekken en te lozen. Hiervoor is door ingenieursbureau Arcadis een 
geohydrologisch rapport opgesteld, welke als bijlage bij de aanvraag wordt ingediend. 
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Wij vragen u hierbij om vergunning voor het uitvoeren van voornoemde werkzaamheden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. In geval van 
inhoudelijke vragen of onduidelijkheden verzoeken wij u contact op te nemen met 
ondergetekende via telefoonnummer 0592 368 320. Voor procedurele vragen verzoeken 
wij u contact op te nemen met Bureau Energieprojecten, tel. 070 379 8979. 

Met vriendelijke groet, 
Nederlandse Aardolie Maatschappij b.v. 

J. Dekker 
Juridische afdeling 
Sectie Vergunningen en Grondzaken 

Bijlage: 
Geohydrologisch rapport Aanleg gasleiding Ternaard-200 - Moddergat, kenmerk 
079949459 A, d.d. 24-08-2018 



Inhoudsopgave Aanvraag 

(klik op de hoofdstuktitels om naar het betreffende hoofdstuk te gaan) 

o Aanvraagbrief vergunning lozen hemelwater locatie 
Ternaard-200

o Aanvraagformulier OLO

o Bijlage 1 Geohydrologische rapport



Gegevens bevoegd gezag 

Referentienummer Datum ontvangst 

F ormulierversie 
2020.01 Aanvraaggegevens---

lngediende aanvraag/melding 

Aanvraagnummer 

Aanvraagnaam 

Uw referentiecode 

lngediend op 

Soort procedure 

Projectomschrijving 

Opmerking 

Gefaseerd 

Gerelateerde aanvraag/melding: 

Blokkerende onderdelen weglaten 

Persoonsgegevens openbaar 
maken 

Bijlagen die later komen 

Bijlagen n.v.t. of al bekend 

Bevoegd gezag 

Naam: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Website: 

Contactpersoon: 

Datum aanvraag: 14 september 2020 Aanvraagnumrner: 5433279 

5433279 

Aanvraag onttrekken en lozen bemalingswater 

14-09-2020 

Onbekend 

Ten behoeve van het project gaswinning Ternaard wordt een 
gastransportleiding aangelegd. Om de aanleg in den droge 
te kunnen uitvoeren moet grondwater worden onttrokken en 
worden geloosd. 

Zoals besproken tijdens vooroverleg bevat de aanvraag 
nog geen gedetailleerd werkplan t.a.v. bemaling en 
lozing. Details hieromtrent wordt ruim voor aanvang van 
de werkzaamheden bij het wetterskip ingediend voor 
goedkeuring. In de huidige aanvraag staan daarom niet 
alle details mbt de lozing genoemd. Het verzoek is om dit 
conform een op te nemen voorschrift voorafgaand en ter 
goedkeuring te overleggen. 

Nee 

5449361 

Nee 

Nee 

Zoals besproken tijdens vooroverleg wordt een gedetailleerd 
bemalingsplan in overleg met het wetterskip en aannemer 
voorafgaand aan de uitvoering ingediend. Vandaar dat in 
de aanvraag m.b.t. bemalings/lozing niet alle details zijn 
ingevuld. 

nvt 

Wetterskip Fryslan 

058 2922222 

info@wetterskipfryslan.nl 

www.wetterskipfryslan.nl 

Cluster vergunningverlening 
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

• Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl.

lozingsvoorziening)

• Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Bijlagen



Formulierversie Aanvrager bedrijf 2020.01 
1 Bedrijf 

KvK-nummer 04008869 

Vestigingsnummer 000018719953 

(Statutaire) naam Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 

Handelsnaam NAM 

2 Contactpersoon 

Geslacht [7 Man 
r Vrouw 

Voorletters J . 

Voorvoegsels 

Achternaam Dekker 

Functie Adviseur vergunningen en grondzaken 

3 Vestlglngsadres bedrljf 

Postcode 9405TA 

Huisnummer 2 

Huisletter 

Huisnummertoevoeging 

Straatnaam Schepersmaat 

Woonplaats Assen 

4 Correspondentieadres 

Postbus 28000 

Postcode 9400HH 

Plaats Assen 

5 Contactgegevens 

Telefoonnummer 0592-368320 

Faxnummer 

E-mailadres NAM-vergunningen-NAM-LSUIAENL@shell.com 
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6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een
aanvraag.

 



Formulierversie locatie 
2020.01 

1 Kadastraal perceelnummer 

Burgerlijke gemeente 

Kadastrale gemeente 

Kadastrale sectie 

Kadastraal perceelnummer 

Bouwplannaam 

Bouwnummer 

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen? 

Specificatie locatie 

2 Ei1endomssituatie 

Eigendomssituatie van het perceel 

Uw belang bij deze aanvraag 

3 Toelichting 

Eventuele toelichting op locatie 

Datum aanvraag: 14 september 2020 Aanvraagnummer: 5433279 

Noardeast-Fryslan 

Nes 

C 

1222 

r:; Ja 
r Nee 

De gastransportleiding kruist meerdere percelen tussen 
de mijnbouwlocaties Ternaard-200 en Moddergat-1. Zie 
bijgevoegd bemalingsadvies. 

r U bent eigenaar van het perceel 
r U bent erfpachter van het perceel 
r U bent huurder van het perceel 
r:; Anders 

Ten behoeve van de aanleg en instandhouding van 
de leiding is met de grondeigenaren een zakelijk recht 
gevestigd. 

Zie voor het leidingtrace het bemalingsrapport en de daarin 
opgenomen tekeningen. 

Pagila 1 vanl 



F ormulierversie 
2020.01 

Water in de bodem brengen of 
eraan onttrekken 
Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of 
grondsanering 

1 Water in de bodem brengen of eraan onttrekken 

Welke activiteit wilt u uitvoeren? 

Wilt u een bestaande vergunning 
wijzigen? 

Wat is de begindatum van deze 
activiteit? 

Geef eventueel een toelichting op 
de begindatum. 

Wat is de einddatum van deze 
activiteit? 

Geef eventueel een toelichting op 
de einddatum. 

Omschrijf de activiteit die u wilt 
uitvoeren. 

Waarom wilt u de activiteit 
uitvoeren? 

Worden er mechanische 
bodemboringen toegepast? 

Wat is het certificaatnummer 
van het bedrijf dat bodemboring 
uitvoert? 

Wat is de bedrijfsnaam van 
het bedrijf dat de bodemboring 
uitvoert? 

1 Realiseren van een open bodemenergiesysteem 
[7 Onttrekken van grondwater 

1 lnfiltreren van water 

1 Ja 
[7 Nee 

01-06-2022 

Is o.a. afhankelijk doorlooptijd RCR procedure 

Om de aanleg van de gasleiding in den droge mogelijk te 
maken, zal tijdelijk de grondwaterstand en soms ook de 
stijghoogte in het watervoerend pakket moeten worden 
verlaagd. Het bemalingswater moet worden geloosd. 

Ten behoeve van de aanleg van een gastransportleiding 
tussen mijnbouwlocaties TRN-200 en MGT-1 . Is onderdeel 
van het project gaswinning Ternaard. Zie ook de 
begeleidende brief bij deze aanvraag. 

[7 Ja 

1 Nee 

Nader te bepalen 

Nader te bepalen. 
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2 Onttrekken van grondwater

Waarvoor wilt u grondwater
onttrekken?

Industriële toepassing van meer dan 150.000 m3 per
jaar
Industriële toepassing van minder dan 150.000 m3 per
jaar
Openbare drinkwatervoorziening
Open bodemenergiesysteem
Drinkwater vee
Bronbemaling
Bodem- en/of grondwatersanering
Beregening
Anders

In welke volume-eenheid wilt u de
maximaal per uur te onttrekken
hoeveelheid opgeven? Kies de
eenheid zo, dat u de hoeveelheid
als een geheel getal kunt opgeven.

m3
l

Hoeveel water wilt u maximaal
per uur onttrekken in de door u
opgegeven eenheid?

75

Hoeveel water wilt u maximaal
onttrekken in m3 per etmaal?

1750

Hoeveel water wilt u maximaal
onttrekken in m3 per maand?

50000

Hoeveel water wilt u maximaal
onttrekken in m3 per kwartaal?

150000

Hoeveel water wilt u maximaal
onttrekken in m3 per jaar?

221269

Hoeveel m3 water wilt u in totaal
maximaal onttrekken?

221269

Op welke manier voert u het
onttrokken grondwater af dat niet
wordt verbruikt?

Lozen in een oppervlaktewaterlichaam
Lozen in een vuilwaterriool
Lozen in een schoonwaterriool
Terugbrengen in de bodem of het grondwater
Lozen op de bodem
Anders

3 Waterschapspecifieke vragen

Bedraagt de pompcapaciteit
minder dan 1 m3 per uur

Ja
Nee

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



F ormulierversie 
2020.01 

Water brengen in of 
onttrekken aan een 
oppervlaktewaterlichaam 
Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer 
bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening) 

1 Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam 

Wat gaat u met betrekking tot het 
oppervlaktewater1ichaam doen? 

Wilt u een bestaande vergunning 
wijzigen? 

Wat is de begindatum van deze 
activiteit? 

Geef eventueel een toelichting op 
de begindatum. 

Wat is de einddatum van deze 
activiteit? 

Geef eventueel een toelichting op 
de einddatum. 

Wat is de naam van het 
oppervlaktewater1ichaam waarin 
water wordt gebracht of waaraan 
water wordt onttrokken? 

Omschrijf de activiteit die u wilt 
uitvoeren. 

Waarom wilt u de activiteit 
uitvoeren? 

[7 Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam 

1 Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam 

I Ja 
[7 Nee 

01-06-2022 

Is o.a. afhankelijk doorlooptijd RCR procedure 

werkzaamheden duren ongeveer 6 maanden 

Details worden in het bemalingsplan aangeleverd. 

Lozen van bemalingswater. 

Ten behoeve van aanleg van een gastransportleiding 'in den 
droge' wordt grondwater onttrokken. Dit bemalingswater 
moet worden geloosd. Activiteit maakt onderdeel uit van het 
project gaswinning Ternaard. 

2 Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen 

Wat is de noodzaak om water in 
een oppervlaktewater1ichaam te 
brengen? 

Hoe worden de geloosde 
hoeveelheden water vastgesteld? 

Op welke andere wijze worden 
de hoeveelheden geloosd water 
vastgesteld? 

Gezien de omvang en duur van de lozing betreft het een 
verantwoorde afvoer van bemalingswater van te bemalen 
bouwputten/sleuf. 

[7 Debietmeting 

1 Pompcapaciteit x draaiuren 

1 Schatting 

[7 Anders 

Wordt in bemalingsplan i.o.m. wetterskip vastgelegd. 
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Tabellen 

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken 

Bouwputt,emalin1, sleufbemalin1, proefbronnerin1 of arondsanerin1 

Onttrekklngsputten 

Putnummer Nieuw/bestaand 

Nieuw 

Diameter (cm) Lengte (cm) 

Bovenkant t.o.v. maaiveld 
(cm) 

Onderkant t.o.v. maaiveld 
(cm) 

Brutopompcapaciteit (1/uur) Pompcapaciteit (1/uur) 

Bovenkant t.o.v. NAP (cm) Onderkant t.o.v. NAP (cm) 

RD X-coe>rdinaat RD Y-coe>rdinaat 

195088 600457 



Tabellen 

Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam 

Water bren1en in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozin1svoorzienin1) 

Overzlcht ultstroomvoorzlenlngen 

Naam uitstroomvoorziening Pompcapaciteit-eenheid Pompcapaciteit (m3/uur of Vorm uitstroomvoorziening Lengte Breedte 
1/h) uitstroomvoorziening (cm) uitstroomvoorziening (cm) 

0 m3/h Rond 0 

Hoogte Diameter Diepte Afstand tot de oever (m) Variatie per seizoen Maximaal lozen (m3/uur) 
uitstroomvoorziening (cm) uitstroomvoorziening (cm) uitstroomvoorziening t.o.v. 

maaiveld (cm) 

0 0 0 Omvang is gehele jaar gelijk 1 

Lozing voorjaar (m3/uur) Lozing zomer (m3/uur) Lozing najaar (m3/uur) Lozing winter (m3/uur) 



F ormulierversie Bijlagen 2020.01 

Formele bijlagen 

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum Status 
ingediend document 

TRN200-MGT _ Geohydro- TRN200-MGT Gegevens water in de 2020-09-14 In 
logisch_Rapport_pdf Geohydrologisch bodem brengen of eraan behandeling 

Rapport.pdf onttrekken 
Gegevens water brengen 
in of onttrekken aan een 
oppervlaktewaterlichaam 
Situatietekening, kaart of 
foto 

ning_Temaard_ - _Dee- MER gasboring en Anders 2020-09-14 In 
I_A_-_ 14_mei_2020_pdf gaswinning Ternaard behandeling 

- Deel A - 14 mei 
2020.pdf 

ning_ Temaard_--_Dee- MER gasboring en Anders 2020-09-14 In 
I_B_-_ 14_mei_2020_pdf gaswinning Ternaard behandeling 

- Deel B - 14 mei 
2020.pdf 

Brief_watervergunning Brief aanvraag Anders 2020-09-14 In 
watervergunnin- behandeling 
g onttrekken en 
lozen.pdf 
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Gegevens bevoegd gezag 

Referentienummer Datum ontvangst 

F ormulierversie 
2020.01 Aanvraaggegevens---

lngediende aanvraag/melding 

Aanvraagnummer 

Aanvraagnaam 

Uw referentiecode 

lngediend op 

Soort procedure 

Projectomschrijving 

Opmerking 

Gefaseerd 

Gerelateerde aanvraag/melding: 

Blokkerende onderdelen weglaten 

Persoonsgegevens openbaar 
maken 

Bijlagen die later komen 

Bijlagen n.v.t. of al bekend 

Bevoegd gezag 

Naam: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Website: 

Contactpersoon: 

Datum aanvraag: 14 september 2020Aanvraagnumrner: 5449361 

5449361 

Aanvraag onttrekken en lozen bemalingswater 

14-09-2020 

Geen procedure van toepassing 

Ten behoeve van het project gaswinning Ternaard wordt een 
gastransportleiding aangelegd. Om de aanleg in den droge 
te kunnen uitvoeren moet grondwater worden onttrokken en 
worden geloosd. 

Zoals besproken tijdens vooroverleg bevat de aanvraag 
nog geen gedetailleerd werkplan t.a.v. bemaling en 
lozing. Details hieromtrent wordt ruim voor aanvang van 
de werkzaamheden bij het wetterskip ingediend voor 
goedkeuring. In de huidige aanvraag staan daarom niet 
alle details mbt de lozing genoemd. Het verzoek is om dit 
conform een op te nemen voorschrift voorafgaand en ter 
goedkeuring te overleggen. 

Nee 

5433279 

Nee 

Nee 

Zoals besproken tijdens vooroverleg wordt een gedetailleerd 
bemalingsplan in overleg met het wetterskip en aannemer 
voorafgaand aan de uitvoering ingediend. Vandaar dat in 
de aanvraag m.b.t. bemalings/lozing niet alle details zijn 
ingevuld. 

nvt 

Wetterskip Fryslan 

058 2922222 

info@wetterskipfryslan.nl 

www.wetterskipfryslan.nl 

Cluster vergunningverlening 

Pagina 1 van2 
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl.

lozingsvoorziening) 2

• Melding water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken

Bijlagen



Formulierversie Aanvrager bedrijf 2020.01 
1 Bedrijf 

KvK-nummer 04008869 

Vestigingsnummer 000018719953 

(Statutaire) naam Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 

Handelsnaam NAM 

2 Contactpersoon 

Geslacht [7 Man 
r Vrouw 

Voorletters J . 

Voorvoegsels 

Achternaam Dekker 

Functie Adviseur vergunningen en grondzaken 

3 Vestlglngsadres bedrljf 

Postcode 9405TA 

Huisnummer 2 

Huisletter 

Huisnummertoevoeging 

Straatnaam Schepersmaat 

Woonplaats Assen 

4 Correspondentieadres 

Postbus 28000 

Postcode 9400HH 

Plaats Assen 

5 Contactgegevens 

Telefoonnummer 0592-368320 

Faxnummer 

E-mailadres NAM-vergunningen-NAM-LSUIAENL@shell.com 
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6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een
aanvraag.

 



Formulierversie locatie 
2020.01 

1 Kadastraal perceelnummer 

Burgerlijke gemeente 

Kadastrale gemeente 

Kadastrale sectie 

Kadastraal perceelnummer 

Bouwplannaam 

Bouwnummer 

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen? 

Specificatie locatie 

2 Ei1endomssituatie 

Eigendomssituatie van het perceel 

Uw belang bij deze aanvraag 

3 Toelichting 

Eventuele toelichting op locatie 

Datum aanvraag: 14 september 2020 Aanvraagnummer: 5449361 

Noardeast-Fryslan 

Nes 

C 

1222 

r:; Ja 
r Nee 

De gastransportleiding kruist meerdere percelen tussen 
de mijnbouwlocaties Ternaard-200 en Moddergat-1. Zie 
bijgevoegd bemalingsadvies. 

r U bent eigenaar van het perceel 
r U bent erfpachter van het perceel 
r U bent huurder van het perceel 
r:; Anders 

Ten behoeve van de aanleg en instandhouding van 
de leiding is met de grondeigenaren een zakelijk recht 
gevestigd. 

Zie voor het leidingtrace het bemalingsrapport en de daarin 
opgenomen tekeningen. 

Pagila 1 vanl 



F ormulierversie 
2020.01 

Melding water in een 
oppervlaktewaterlichaam 
brengen of eraan onttrekken -
Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer 
bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening) 2 

1 Algemene gegevens 

Gaat het om een wijziging van een I Ja 
eerdere melding? [7 Nee 

Wat is de geplande begindatum 01-06-2022 
van deze activiteit? 

Geef eventueel een toelichting op Is o.a. afhankelijk doorlooptijd RCR procedure 
de begindatum. 

Wat is de geplande einddatum van 
deze activiteit? 

Geef eventueel een toelichting op 
de einddatum. 

Wat gaat u met betrekking tot het 
oppervlaktewater1ichaam in beheer 
bij een waterschap doen? 

Waarom wilt u de activiteit 
uitvoeren? 

werkzaamheden duren ongeveer 6 maanden 

[7 lnbrengen van water in een oppervlaktewater1ichaam in 
beheer bij een waterschap 

1 Onttrekken van water aan een oppervlaktewater1ichaam 
in beheer bij een waterschap 

Om de leidingaanleg in den droge te kunnen uitvoeren 
wordt grondwater onttrokken. Het onttrokken 
bemalingswater wordt geloosd op oppervlaktewater. 

2 lnbrengen van water in een oppervlaktewatertichaam in beheer bij een waterschap 

In welke volume-eenheid wilt 
u de maximaal per uur in het 
oppervlaktewater1ichaam te 
brengen hoeveelheid water 
opgeven? Kies de eenheid zo, dat 
u de hoeveelheid als een geheel 
getal kunt opgeven. 

Hoeveel water per uur 
brengt u maximaal in het 
oppervlaktewater1ichaam in, in de 
door u gekozen eenheid? 

3 Waterschapspecifieke vragen 

[7 m3/h 

1 l/h 

40 

Loost u meer dan 250 m3 per uur [7 Ja 

1 Nee 

Loost u minder dan 250 m3 per uur I Ja 

[7 Nee 

U onttrekt meer dan 250 m3 per 
uur en laat dit niet terugkeren. 

U onttrekt minder dan 250 m3 per 
uur. 

I Ja 

[7 Nee 

1 Ja 
[7 Nee 
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1 INLEIDING 

In opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. is door Arcadis Nederland B.V. in de periode 

maart tot juni 2016 een cultuur en geotechnisch onderzoek uitgevoerd voor de aanleg van de 

gastransportleiding tussen Ternaard en Moddergat. Deze leiding heeft een diameter van 500 mm. Sindsdien 

is het project verder geoptimaliseerd met een tracéwijziging tot gevolg. Deze rapportage is geactualiseerd en 

geeft integraal de resultaten weer voor de het project inclusief de optimalisaties. 

Het gehele tracé heeft een lengte van circa 6 kilometer. Het tracé is voor het onderzoek en de uitvoering 

verdeeld over 11 routekaarten. Onderliggend rapport beschrijft het geohydrologisch onderzoek. De ligging 

van het tracé is weergegeven in Figuur 1. 

 

Figuur 1: Ligging van het leidingtracé. 

 

Voor beschrijving van het gebied is gebruik gemaakt van: 

• 2016-308 conceptsonderingen Moddergat, d.d. 22-4-2016.  

• 2020-1884 sonderingen, d.d. 5-11-2020, Koops Grondmechanica. 

• Boorprofielen 19mei2016c en 20 november 2020. 

• Historisch vooronderzoek (NEN5725) Ternaard – Moddergat, 2 maart 2016, Arcadis. 

• Dinoloket (TNO) (www.dinoloket.nl). 

• Resultaten van de veldmetingen (uitgevoerd in de periode april – mei 2016 en oktober – november 2020) 

en analyseresultaten van het laboratorium (Analyserapporten 581398 (29-4-2016), 582775 (6-5-2016), 

583024 (11-5-2016), 583392 (11-5-2016) en 588774 (6-6-2016), AL-West B.V.). 

 

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van het veldwerk dat voor de verschillende tracéonderdelen is 

uitgevoerd. Een beschrijving van het tracé is opgenomen in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de uit te voeren 

bemalingen uitgewerkt tot een bemalingsadvies. Hoofdstuk 5 omvat een beschrijving van de effecten die 

kunnen ontstaan door de grondwaterstanddaling. 
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2 VELDWERK 

Bij de uitvoering van het cultuur- en geotechnisch onderzoek is een inventarisatie gemaakt van de 

bodemkundige en (geo)hydrologische situatie van het tracé. Het veldwerk is uitgevoerd in de periode maart 

tot juni 2016. Naar aanleiding van de tracéwijziging (zie hoofdstuk 1) is aanvullend veldwerk uitgevoerd in 

oktober en november 2020.  

Voor de bodemkartering zijn boringen en sonderingen uitgevoerd. Hierbij zijn ook peilbuizen geplaatst 

waaruit monsters van het grondwater zijn genomen om de grondwaterkwaliteit inzichtelijk te maken. Voor het 

gewijzigde deel van het tracé zijn geen aanvullende monsters genomen, en is aangenomen dat de analyses 

uit 2016 een representatief beeld geven van de grondwaterkwaliteit. 

De uitgevoerde werkzaamheden worden in de paragrafen 2.1 en 2.2 beschreven. De resultaten van het 

uitgevoerde veldwerk en de bodemkartering zijn, voor zover van belang, kort beschreven in hoofdstuk 3 

"Beschrijving tracé". 

2.1 Strekkingen 

Het grootste deel van het leidingtracé wordt als leidingstrekking uitgevoerd. Bij de diepteligging is rekening 

gehouden met de diepteligging van drainage en sloten. Voor de aanleg van de leidingstrekking dient de 

grondwaterstand tijdelijk verlaagd te worden. Hiervoor wordt sleufbemaling uitgevoerd door middel van 

horizontale drainage. 

Het veldwerk op het tracé van de leidingstrekking heeft uit de volgende werkzaamheden bestaan: 

• Per perceel en/of per 50 m tracélengte minimaal een handboring tot een diepte van 1,20 meter minus 

maaiveld (m –mv.).  

• Per strekking 1 à 2 boringen tot een diepte van 5 à 6 m –mv. 

• Per strekking wordt een boorgat afgewerkt met een peilbuis met filter tot 3 à 4 m –mv.  

 

Bij de handboringen is per laag de waterdoorlatendheid (k-waarde) geschat voor het berekenen van de uit te 

voeren bemalingen. Aan de hand van de hydromorfe profielkenmerken is zo mogelijk per boring een 

schatting gemaakt van de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en de gemiddeld laagste 

grondwaterstand (GLG). Waar mogelijk is de actuele grondwaterstand (AG) bepaald. Langs het gewijzigde 

tracé is alleen de AG geschat. De GLG en GHG van de strekkingen en kruisingen langs het gewijzigde tracé 

zijn bepaald aan de hand van de dichtstbijzijnde boringen langs het originele tracé. De GHG en GLG zijn 

weergegeven per strekking en kruising in bijlage D en opgenomen op de waterinformatiekaarten in bijlage E. 

Langs het originele tracé zijn grondwatermonsters genomen en door Milieulaboratorium AL-West B.V. 

geanalyseerd op het lozingenpakket (in 2016). De analyseresultaten van het chloride- en ijzergehalte zijn 

weergegeven per strekking en kruising in bijlage D. Langs het gewijzigde tracé zijn geen analyses 

uitgevoerd. De informatie per strekking en strekking is afkomstig van de dichtstbijzijnde meetpunten langs 

het originele tracé.  De analyseresultaten van het totale lozingenpakket zijn weergegeven op de 

waterinformatiekaarten in bijlage E.  

2.2 Kruisingen 

Naast de leidingstrekking zijn op het tracé kruisingen aanwezig. Dit betreffen de kruisingen van het 

leidingtracé met sloten, waterlopen, vaarten, verharde en onverharde wegen en leidingkruisingen. Voor deze 

kruisingen moet bemaling worden uitgevoerd. De volgende typen kruisingen zijn aanwezig: 

Type A: Open ontgraving 

Dit type kruising wordt onderverdeeld in: 

A2 Overige objecten (watergang of eenvoudige weg). 

A3 Sloten en bestaande leidingkruisingen. 

Type B: Persingen/boringen 

B2 Overige objecten (watergang, weg, spoorweg) (GFT, GFT/mb) 

B3 Overige objecten d.m.v. OFT, GFT, PBT (bijv. weg- of leidingkruisingen). 
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Voor bovenstaande kruisingen A en B moet een bemaling worden uitgevoerd. De bemaling hiervoor wordt bij 
aanleg van de strekking uitgevoerd. In Tabel 1 z ijn vanuit de bemalingsaspecten de verschillende 
kruisingstechnieken en daarbij toegepaste boortechnieken nader toegelicht. 

Tabet 1: Overzicht van de toe t k · · t h · k n. . . 
Bemaling 

Kruising met bemaling 
zonder putten (zoals een 
strekking) 

A2 en A3 

Kruising met bemaling van 
putten en wel of niet het 
boorlichaam 

82 en 83 

Toegepast bij kruising 

Overige kruisingen 

Ternaarderwei (261) , 

Wierumeropvaart (331), 

Wiesterwei 1 (441) , 

Wiesterwei 2 (361) , 

Nesseropvaart (501), 

Nijtsjerkerwei (61 1), 

Meinsmawei (701) 

Type boring 

Open ontgraving 

Gesloten front techniek 
(schildboring), open front 
techniek (persboring) of 
pneumatische boortechniek 
(raketboring) 

Toelichting op techniek 

Wordt toegepast voor 
kleinere watergangen, 
wegen en leidingkruisingen 

Voor GFT worden pers- en 
ontvangstput apart bemalen 

1 Volgnummer in de kruisingen/ijst van bijlage A, voor de kruisingen fangs het aangepaste trace zijn dezelfde 
kruisingstechnieken toegepast als bij het originele trace (2016). 

Per kruising zijn op minimaal twee dieptes grondwatermonsters genomen. De analyseresultaten van de pH, 
het chloride- en ijzergehalte zijn opgenomen per strekking en kruising in bij lage D. De analyseresultaten van 
het totale lozingenpakket zijn weergegeven op de waterinformatiekaarten in bijlage E. 
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3 BESCHRIJVING TRACÉ 

Bij de beschrijving van het tracé is, naast de informatie verkregen uit het veldwerk, gebruikgemaakt van 

bodem- en grondwatergegevens uit Dinoloket.  

3.1 Geologische opbouw 

Het maaiveldniveau binnen het projectgebied varieert van NAP +0,03 m tot NAP +0,94 m. Het leidingtracé 

loopt in het beheersgebied van Wetterskip Fryslân. Het leidingtracé van Ternaard tot Moddergat 

(Routekaarten KR1 tot KR11) is circa 6 km lang en is verdeeld in routekaarten van circa 600 m lang. Binnen 

het projectgebied wordt een aantal afzettingen van verschillende formaties aangetroffen. Hieronder worden 

de relevante afzettingen van ondiep naar diep en van west naar oost beschreven. In bijlage G is in 

doorsnede een weergave van de Geotop schematisatie opgenomen (bron: Dinoloket). 

Holocene deklaag: Formatie van Naaldwijk, Formatie van Nieuwkoop en Formatie van Echteld 

De holocene deklaag heeft een dikte van circa 4 à 8 m en bestaat voornamelijk uit klei en zeer fijn zand met 

veelal een afsluitende veenlaag van circa 1 m dik. 

Ter plaatse van het tracé bestaat het bovenste deel van de Holocene deklaag uit de Formatie van Naaldwijk. 

Dit pakket is in de eerste 3 km (westelijk) circa 3 m dik en in de laatste 4,5 km (oostelijk) circa 8 m dik. De 

Formatie van Naaldwijk wordt hier gekenmerkt door een sterke variatie in de lithologische samenstelling, die 

varieert van zeer fijn zand tot zwak siltige klei en veen. De Formatie van Naaldwijk is in het tracé 

voornamelijk opgebouwd uit het Laagpakket van Walcheren (zeer tot matig fijn zand en klei boven 

Hollandveen) en lokaal uit het Laagpakket van Wormer (zeer tot matig fijn zand en klei tussen Basisveen en 

Hollandveen in).  

De Formatie van Nieuwkoop bestaat voornamelijk uit veen. Dit pakket komt voor in de eerste 3 km (westelijk) 

van het tracé waar het bestaat uit Hollandveen op circa 3 m –mv. en uit Basisveen aan de onderkant van de 

deklaag op 4 à 8 m -mv. In de laatste 2 km komt deze formatie ook voor en bestaat deze uit Basisveen aan 

de onderkant van de deklaag op circa 8 m -mv. (bron: Dinoloket beschrijving litostratigrafische eenheden).  

Pleistocene afzettingen: Formatie van Boxtel, Formatie van Urk en de Formatie van Drente 

Onder de deklaag komt de Formatie van Boxtel voor tot op circa 10 m –mv. in de eerste 3 en de laatste 3 km 

van het tracé en tot op circa 15 m –mv. hier tussen in. Deze formatie bestaat ter plaatse van het tracé uit 

zeer fijn zand. In de eerste 2 km komt onder de Formatie van Boxtel de Formatie van Urk voor die hier 

bestaat uit zeer fijn tot matig grof zand. In de laatste 2 km komt onder de Formatie van Boxtel de Formatie 

van Drente voor (Laagpakket van Gieten). Dit pakket bestaat hier uit keileem.  

Formatie van Peelo 

De Formatie van Peelo begint ter plaatse van het tracé op een diepte van 12 à 14 m –mv en komt voor tot 

op een diepte van tenminste 40 m –mv. Dit pakket bestaat uit uiterst fijn tot zeer grof zand.  

Er wordt niet verwacht dat grondwater van dieper dan 20 m –mv. beïnvloed wordt of onttrokken wordt door 

de geplande bemalingen. Dit als gevolg van de relatief grote weerstand voor de grondwaterstroming in de 

bovenste laag van de Formatie van Peelo.  
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3.2 Geohydrologische opbouw 
De geohydrologische opbouw van het gebied is samen te vatten in twee geohydrologische eenheden: 

• Het bovenste slecht doorlatende freatische pakket met een gemiddelde dikte van 5 tot 8 meter, met: 
- In de eerste 1 km en de laatste 2 km als ondergrens de Basisveenlaag van de Formatie van 

Nieuwkoop. 
- In de middelste 2,5 km ontbreekt een afsluitende veenlaag. 

• Het watervoerend zandige pakket van de Pleistocene Formatie van Boxtel, Formatie van Urk, Formatie 
van Drente en de Formatie van Peelo. 

De doorlatendheden, die zijn geschat op basis van waarneming van de boorprofielen in het veld, varieren 
sterk. De aangetroffen zeer fijne, zwak siltige, zandige afzettingen hebben een doorlatendheid van circa 2 
m/dag. De doorlatendheid van de mineraalarme veenlagen is circa 0,04 m/dag. De kleilagen hebben een 
doorlatendheid van 0,03 tot 0,5 m/dag. 

De bemaling wordt uitgevoerd in het freatische pakket en in het watervoerende pakket (spanningsbemaling). 

3.3 Grondwater 
De gemiddeld hoogste grondwaterstand is binnen het projectgebied tussen de 0,3 en 1,0 m -mv. De 
gemiddeld laagste grondwaterstand bevindt zich tussen 0,7 en 2,2 m -mv. 

De stijghoogte in het watervoerende pakket blijkt op basis van de dichtstbijzijnde peilbuis met f ilter tot 
beneden de deklaag (Dinoloket) niet boven zeeniveau uit te komen (0 m NAP). Uit deze peilbuismetingen en 
uit de isohypsen uit het REGIS I-model (1995) blijkt de stijghoogte tussen Om NAP en -1 m NAP te 
bewegen. 

In Tabel 2 zijn de peilbuizen opgenomen waar de grondwaterstand en stijghoogte van zowel een ondiepe als 
een diepe peilbuis bepaald is. Op basis van het verschil tussen ondiep gemeten stijghoogte en diep gemeten 
stijghoogte is hier bepaald of sprake is van kwel of inzijging. Te zien is dat op 12 van de 16 locaties een 
lichte kwelsituatie is en op 3 van de 16 locaties een lichte inzijgsituatie. 

In Tabel 2 zijn de boringen opgenomen waarbij de grondwaterstand is bepaald. Deze boringen liggen langs 
het gewijzigde trace. 

Tabet 2: Grondwaterstand d. . . Jb . 

Peilbuis diep Peilbuis ondiep 

8004-1 003005-1 

8005-1 003006-1 

8006-1 005011-1 

8007-1 005012-1 

8008-1 007007-1 

8009-1 007008-1 

8010-1 007012-1 

8011-1 007013-1 

8012-1 008009-1 

Onze referentie: 010020068:13 - Datum: 30 november 2020 
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50 
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56 

79 

80 

68 

59 

46 

Grondwaterstand 
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70 

81 

84 

78 

100 

101 

62 

60 

60 
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Peilbuis diep Peilbuis ondiep Stijghoogte diep 
(cm - mv.) 

8013-1 008010-1 50 

8015-1 009007-1 25 

8016-1 011002-1 88 

8017-1 011003-1 47 

8018-1 011013-1 92 

8019-1 011014-1 42 

8020-1 013012-1 68 
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Grondwaterstand 
ondiep (cm - mv.) 

60 

72 

124 

67 

84 

N.8. 

91 

Kwel of inzijging 

Kwel 

Kwel 

Kwel 

Kwel 

lnzijging 

N.8. 

Kwel 

5 10 november 2020. 

Boring nummer Stijghoogte (cm -mv) 
Maaiveldhoogte (m 
NAP) 

802 140 

803 140 

804 140 

806 140 

808 130 

809 130 

Kr0702 140 -0.119 

Kr0704 140 -0.035 

Kr0801 130 0.072 

Kr0802 120 0.202 

3.4 Grondwaterkwaliteit 
Het waterbeheer binnen het projectgebied valt voor zowel oppervlaktewaterkwaliteit als kwantiteit onder 
verantwoordelijkheid van het Wetterskip Fryslan . Of gehaltes te hoog zijn (met name ijzer, zwevende stof, 
chloride of te laag zuurstofgehalte) en maatregelen nodig zijn voordat geloosd kan worden, moet in overleg 
met het Wetterskip bepaald worden. Op een aantal locaties binnen het projectgebied zijn 
grondwaterkwaliteitsanalyses uitgevoerd. Onderstaand zijn de analyseresultaten samengevat. De 
analyseresultaten zijn verder weergegeven op de waterinformatiekaarten in bijlage E. 
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In het diepe (tot de maximale verkenningsdiepte van 9 m –mv.) grondwater varieert het chloridegehalte 

tussen de 1100 mg/l en de 13000 mg/l. In het ondiepe grondwater (tot een diepte van 4 m –mv.) varieert het 

chloridegehalte tussen de 35 mg/l en de 1400 mg/l. Ondiep is het grondwater dus zoet tot brak. Diep is het 

grondwater brak tot zout.  

De ijzerconcentratie varieert van < 0,04 mg/l tot maximaal 74 mg/l.  

Het nutriëntengehalte, gemeten als organisch stikstof gehalte, varieert van <1 mg/l tot maximaal 129 mg/l. 

Droogrest onopgeloste bestanddelen varieert van 9,5 mg/l tot 18000 mg/l. Het chemisch zuurstof verbruik 

varieert van 23 tot 600 mg O2/l. Het biochemisch zuurstofverbruik varieert van <1 tot 110 mg O2/l. 

Voor het lozen van het onttrokken grondwater met hoge chloridegehaltes ten opzichte van het ontvangende 
oppervlaktewater dient afstemming plaats te vinden met het waterschap over eventuele maatregelen. 
Mogelijk dat de lengte van de bemalingsleuf die in bemaling staat beperkt moet worden om het 

debiet van het te lozen water met hoog chloridegehalte te beperken. Op delen van het tracé zijn hoge 

ijzergehaltes in het grondwater aangetroffen. Met het waterschap dient afgestemd te worden of maatregelen 

genomen moeten worden zoals bijvoorbeeld de aanleg van bezinkbakken. 

3.5 Bodemverontreiniging 

Op basis van een controle in bodemloket (www.bodemloket.nl) zijn geen verontreinigde locaties binnen 

100 m vanaf het tracé geregistreerd.  

3.6 Overige grondwateronttrekkingen 

Uit het landelijk grondwaterregister blijkt de dichtstbijzijnde grondwateronttrekking op 2500 m afstand vanaf 

het westelijk beginpunt van het tracé te liggen. Dit betreft een WKO-systeem (Nieuwbuurt 16 te Ternaard) 

ten zuidwesten van het beginpunt van het tracé. Het infiltratie- en onttrekkingsdebiet bedraagt 43.200 m³.  

3.7 Beschermde gebieden 

Het dichtstbijzijnde beschermde gebied betreft de Waddenzee (Natura2000) op circa 500 m ten noorden 

vanaf het meest oostelijke eindpunt van het tracé.  

 

3.8 Zettingsgevoelige objecten 

Als gevolg van de daling van de grondwaterstand in de omgeving van de bemaling kunnen de volgende 

effecten optreden in de omgeving: 

• Constructieve schade als gevolg van zettingen; 

• Droogvallen van houten funderingspalen. 

Constructieve schade als gevolg van zettingen 

De grondwateronttrekking heeft verlaging van de waterstand in de directe omgeving tot gevolg. Hierdoor 

treedt belastingtoename op in de samendrukbare klei- en veenlagen met als gevolg een zetting van de 

samendrukbare klei- en veenlagen. Dit kan gevolgen hebben voor op staal gefundeerde gebouwen/ 

woningen, riolering, kabels en leidingen, wegen, kades en dijken.  

Droogvallen van houten funderingspalen 

Door het tijdelijk droogvallen van houten funderingen kan schade ontstaan. Hiervoor is het van belang de 

hoogte van de bovenkant van de houten funderingspalen te kennen. Vooralsnog is deze afgeleid op basis 

van de bestaande vloerpeilen. 

In hoofdstuk 5 wordt aan de hand van het berekende invloedsgebied van de bemaling bepaald of nabij de 

bemaling objecten aanwezig zijn waar kans op zettingschade bestaat.  

3.9 Zoet-/zoutverdeling en chloridegehalte 

In de keur van Wetterskip Fryslân wordt het gebied waarin het leidingtracé is gelegen beschreven als een 

zeekleigebied met overwegend zout grondwater. Het zoet/zout grensvlak (grens 150 mg chloride per liter) 

ligt vaak op slechts enkele tientallen meters diepte. Langs de kust komt alleen zout grondwater voor. 

Vanwege de risico’s van verzilting van de beperkte hoeveelheden zoet grondwater zijn de relatief grote 

bronbemalingen een aandachtspunt.  
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Op basis van de grootte van de berekende debieten en de diepte waarop bemalen dient te worden (wel of 

geen spanningsbemaling) wordt gekeken in welke mate beïnvloeding van het chloridegehalte in de 

omgeving van de bemaling plaatsvindt. 
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4 BEMALINGEN 

4.1 Aanlegmethoden 

Voor de aanleg van de leidingstrekking zijn twee methoden te onderscheiden, namelijk aanleg in den droge 

en aanleg in den natte, het zogenaamde “floaten”. Voor de eerste methode vindt bemaling plaats, voor de 

tweede niet. Op dit tracé worden de leidingen in den droge aangelegd.  

Om de aanleg van de leidingen in den droge mogelijk te maken, zal tijdelijk de grondwaterstand en soms 

ook de stijghoogte in het watervoerend pakket moeten worden verlaagd. Om de boringen aan te sluiten, zal 

eveneens tijdelijk de grondwaterstand en stijghoogte verlaagd moeten worden. De verlaging van de 

grondwaterstand en de stijghoogte wordt behaald door het toepassen van een bemaling. De volgende typen 

bemaling worden onderscheiden: 

1. open bemaling (o.b.); 

2. horizontale bronnering (h.b.); 

3. verticale bronnering (v.b.); 

4. deepwells (d.w.). 

 

Ad. 1. 

Bij open bemaling wordt het in de leidingsleuf stromende water met een dompelpomp en/of vacuümpomp uit 

de sleuf gepompt. Deze bemalingsvorm wordt in hoofdzaak toegepast in slecht doorlatende gronden. 

Daarnaast wordt deze toegepast als aanvulling op vacuümbemaling en/of deepwellbemaling (die dient als 

spanningsbemaling). 

Ad. 2. 

Bij horizontale bronnering wordt grondwater onttrokken via een drain. Deze drain ligt horizontaal onder de 

leidingsleuf en is aangesloten op een vacuümpomp. Voor veldstrekkingen vormt horizontale bemaling de 

meest effectieve bemalingswijze wanneer de bodemopbouw dit toelaat. De maximale aanlegdiepte bedraagt 

echter circa 5 meter. Daarnaast zal in een heterogene of slecht doorlatende bodem een goede omstorting 

moeten worden toegepast voor een optimale ontwatering van de watervoerende lagen. Voorkomen moet 

worden of er kortsluitstroming vanuit het watervoerend pakket kan ontstaan. 

Ad. 3. 

Bij verticale bronnering kan onderscheid worden gemaakt tussen vacuümbemaling en 

zwaartekrachtbemaling met haalbuizen.  

Bij vacuümbemaling wordt een aantal verticale onttrekkingsfilters aangesloten op een vacuümpomp. Bij 

zwaartekrachtbemaling wordt in de filters een haalbuis gehangen die op een vacuümpomp wordt 

aangesloten. De diameters van de voor deze bemalingswijze toegepaste filters variëren van 0,03 tot 0,15 m. 

Verticale bronnering is eenvoudig en snel aan te brengen. De maximale opvoerhoogte tot aan een 

vacuümpomp bedraagt circa 7 meter.  

Ad. 4. 

Een deepwellbemaling bestaat uit één of meerdere filters met veelal een grindomstorting. In de filter wordt 

een onderwaterpomp geïnstalleerd. Deze bemalingswijze wordt vooral toegepast in grofzandige pakketten 

en/of bij grote verlagingen. 

Onderstaand is beschreven van welke typen bemaling is uitgegaan voor de bemalingsberekeningen op het 

tracé Ternaard – Moddergat.
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4.2 Uitgangspunten bemalingsberekeningen 

Algemeen 

De uitgangspunten die voor de debietberekeningen zijn gehanteerd, zijn zo gekozen dat onderschatting van 

het debiet wordt voorkomen. De hoeveelheid water waarvoor de vergunning wordt aangevraagd is op deze 

manier aan de veilige kant, waardoor tijdens de uitvoer onder deze vergunde hoeveelheid kan worden 

gebleven. Van de gekozen uitgangspunten is de doorlatendheid van het watervoerend pakket het 

uitgangspunt waar de grootste marge is aangehouden. In het veld zijn k-waarden van maximaal 2,5 m/d 

geschat. Uit boorbeschrijvingen in Dinoloket blijkt voornamelijk zeer fijn zand en lokaal matig grof zand 

aanwezig te zijn. Omdat er relatief weinig boorbeschrijvingen van dieper dan 3 m –mv. aanwezig zijn, is 

veiligheidshalve voor een k-waarde van 10 m/d gekozen. Het is echter waarschijnlijk dat het grootste deel 

van het watervoerend pakket uit zeer fijn zand bestaat met een k-waarde van maximaal 2,5 m/d.  

Strekkingen 

De gronddekking op de leiding bedraagt circa 2,1 m. De diameter van de leiding bedraagt 500 mm. Bij elkaar 

geeft dit een sleufdiepte van 2,6 m. In Figuur 2 is een principetekening van de sleuf weergegeven. 

 

Figuur 2: Principetekening van de leidingstrekking. 

 

Voor het berekenen van de onttrekkingshoeveelheden zijn verder de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Het debiet wordt berekend per strekkende meter, vermenigvuldigd met 7 dagen, vermenigvuldigd met de 

lengte van de strekking. 

• De benodigde verlaging is gebaseerd op de gemiddeld hoogste (GHG) en de gemiddeld laagste 

grondwaterstand (GLG). 

• Verlaging van de grondwaterstand tot 0,30 m beneden de sleufbodem. 

• De onttrekkingshoeveelheden en bijbehorende verlagingen zijn berekend uitgaande van het instationair 

onttrekkingsdebiet. Hierbij is voor het debiet uitgegaan van de op dag 3 berekende hoeveelheid als een 

benadering van het gemiddelde debiet. De verlaging is berekend op dag 7.  

• Door in de berekening een k-waarde te hanteren die aan de hoge kant is geschat ten opzichte van de in 

het veld geschatte k-waarde, wordt een debiet berekend waarin rekening wordt gehouden met een 

eventuele toename in debiet als gevolg van de nabije ligging van oppervlaktewater. Ter plaatse van 

ligging nabij oppervlaktewater zal er in werkelijkheid een afname van het invloedgebied plaatsvinden. 

• Voor analytische berekeningsmethoden is een oneindig uitgestrekt homogeen pakket verondersteld. 

• In de berekening van de spanningsbemaling wordt op basis van de bodemopbouw rekening gehouden 

met grondwater dat tot op een diepte van maximaal 20 m –mv. richting de filters of bronnen stroomt. 

Grondwaterstroming van dieper dan 20 m –mv. wordt verwaarloosbaar klein geacht door de grote 

verticale weerstand van de veen- en kleilagen en lagen met zeer fijn zand die over het hele tracé rond 

deze diepte voorkomen.  
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Er wordt voor de freatische bemaling uitgegaan van horizontale bronnering omdat: 

• kosten van deze bemalingswijze lager zijn; 

• de aanlegsnelheid hoger is; 

• kans op beschadiging van de bemalingsinstallatie bij leidingaanleg kleiner is; 

• het invloedgebied beperkt is. 

Een randvoorwaarde voor de toepassing van horizontale bemaling is dat door toepassing van horizontale 

bemaling de deklaag niet doorsneden mag worden om kortsluitstroming naar het watervoerend pakket te 

voorkomen. 

Op plaatsen waar door de bodemopbouw en andere randvoorwaarden een horizontale bronnering niet 

mogelijk is, is aangenomen dat de verlaging gerealiseerd wordt door middel van verticale bronnering, 

bestaande uit lange geperforeerde filters met haalbuizen. Wanneer dieper dan 7 m –mv. bemalen moet 

worden, wordt uitgegaan van deepwellbemaling.  

Voor spanningsbemaling in het watervoerende pakket beneden de deklaag geldt het volgende: 

Uit de diepe boringen (bijlage 7) en sonderingen blijkt voor een groot deel van het tracé tussen 3 m –mv. en 

14 m -mv. veen- en kleilagen voor te komen. Voor de strekkingen betekent deze bodemopbouw dat risico op 

opbarsting van de bodem voorkomt waar de veen- of kleilagen ondiep voorkomen op circa 3 m –mv. Waar 

deze lagen dieper voorkomen, vanaf circa 7 m –mv., is voldoende tegendruk van de deklaag onder de 

ontgraving tegen de stijghoogte in het watervoerende pakket hieronder. In bijlage 3 is opgenomen of wel of 

niet sprake is van spanningsbemaling.  

Kruisingen 

Daar waar bemaling voor aanleg van kruisingen nodig is, wordt gekozen voor verticale filters of deepwells. 

De deepwells moeten diep genoeg worden geplaatst om te voorkomen dat een deel van het filter droogvalt 

en het filter daardoor verstopt raakt. Aan de andere kant moeten de deepwells niet te diep worden geplaatst 

omdat dit het debiet verhoogt. De exacte diepte van de filters wordt verder bepaald door de doorlatendheid 

en dikte van het te bemalen pakket en de diameter en eigenschappen van het toegepaste filter. Hierdoor zal 

de diepte en lengte van de toe te passen filters per locatie verschillen. De onttrekkingsbronnen die onder de 

deklaag worden geplaatst mogen alleen worden geboord (niet gespoten), zodanig dat het boorgat ter hoogte 

van de slecht doorlatende lagen afgesloten kan worden met een kleiprop. 

In bijlage A is de kruisingenlijst opgenomen waarop de lengtes van de kruisingen en de ontgravingsdieptes 

zijn weergegeven. Ten opzichte van deze waarden gelden de volgende wijzigingen: 

• Vanwege de diepte die nodig is om onder drainage door te gaan, is voor de strekkingen de 

ontgravingsdiepte van 2,1 m –mv. naar 2,6 m –mv. vergroot. Aangenomen is dat voor de kruisingen ook 

een minimale ontgravingsdiepte van 2,6 m –mv. geldt. De kruisingen op de kruisingenlijst met een 

ontgravingsdiepte van minder dan 2,6 m –mv. zijn daarom gewijzigd en is een ontgravingsdiepte van 

2,6 m –mv. aangenomen.  

• De lengtes die op de kruisingenlijst zijn weergegeven, betreffen de lengtes van de kruisingen zonder 

intree- of uittredepunt. Aangenomen is dat voor deze punten 2 maal 20 m aan lengte nodig is. Voor de 

berekeningen is daarom uitgegaan van de lengte op de kruisingenlijst vermeerderd met 40 m.  

Voor het berekenen van de onttrekkingshoeveelheden zijn verder de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Voor de tijdsduur van de bemaling is een aanname gedaan op basis van ervaring in vergelijkbare 

projecten. Voor de bemaling van een kruising wordt uitgegaan van 15 dagen bemaling van gelijktijdig de 

perskuip, de ontvangstkuip en het tussenliggende boorlichaam.  

• Een ontwateringsdiepte van 0,30 m beneden de bodem van de pers- en ontvangstkuip. 

• De benodigde verlaging is gebaseerd op de gemiddeld hoogste (GHG) en de gemiddeld laagste 

grondwaterstand (GLG). 

• De onttrekkingshoeveelheden en bijbehorende verlagingen zijn berekend uitgaande van het instationair 

onttrekkingsdebiet. 

• Bij berekening van de onttrekkingshoeveelheden en bijbehorende verlagingen is geen rekening 

gehouden met een eventuele toename in debiet als gevolg van de nabije ligging van oppervlaktewater. 

Door infiltratie van watergangen kan echter extra water worden aangevoerd naar de locaties waar de 

bemalingen worden uitgevoerd. De invloed van de watergangen zal echter beperkt zijn door de relatief 

geringe omvang van de watergangen en de aanwezige weerstand van de sliblaag van de watergang. 

• Evenals bij de strekkingen is bij de berekeningen uitgegaan van relatief hoge k-waarde (i.e. 

doorlatendheid), ten opzichte van de in het veld geschatte k-waarde 
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• De onttrekkingshoeveelheden en bijbehorende verlagingen zijn berekend zonder rekening te houden met 

neerslag. Als er veel neerslag valt tijdens de bemalingen, zal het waterbezwaar toenemen.  

• Voor analytische berekeningsmethoden is een oneindig uitgestrekt homogeen pakket verondersteld. 

• In de debietberekening wordt op basis van de bodemopbouw een verticale toestroming verwacht tot 

maximaal 20 m -mv. 

 

4.3 Berekeningsmethoden 

Voor de freatische bemalingen is voor zowel de strekkingen als de kruisingen gebruik gemaakt van de door 

Edelman opgestelde formule. 

 

Waarin 

Q0 =  Eenzijdig debiet (m²/d) 

S0  = Grondwaterstandsverlaging (m) 

  =  Bergingscoëfficiënt  (-) 

kD  =  Doorlaatvermogen (m²/d) 

t  =  Tijd (d) 

E(u) =  Errorfunctie (-) 

 

Dit is een formule voor enkelzijde toestroming, het debiet is daarom vermenigvuldigd met 2. Deze formule is 

met name geschikt voor de uitwerking van bemaling van sleuven in een freatische aquifer op een 

ondoorlatende basis.  

Voor berekening van het debiet als gevolg van spanningsbemaling, is gebruik gemaakt van een numeriek 

grondwatermodel (modflow) dat is opgesteld met het modelprogramma Groundwater Vistas. De parameters 

van de bodemschematisatie van het grondwatermodel zijn per strekking of kruising aangepast: 

• Dikte en weerstand van de deklaag; 

• Dikte van het watervoerende pakket; 

• k-waarde van het watervoerende pakket; 

• Afmetingen van de te bemalen kuip/sleuf; 

• Duur van de bemaling. 

Ook voor het berekenen van de verlagingscontouren is gebruik gemaakt van grondwatermodellen in 

Groundwater Vistas.  

 

4.4 Hoeveelheid te onttrekken water 

Onderstaand wordt eerst het totale waterbezwaar beschreven. Vervolgens is het waterbezwaar per 

individuele strekking en kruising opgenomen in Tabel 3. In bijlage D zijn de uitgangspunten en de resultaten 

van de debietberekeningen per strekking en locatie beschreven. 

Bemaling freatisch grondwater: 

• waterbezwaar bij GHG: 114.181 m³ 

• waterbezwaar bij GLG: 89.399 m³ 

• Spanningsbemaling: 133.844 m³ 

 

In de berekeningen is zoveel mogelijk rekening gehouden met worst-case omstandigheden m.b.t. 

grondwaterstands- en stijghoogteverlagingen. Tijdens de uitvoering kunnen weersomstandigheden dusdanig 

zijn dat er meer water wordt onttrokken dan wel dat er onvoorziene omstandigheden voorkomen. Een bui 

van 20 mm op een dag heeft bijvoorbeeld een toename van circa 2% in debiet tot gevolg. Wanneer elke dag 

zo’n bui zou vallen, is een toename in totaal waterbezwaar van 2% te verwachten. 
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Totaal 

• Waterbezwaar bij GHG: 
• Waterbezwaar bij GLG: 

248.024 m3 

223.243 m3 

Tabet 4: Waterbezwaar 

Strekking/ 
kruising 

S6 

S7 

K4 

S8 

KS 

S9 

KG 

S10 

K7 

S11 

S12 

KS 

S13 

S14 

K9 

S15 

S16 

K10 

S17 

S18 

K11 

kk' . . k 

Volgnummer 
Routekaart 

17-21 

21-23 

"3-28 

28-33 

33 

33-34 

34-38 

38-41 

41-46 

46-48 

48-50 

50 

50-51 

51-54 

54-64 

64-65 

65-66 

66-72 

72-76 

76-79 

79 

g. 

Onze referentie: 010020068:13 - Datum: 30 november 2020 

Waterbezwaar 
GHG (m3

) 

4.798 

6.800 

1.995 

15.113 

4.200 

4.221 

4.253 

8.771 

3.255 

5.023 

4.685 

3.952 

10.134 

3.732 

2.625 

6.285 

4.927 

2.828 

7.656 

7.937 

990 

ARCAD IS I 
Oeslgn&Consultancy 
for natural and 
built assets 

Waterbezwaar 
GLG (m3

) 

3.599 

5.255 

1.470 

12.366 

3.360 

2.954 

3.150 

7.309 

2.730 

4.214 

3.965 

3.443 

8.172 

2.985 

1.785 

4.399 

3.333 

1.950 

5.641 

6.494 

825 

Waterbezwaar (m3
) 

spanningsbemaling 

35.987 

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

17.917 

N.v.t. 

29.588 

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

20.147 

25.254 

4 .950 
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Strekking/ 
kruising 

Totalen 

Volgnummer 
Routekaart 

Waterbezwaar 
GHG (m3

) 

114.181 

ARCAD IS I 
Oeslgn&Consultancy 
for natural and 
built assets 

Waterbezwaar 
GLG (m3

) 

89.399 

Waterbezwaar (m3
) 

spanningsbemaling 

133.844 

4.5 Vergunning in het kader van de waterwet 
Voor de bemaling is een vergunning nodig wanneer het waterbezwaar groter is dan 50.000 m3 per maand of 
langer dan 4 maanden. Wanneer de bemaling in totaal binnen 4 maanden plaatsvindt, is het in Tabel 4 
genoemde totale waterbezwaar meer dan 50.000 m3 per maand en is een vergunning nodig. Omdat bij een 
aanlegduur van meer dan 4 maanden ook een vergunning nodig is, is voor het onttrekken van 
bovengenoemde hoeveelheden in alle gevallen een vergunning nodig in het kader van de Waterwet. De 
vergunning moet bij het bevoegd gezag worden aangevraagd (Wetterskip Fryslan). Voor het lozen van het 
water uit de bouwput- en sleufbemalingen op het oppervlaktewater is het Besluit lozingen buiten inrichtingen 
van toepassing. In dit kader geldt voor het lozen een meldingsplicht. De melding moet worden gedaan bij het 
bevoegd gezag (Wetterskip Fryslan). 
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5 EFFECTEN OP DE OMGEVING 

Door de tijdelijke grondwaterstandsdaling en verlaging van de stijghoogte in het watervoerend pakket 

kunnen effecten optreden in de omgeving. In het kader van het geohydrologisch onderzoek is onderzocht in 

hoeverre deze effecten zullen optreden bij de aanleg van de gasleiding. De contouren voor 5 cm, 50 cm en 1 

m verlaging zijn voor de GHG situatie opgenomen in de waterinformatiekaart in bijlage E. Eventuele effecten 

zullen optreden binnen deze contouren.  

5.1 Zettingen 

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 “Beschrijving tracé”, worden in het tracé verschillende grondsoorten zoals 

zand, klei en veen aangetroffen. Van deze grondsoorten zijn klei, veen en losgepakt zand zettingsgevoelig. 

Zettingen kunnen optreden als de grondwaterstand daalt tot beneden de GLG. Als in het verleden al sprake 

is geweest van een soortgelijke verlaging zal de te verwachten zetting al zijn opgetreden. Als gevolg van 

zettingen in de ondergrond kunnen gebouwen en andere constructies schade oplopen. Andere constructies 

betreffen kades en dijken, infrastructuur en kabels en leidingen. De grootte van de te verwachten 

gebouwzakking is, naast van de samendrukbaarheid van de ondergrond, in sterke mate afhankelijk van de 

funderingswijze van de constructie en het belastingniveau van de fundering. Risico op schade aan de 

bebouwing is afhankelijk van de te verwachten verschilzetting, de snelheid waarmee de zetting optreedt en 

de bouwkundige staat van het object.  

Op basis van de CUR 162 en NEN 6740 kan voor bebouwing met een fundering op staal de volgende 

indeling in schadecategorie worden aangehouden: 

• Schadecategorie 0: maximale zettingsgradiënt < 1:500; geen schade 

• Schadecategorie 1: zettingsgradiënt 1:500 – 1:300; esthetische schade, (relatief eenvoudig repareerbare 

schade) 

• Schadecategorie 2: zettingsgradiënt 1:300 – 1:100, constructieve schade 

• Schadecategorie 3: zettingsgradiënt > 1:100, gebruikersschade 

  

Globaal is de gradiënt van de verlaging in grondwaterstand en stijghoogte ter plaatse van de 5 cm 

verlagingscontour 1:1500 en ter plaatse van de 50 cm contour 1:200. Buiten de 5 cm verlagingscontour 

wordt geen schade als gevolg van zetting verwacht. Buiten de 50 cm verlagingscontour is zettingsschade 

niet waarschijnlijk, maar kan niet uitgesloten worden. Voor constructies binnen de 50 cm verlagingscontour 

is bij zetting een zettingsgradiënt te verwachten waarbij risico op schade aan de constructie aanwezig is.  

Onderstaand is beschreven waar risico op zettingschade bestaat als gevolg van de tijdelijke verlaging van 

de grondwaterstand en de stijghoogte en welke maatregelen genomen dienen te worden. 

Kruising K4 

Ter plaatse van de kruising K4 ligt de Ternaarderwei. De verwachte zettingsgradiënt is hier groter dan 1:500, 

waarbij de kans op schade aan de weg niet is uit te sluiten. Geadviseerd wordt om de verlaging van de 

grondwaterstand te monitoren door middel van peilbuizen en de eventuele zakking van de weg te meten met 

meetbouten. Bij eventuele verzakking van de weg dient deze hersteld te worden. 

Kruising K6 en K7 

Ter plaatse van de kruisingen K6 en K7 ligt de Wiesterwei. De verwachte zettingsgradiënt is hier groter dan 

1:500, waarbij de kans op schade aan de weg niet is uit te sluiten. Geadviseerd wordt om de verlaging van 

de grondwaterstand te monitoren door middel van peilbuizen en de eventuele zakking van de weg te meten 

met meetbouten. Bij eventuele verzakking van de weg dient deze hersteld te worden. Ten zuidwesten van 

K7 bevindt zich een woning op Wiesterwei 13, de woning ligt op 85 meter van het tracé. De grondwaterstand 

verlaging bij deze woning is rond de 10 centimeter. Gezien de bodemopbouw wordt er geen zettingsschade 

verwacht.  

Kruising K8 

Ter plaatse van kruising K8 ligt de Nesser Opfaert. Een verlaging van de stijghoogte onder de watergang 

zou in principe kunnen zorgen voor een zetting, maar de verwachting is dat de ondergrond onder de 

watergang vochtig genoeg blijft door aanvulling dat er geen zetting plaats zal vinden.
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Kruising K9 

Ter plaatse van de kruising K9 ligt de Nijtsjerksterwei. De verwachte zettingsgradiënt is hier groter dan 

1:500, waarbij de kans op schade aan de weg niet is uit te sluiten. Geadviseerd wordt om de verlaging van 

de grondwaterstand te monitoren door middel van peilbuizen en de eventuele zakking van de weg te meten 

met meetbouten. Bij eventuele verzakking van de weg dient deze hersteld te worden. 

Kruising K10 

Ter plaatse van kruising K10 ligt de te kruisen weg Meinsmawei en de bebouwing van Meinsmawei 2 op 

zodanige afstand van de bemaling, dat het optreden van ontoelaatbare zettingen niet is uit te sluiten. De 

verwachte zettingsgradiënt is groter dan 1:500, waarbij de kans op constructieve schade niet is uit te sluiten. 

Geadviseerd wordt om de verlaging van de grondwaterstand te monitoren door middel van peilbuizen en de 

eventuele zakking van de weg te meten met meetbouten. Bij eventuele verzakking van de weg dient deze 

hersteld te worden. Schade aan de bebouwing van Nesserwei (op circa 190 m afstand vanaf de bemaling) 

wordt niet verwacht, maar omdat deze niet is uit te sluiten, wordt geadviseerd de verlaging van de 

grondwaterstand en eventuele zakking van de bebouwing te monitoren zodat dit met zekerheid vastgesteld 

kan worden. 

Kades en dijken 

Het leidingtracé kruist en/of beïnvloedt geen kades en dijken. 

Kabels en leidingen 

Er is voor deze rapportage nog geen KLIC-melding beschikbaar om te bepalen of nabij de geplande 

bemalingen kabels en leidingen liggen. Geadviseerd wordt om voorafgaand aan de bemaling contact op te 

nemen met de betreffende beheerder en af te stemmen of mitigerende maatregelen nodig zijn.  

Mitigerende maatregelen die in het algemeen genomen kunnen worden, zijn: 

• Het beperken van de uitvoeringsduur en hiermee verkorten van de bemalingsduur. 

• Het toepassen van een bouwkuip met damwanden waardoor geen verlaging plaatsvindt van het 

freatische grondwater buiten de kuip. Dit hangt ook samen met de sleufstabiliteit. 

• Het toepassen van een retourbemaling in geval van spanningsbemaling en bij voldoende doorlatende 

grond. 

• Het toepassen van onttrekkingsbeperkende maatregelen zoals waterdichte (beton)vloeren dan wel 

gebruik van biologisch afbreekbare waterremmende injectievloeistof. 

 

5.2 Zoet/zoutverdeling van het grondwater en oppervlaktewater 

De tijdelijke grondwateronttrekking kan van invloed zijn op de verdeling van zoet en zout water naar de 

diepte toe. In bijlage D zijn de minimaal en de maximaal gemeten chlorideconcentraties in de huidige situatie 

beschreven voor de deklaag, het watervoerend pakket en het oppervlaktewater per bemalingslocatie. Te 

zien is dat in de deklaag de minimale chlorideconcentraties rond de 100 mg/l liggen. In het watervoerend 

pakket worden voornamelijk chlorideconcentraties van enkele duizenden mg/l aangetroffen. In het 

oppervlaktewater bedraagt de chlorideconcentratie minder dan 1000 mg/l.  

Het effect van de bemaling op de chlorideconcentratie kan op 2 manieren plaatsvinden: 

• Door onttrekking van grondwater in de eerste meters beneden maaiveld, stroomt diep grondwater met 

relatief hoge chlorideconcentraties naar de ondiepe bodem waar grondwater met relatief lage 

chlorideconcentraties is onttrokken. Op deze manier treedt als gevolg van de bemaling een verhoging 

van chlorideconcentratie op in de ondiepe bodem.  
• Wanneer gekozen wordt voor lozen van bemalingswater op het oppervlaktewater, wordt grondwater met 

chlorideconcentraties van enkele duizenden mg/l geloosd op oppervlaktewater met een 
chlorideconcentratie van minder dan duizend mg/l. Hierdoor treedt als gevolg van de lozing een 
verhoging in chlorideconcentratie op in het oppervlaktewater. 

 

Voor de afvoer van het bemalingswater bestaan er verschillende mogelijkheden, deze zijn toegelicht in een 

aparte memo (verwijzing). Met het bevoegd gezag dient te worden afgestemd welke methode wordt gebruikt, 

lozing van het bemalingswater op het oppervlaktewater kan bijvoorbeeld alleen onder bepaalde 

voorwaarden. Wanneer het grondwater niet op nabijgelegen sloten en vaarten kan worden geloosd, is het 

retourneren in de bodem op enige afstand van de bemaling een mogelijk alternatief.  
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5.3 Overige belangen 

Landbouw en natuur 

Tijdens de aanleg van de gastransportleiding wordt bij de aanleg in den droge de grondwaterstand verlaagd 

door bronbemaling toe te passen. Door de bemaling kan tijdelijk verdroging optreden, die vooral tijdens het 

voorjaar negatieve gevolgen kan hebben voor grondwaterafhankelijke vegetatie en de 

voedselbeschikbaarheid voor vogels. Daarnaast geldt dat er oxidatie van veen kan optreden wanneer 

waterstanden langere tijd te laag zijn. Dit proces is onomkeerbaar. Voorafgaand aan de werkzaamheden 

dient met de beheerder en eigenaar te worden afgestemd hoe omgegaan wordt met eventuele schade.  

Binnen het invloedsgebied van de bemaling vallen geen beschermde natuurgebieden. 

Grondwaterbeschermingsgebieden en grondwateronttrekkingen 

Grondwateronttrekkingen van derden zijn op basis van het landelijk grondwaterregister en gegevens van de 

provincie niet aanwezig. Ook grondwaterbeschermingsgebieden zijn binnen het invloedsgebied van de 

bemaling niet aanwezig.  

Verontreinigingen 

Door Arcadis is milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er licht verhoogde gehalten 

minerale olie en vluchtige aromaten aanwezig zijn op de NAM-locaties Ternaard en Moddergat. Deze 

verontreinigingen worden toegekend aan de activiteiten van NAM op deze locaties. Verder doorkruist het 

tracé enkele slootdempingen. Uit bodemloket en informatie van de gemeente Dongeradeel blijkt dat er geen 

aanvullend onderzoek nodig is. Op basis van deze gegevens wordt niet verwacht dat door de geplande 

bemaling ongewenste beïnvloeding van nabijgelegen verontreinigingen plaatsvindt.  

Archeologie 

Uit de Archeologische Monumentenkaart blijkt een aantal terreinen met zeer hoge archeologische waarde 

binnen het invloedsgebied van de bemaling te liggen. Door de tijdelijke verlaging van de grondwaterstand 

kunnen archeologische resten negatieve gevolgen ondervinden. Feitelijk geldt dat waar archeologische 

resten als gevolg van het bemalen boven de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) komen te liggen, 

schade aan de archeologische resten kan optreden. Deze resten kunnen bij blootstelling aan zuurstof of als 

gevolg van activiteit van micro-organismen in kwaliteit achteruitgaan. Geadviseerd wordt om het risico op 

schade door een archeoloog te laten inschatten. 
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BIJLAGE A KRUISINGENOVERZICHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  

  



Orderno.

Project Ternaard - Moddergat by SHNE

Client Nederlandse Aardolie Maatschappij chkd  TRBN

revision appr TRBN
date

Volgnummer Positie Locatie Uitvoeringsmethode Bevoegd gezag

Lengte Ontgravingsdiepte Codering Eigenaar Diepteligging Diameter Product/Soort Materiaal

RK Stationing [m] [m] [m] [mm]

17 4 10 Sloot t.p.v. perceelgrens (4-1) 2.5 Open ontgr. A3

18 4 10 Sloot t.p.v. perceelgrens (4-2) 2.5 Open ontgr. A3

19 4 10 Sloot t.p.v. perceelgrens (4-3) 2.5 Open ontgr. A3

20 4 10 Sloot t.p.v. perceelgrens (4-4) 2.5 Open ontgr. A3

21 5 10 Sloot t.p.v. perceelgrens (5-1) 2.5 Open ontgr. A3

22 5 10 Sloot t.p.v. perceelgrens (5-2) 2.5 Open ontgr. A3

23 5 Sloot t.p.v. perceelgrens (5-3) Open ontgr.

24 5 532.2 Open ontgr. Vitens 160 Water PVC

25 5 534.8 Open ontgr. Liander K Middenspanning Kabel

26 5 Verharde weg (Ternaarderwei) Sleufloos

27 5 543.8 Open ontgr. Stedin 63 Hoge druk Gas MDPE

28 5 Sloot t.p.v. perceelgrens (5-4) Open ontgr.

29 6 10 Sloot t.p.v. perceelgrens (6-1) 2.5 Open ontgr. A3

30 6 10 Sloot t.p.v. perceelgrens (6-2) 2.5 Open ontgr. A3

31 6 10 Sloot t.p.v. perceelgrens (6-3) 2.5 Open ontgr. A3

32 6 10 Sloot t.p.v. perceelgrens (6-4) 2.5 Open ontgr. A3

33 7 40 Waterloop (Wierumeropvaart) 3.5 Sleufloos B2

34 7 Sloot t.p.v. perceelgrens (7-1) Open ontgr.

35 7 555.1 Open ontgr. KPN K Data Kabel

36 7 Verharde weg (Wiesterwei 2) Sleufloos

37 7 573.7 Open ontgr. KPN K Data Kabel

38 7 Sloot t.p.v. perceelgrens (7-2) Open ontgr.

39 8 15 Sloot t.p.v. perceelgrens (8-1) 2.5 Open ontgr. A3

40 8 15 Sloot t.p.v. perceelgrens (8-2) 2.5 Open ontgr. A3

41 8 Sloot t.p.v. perceelgrens (8-3) Open ontgr.

42 8 434.8 Open ontgr. KPN K Data Kabel

43 8 465.2 Open ontgr. Liander K Laagspanning Kabel

44 8 Verharde weg (Wiesterwei 1) Sleufloos

45 8 439.8 Open ontgr. Stedin 32 Hoge druk Gas MDPE

46 8 Sloot t.p.v. perceelgrens (8-4) Open ontgr.

47 8 498.7 - Open ontgr. A3 Vitens 125 Water AC

48 8 10 Sloot t.p.v. perceelgrens (8-5) 2.5 Open ontgr. A3

49 9 20 Sloot t.p.v. perceelgrens (9-1) 2.5 Open ontgr. A3

50 9 45 Waterloop (Nesseropvaart) 3.5 Sleufloos B2

51 10 30 Sloot t.p.v. perceelgrens (10-1) 2.5 Open ontgr. A3

52 10 45 Sloot t.p.v. perceelgrens (10-2) 2.5 Open ontgr. A3

53 10 15 Sloot t.p.v. perceelgrens (10-3) 2.5 Open ontgr. A3

54 11 Sloot t.p.v. perceelgrens (11-1) Open ontgr.
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55 11 87.3 Open ontgr. Liander K Middenspanning Kabel

56 11 87.6 Open ontgr. Liander K Middenspanning Kabel

57 11 87.8 Open ontgr. KPN K Data Kabel

58 11 87.9 Open ontgr. KPN K Data Kabel

59 11 89.0 Open ontgr. VDB Noord K Data Kabel

60 11 W Frysland Wetters 200 Riool onder druk PVC

61 11 Verharde weg (Nijtsjerkerwei) Sleufloos

62 11 97.2 Open ontgr. UPC K Data Kabel

63 11 97.7 Open ontgr. Stedin 200 Lage druk Gas PVC

64 11 Sloot t.p.v. perceelgrens (11-2) Open ontgr.

65 11 10 Sloot t.p.v. perceelgrens (11-3) 2.5 Open ontgr. A3

66 11 Sloot t.p.v. perceelgrens (11-4) Open ontgr.

67 11 611.0 Open ontgr. KPN K Data Kabel

68 11 611.3 Open ontgr. Liander K Middenspanning Kabel

69 11 611.4 Open ontgr. Vitens 75 Water PVC

70 11 Verharde weg (Meinsmawei) Sleufloos

71 11 Sloot t.p.v. perceelgrens (11-5) Open ontgr.

72 11 632.4 Open ontgr. Stedin 50 Lage druk Gas PVC

73 12 10 Sloot t.p.v. perceelgrens (12-1) 2.5 Open ontgr. A3

74 12 10 Sloot t.p.v. perceelgrens (12-2) 2.5 Open ontgr. A3

75 12 10 Sloot t.p.v. perceelgrens (12-3) 2.5 Open ontgr. A3

76 13 15 Sloot t.p.v. perceelgrens (13-1) 2.5 Open ontgr. A3

77 13 10 Sloot t.p.v. perceelgrens (13-2) 2.5 Open ontgr. A3

78 13 10 Sloot t.p.v. perceelgrens (13-3) 2.5 Open ontgr. A3

79 13 15 Verharde weg (Toegangsweg Locatie Moddergat) 2.5 Open ontgr. A2

30

25

2.5

2.5

B2
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Boring: 004006 

Datum: 15-04-2016 

80 GNS: 
GHG: 60 

GLG: 100 

0 J.7777777K:ZH1 

50 

100 

150 

• 
=•::::] 
350 J' «««~' l'<:'l 

400 

450 

500 

550 

60Q,~----~ 

~ 

~ 

weUand 

Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.03. 
grijsbruin, Edelmanlx>or, o3*13s•s40 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus, 
•38 sooren roes t. Qeen o lie --wa.te r 
\ reactie. K•waarde: 0 .03. bru ing rij;, 

Edelmanlxx>r, o1 ' I35's40 

~ Klei. s1e rk siltiQ. lenzen zand. 
sooren roes t. Qeen o lie --wa.te r 

\ reactie. K•waarde: 0 .07, IChtgrijs, 
Edelmanlxx>r, I27's33 

_,,,. 

Klei. ste rk siltiQ. lenzen zand. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 0,05, 
licht btauwgrijs, Edelmanlx>or, 
I32's37 

ndig reste n veen, 
Klei, ste rk za ~olie•¥S.ter .. 
le nze.n za.~ :: 1,2, bruingnJs, 
reacte, Ktxx,r I10's24 Edelman ' 

·.!!!!!. Klei s1e rk s11t1g, m n olie-wale r . . a tg humeus, 

rest~n pla=~3:to,04, IChtbruin, 
reactie, K· 

03
' I21!'s32 

~ Edelmanlxx>r, . "llil laagjes 
r ·n matQ s1 : 

Za~d. ~ ~l~•~ ter r~acte, 
klel. Qee . 1 8 lk:hl!l ns. 
K-waarde . i3;s15'm120 Zuigeiboor, 

·fil 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 004007 

Datum: 
GNS: 
GHG: 

15-04-2016 

100 

70 

0 ~ 'fil 

50 

100 '!)!". 

zg_ 

~-

weUand 

Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.04. 
grijsbruin, Edelmanlx>or, o3*I35•s40 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus. 

10 Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
~ 0.07. bruingrijs, Edelmanlx>or, 

\ o1 ' I27's32 

Klei. ste rk siltiQ. sooren roe st. 
le nze n zand. Qeen olie••ter 
reactie. K-waarde: 0 .07, lk:hlgrijs, 
Ede Ima nlxx>r, I35's40 

.,o, ____________ _ 



Boring: 

Datum: 
GNS: 
GHG: 

004008 

15-04-2016 

100 

70 

'!)!". 

.li 

"'· 

weUand 

Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.04. 
grijsbruin, Edelmanlx>or, o3*13s•s40 

Klei, s1e rk siltig, zwak humeus, 
geen olie•wate r reactie , K•waarde: 

9 0,07, bruingrijs, Edelmanlx>or, 
~ o1 ' I27's32 

Klei, ste rk siltig, s ix>ren roes t, 
le nze n zand, geen olie•¥S.ter 
reactie, K-waarde: 0,(11, lk:hlgrijs, 
Ede Ima nlxx>r, I35's40 ... ____________ _ 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 

Datum: 
GNS: 
GHG: 
GLG: 

004009 

15-04-2016 

70 

50 

100 

=-~-

weUand 

Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.04. 
grijsbruin, Edelmanlx>or, o3*13s•s40 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
0.03. bruinciriis, Edelmanlx>or, 

'!)!". ~ o1 ' I35's40't58 

Klei. zwak zandiQ. lenzen zand, 
sooren roes t. Qeen o lie --wa.te r 

\ reactie. K•waarde: 0 .18. IChtgrijs, 
Edelmanlxx>r, I23's30't45 

Klei. sta rk zandiQ. le nze n zand. 
resten sche Ice n. Qeen olie•wate r 
reactie. K-waarde: 0 .9. blauwg rijs, 
Ede Ima nlxx>r, B's25 '138 

. ..,. ___________ _ 

·!!!!! 

Veen. mineraatarm. resten riet. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
0.03, don le rbruin, Edelmanlx>or, 
075 

Klei, ste rk zandig, s ix>ren s lib, 
taagjes zand , gee n olie•water 
reactie, K•waarde: 1, 1, IChtgrijs, 
Ede Ima nlxx>r, B's22 

.,oo ___________ _ 

·.!!!!! 

Klei. ste rk zandiQ. sooren s lib. 
taaoies zand. Qee n olie•water 
reactie. K•waarde: 1, 1, IChtgrijs, 
Guls, B's22 



Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

004010 

15-04-2016 

100 

70 

'!)!". 

.. 

.. 
weiland 
Klei. sterk sittiQ. matia humeus, 
zwak toelaardehoudend, 0880 
oli&-water reactie. K~aarde: 0.04. 
grijsbruio, Edolmanboor, o3•135•s40 

Klei, stork siltig, zwak humous, 
geen oli~water reaciie, K4 waarde: 
0,07, bruiog,is, Edolmanboor, 

~ o t · 121·s32 

Klei, sterk sittig, sporen roest, geen 
olie-water reac:tie, K~aarde: 0,05, 
lichtgris, Edelmanboor, 135•s40 .. ____________ _ 

Projectcode: C0504200024301 oo 

Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

004011 

15-04-2016 

100 

70 

78 

38 

weiland 
Klei. sterk sittiQ. matia humeus, 
zwak toelaardehoudend, 0880 
oli&-water reactie. K~aarde: 0.04. 
grijsbruio, Edolmanboor, o3•135•s40 

Klei, stork siltig, zwak humous, 
geen oli~water reaciie, K4 waarde: 
0,07, bruiog,is, Edolmanboor, 

~ o t · 121·s32 

Klei, zwak zandig, lenzen zand, 
sporen roest, geen oli~water 
roadie, K-waardo: 0, 14, licht 
boigogrijs, Edolmanboor, 12s•s30 

Klei. sterk sittiQ. sooren roest. Qeen 
oli&-water reactie. K~aarde: 0.05, 
lichtgris, Edelmanboor, 135•s40 



Ill II 
II 
II 
II 
111 

Boring: 004012 

Datum: 15-04-2016 

75 GNS: 
GHG: 40 

GLG: 100 

0 J.7777777K:ZH1 

50 

'!)!". 

100 

150 

200 

250 

:lOO 

350 

~J 

- .. 

450 

soo~J 

• 
.. 

600 .. 

·.!! 

weUand 

Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.04. 
grijsbruin, Edelmanlx>or, o3*I3s•s40 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
0.0 4. lk:ht bruingrijs, Edelmanlxx>r, 
o1 ' I33's38 

Klei. s1e rk siltiQ. lenzen zand. 
sooren roes t. Qeen o lie --wa.te r 

\ reactie. K•waarde:0.11 , IChtgrijs, 
Ede Ima nlxx>r, I25's30 

Klei. sta rk zandiQ. le nze n zand. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
1.2. blauwgrijs, Edelmanboor, 
I10's22 

., .. ___________ _ 

· :118, 

,.,. 

..... 

. ... 

Klei. matiQ zandiQ. lenzen zand, 
le nze n klei. Qee n olie•water 
reactie. K-waarde: 0 .8, blauwg rijs, 
Edelmanlxx>r, I18's26 

Veen. zwak kJeifQ. Qeen olie•water 
reactie. K•waarde: 0 .04. 
don le rbruin, Edelmanlx>or, 070 

Klei, matig zandig, laagjes za.nd, 
geen olie•wate r reactie , K•waarde: 
0.65. blauwgrijs, Ede Iman lxx>r, 
I18's25 

Klei. matiQ zandiQ. laaQies za.nd. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
0,65, blauwgrijs, Guts, I18's25 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 

Datum: 
GNS: 
GHG: 

005001 

15-04-2016 

100 

70 

0 ~ 'fil 

50 

100 '!)!". 

J!l. weUand 

Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 

.2 olie•water reactie. K•waarde: 0.04. 
------- grijsbruin, Edelmanboor, o3'I35's40 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
0.07. bruingrijs, Edelmanlx>or, 

~ o1 ' I27's32 

Klei. zwak zandiQ. lenzen zand, 
sooren roes t. Qeen o lie --wa.te r 
reactie. K•waarde: 0 .14. ICht 
be igeg rijs, Ede Iman lxx>r, I25's:l0 

. ., ____________ _ 



Boring: 005002 

Datum: 15-04-2016 

80 GNS: 
GHG: 45 
GLG: 100 

0 J.7777777K:ZH1 

50 

100 

150 .P'.7'.7'.7'.7'.7'.7'.7'.7~·'-1 

200 

250 

:lOO 

350 

400 

450 

500 

550 

600 r,rr,r,rr,r,rr,r1 ·, 

·l akle r 
Klei. s1erksiltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 

·'II olie•water reactie. K•waarde: 0.04. 
---,__ grijsbruin, Edelmanlx>or, o3' I35's40 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
0.04. bruinciriis, Edelmanlx>or, 

~ o1 ' I35's40' t50 

~ Klei. s1e rk siltiQ. lenzen zand. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 0.04, 

~ be geg rijs, Ede Iman lx>or, I35's40 

Klei. ste rk siltiQ. Qeen olie --wa.te r 
reactie. K•waarde: 0.04. 
blauWQriis. Edelmanboor, 
I28's33' t35 .,., ___________ _ 
Klei. matiQ zandiQ. lenzen zand. 
resten sche Ice n. Qeen olie•wate r 
reactie. K•waarde: 0.65. 
blauWQriis. Edelmanboor, 
I17's28' t32 

.,,,, ___________ _ 
Klei. zwak zandiQ. laaoies za.nd. 
resten sche Ice n. Qeen olie•wate r 
reactie. K-waarde: 0.4, blauwg rijs, 
Edelma nlx>or, I23' s28 

· fl11 ___________ _ 

·!!!E. 

Klei. zwak zandiQ. laaoies za.nd. 
resten sche Ice n. Qeen olie•wate r 
reactie. K-waarde: 0 ,4, blauwg rijs, 
G uls, I23's28 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 005003 

Datum: 
GNS: 
GHG: 

15-04-2016 

90 

60 

0 ~ 'fil 

50 

~ 
100 

.!!1. akle r 
Klei. s1erksiltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 

0 olie•water reactie. K•waarde: 0.07. 
---,__ grijsbruin, Edelmanlx>or, o3' I:l0'35 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus. 
.a, Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
\ 0.05. bruingrijs, Edelmanlx>or, 

o1 ' I33's38 

Klei. s1e rk siltiQ. lenzen zand. 
sooren roest. Qeen olie --wa.te r 
reactie. K•waarde: 0.1 , IChtgrijs, 
Edelma nlx>or, l:lO's35 

.,o, ____________ _ 



Boring: 005004 

Datum: 
GNS: 
GHG: 

15-04-2016 

90 

60 

0 J.7777777K:ZH1 

50 

~ 
100 

.!!t akler 
Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend . Qee n 

9 olie•water reactie . K•waarde: 0.07. 
------- grijsbruin, Edelmanlx>or, o3'I:l0'35 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus. 
•21 Qeen olie•wate r reactie . K•waarde: 
\ 0.05. bruingrijs, Edelmanlx>or, 

o1 ' I33's38 

Klei. s1e rk siltiQ. lenzen zand. 
sooren roes t. Qeen o lie --wa.te r 
reactie. K•waarde: 0 .1 , IChtgrijs, 
Edelmanlx>or, l:lO's35 

·••-------------

Projectcode: C050420002430100 

111 
II 
II 
Ill 
II 
Ill 

Boring: 005005 

Datum: 
GNS: 
GHG: 
GLG: 

15-04-2016 

80 

50 

100 

0 ~ 'fil 

50 

:_as. 

akler 
Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend . Qee n 
olie•water reactie . K•waarde: 0.04. 
grijsbruin, Edelmanlx>or, o3*I3s•s40 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus, 
sooren roes t. Qeen o lie --wa.te r 
reactie. K-waarde: 0 .05. lk:hl 

~ bebeo riB. Ede lmanlxx:>r, 
~ ol ' I33 's38 

100 

150 I '.'. .' . '.'. .' . '. '. .0.,<l 

200 

250 

300 J 17)'1 

350 

400 

450 

• 
.. 

600 :-:-: 

:!!. 
Klei. s1e rk siltiQ. sooren roe st. 
lenze n zand. Qeen olie•¥S.ter 
reactie. K•waarde: 0 .09. ICht 
be geg rijs, Ede Iman lx>or, I33's38 

Klei. sta rk zandiQ. lenze n zand. 
Qeen olie•wate r reactie . K•waarde: 

- 1◄1 0.4. blauwgrijs, Edelmanboor, 
\ 18's25 

·lfil 

· '72 

Zand. zee r fiin. matb s iltb. Qeen 
olie•water reactie . K•waarde: 2, 
blauWQriis. Edelmanboor. 
humeuse res1e n. I4*s1s•m1 2s 

Zand. zee r fiin. kleiTQ. le nze n klei. 
Qeen olie•wate r reactie . K•waarde: 
1.5. blauWQrijs, Edelmanboor, 
16's15'm1 20 

Klei. s1e rk za . ~ reactie. K-wa':..~~o-_ oeen olie-wale r 
Edelmanlx>or, 11~;~2;, blauwg rijs, 

Klei. s1e rk za . 
reactie. K·wa':i~~~-. Qeen olie•wate r 
Guls, I12's25 . 0 ,5, blauwg rijs, 

. .. , 



Boring: 

Datum: 
GNS: 
GHG: 

005006 

15-04-2016 

110 

70 

0 J.7777777K:ZH1 
§_ akler 

Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.05. 
grijsbruin, Edelmanlx>or, o3*I33*s38 

50 

100 

-~-
Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus, 
sooren roes t. Qeen o lie --wa.te r 

- 11 ~~1:~:= ~fi1~/?!~ruingrij;, ---- ' Klei. s1e rk siltiQ. sooren roes t. 
le nze n zand. Qeen olie•¥S.ter 
reactie. K•waarde: 0 .09. ICht 

""" grijsbe ige , Ede Iman lxx>r, I32's37 
~ ·81 ____________ _ 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 005007 

Datum: 15-04-2016 

GNS: 110 

GHG: 70 

0 ~ 'fil 

50 

100 

""" 

~ 

_11_ 

akler 
Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.04. 
grijsbruin, Edelmanlx>or, o3*I3s•s40 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus, 
K•waarde: 0.04. bruinQriB. 
Edelmanlxx>r, o1 ' I32's37't110 

·•--------------
Klei. s1e rk siltiQ. lenzen zand, 
sooren roes t. IChtQriis. 
Ede Ima nlxx>r, l:lO's35'ta5 

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

150 

:;no J(.<((.<((.<1;571 

250I....L.----'= 

·.!!!. 

Klei. matiQ zandiQ. lenzen zand, 
sooren roes t. Qeen o lie --wa.te r 
reactie. K-waarde: 0 .3. lk:hlgrijs, 
Ede Ima nlxx>r, I17's25'165 

Klei. matiQ zandiQ. lenzen zand. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
0.3. lichl blauwgrijs, Edelmanlx>or, 

_
138 

I17's25'140 

·.!!!!! 

Zand. zee r fiin. kleiTQ. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 1.2. 
blauwgrijs, Edelmanboor, I5's15'142 



Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

005008 

15-04-2016 

110 

70 

akker 
Klei. sterk sittiQ. matia humeus, 
zwak toelaardehoudend, 0880 
oli&-water reactie. K~aarde: 0.07. 
grijsbruio, Edolmanboor, o3•132•s37 

, .. ____________ _ 
Klei. stork siltiQ. zwak humous. 
sooren baksteen. resten zand. 
oeen oli~water reaciie. K•waarde: 
0.07, bruiog,is, Edolmanboor, 
02•13o•s35 

"'-------------
Klei. stork siltiQ. zwak humous. 
resten olanten. aeen oli~water 
roadie. K-waardo: 0,07. dookor 
bn.ingrijs, Edolmanboor, o3•12&·s35 

Projectcode: C0504200024301 oo 

Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

005009 

15-04-2016 

110 

70 

23 

akker 
Klei. sterk sittiQ. matia humeus, 
zwak toelaardehoudend, 0880 
oli&-water reactie. K~aarde: 0.09. 
grijsbruio, Edolmanboor, o3•132•s37 

Klei, stork siltig, zwak humous, 
geen oli~water reaciie, K•waarde: 

7 0,1, grijsbn.in, Edelmanboor, 
~ ot •132•s37 

Klei, stork siltig, lonzon zand, 
sporen roest, geen oli~water 
roadie, K-waardo: 0,06, licht 

""" boigogrijs, Edolmanboor, 135•s40 
~ ., ____________ _ 



Boring: 

Datum: 

GNS: 
GHG: 

005010 

15-04-2016 

110 

70 

O J77777777]. H1 
§l_ akler 

Klei. zwakzandiQ. ma tb humeus, 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 

50 

100 
~ 

'JI olie•water reactie. K•waarde: 0.14. 
_,..,__ grijsbruin, Edelmanlx>or, o3' I24's:l0 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
0.06. Qriisbruin, Edelmanlx>or, 

~ o1 ' I29's35 

Klei. s1e rk siltiQ. lenzen zand. 
sooren roest. Qeen olie--wa.ter 
reactie. K•waarde: 0.12, 
Edelma nlx>or, l:lO's35 

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

Projectcode: C050420002430100 

111 
II 
II 

Boring: 005011 

Datum: 14-04-2016 

GNS: 70 

GHG: 40 

GLG: 110 

0,~~~~=~ 1• akler 
:V//////I \..'J=--irr Klei. s1erksiltiQ. matb humeus. 

z•k teetaaldehoudend. Qee n 
•17 olie•water reactie. K•waarde: 0.03. 
------- grijsbruin, Edelmanlx>or, o3' I35's40 

50-:V/////// ~ ~l~~~z~n~ 1tig;,!~~:;.:i:.· 
reactie. K-waarde: 0.03. lk:hl 

~ bebeo riB. Ede lmanlxx:>r, 
• ,.,_ o2' I35's40 

Klei. matiQ zandiQ. lenzen zand, 
100 J7777777771'.'.I :£, sooren roost. oeen o lie-waler .. 

reacte. K-waarde: 0.22, lc hlgnJs, 
Edelma nlx>or, I15's32 

Klei. matiQ zandiQ. lenzen zand. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 

150 
y««««L l .137 0.17. blauwgrijs, Ede lmanlx>or, 
............ " -------~_I_11_•_s2_5 _______ _ 

=-........... .. " 
Zand. zee r fiin. matb siltb. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 2,5, 
blauw,:;iriis. Edelmanboor, 
I3's15'm125 

:: 2501__&_1: 

II : 
300 .,,,, 



Boring: 00501 2 

Datum: 
GNS: 

GHG: 
GLG: 

14-04-2016 

60 

40 

100 

0 J.7777777K:ZH1 

50 

·! 

.,. 
\ 

~ :_8J 

100 _J .... :'.':'::'.':'::'.':li;j 09J 

150 

akler 
Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.04. 
grijsbruin, Edelmanlx>or, o3*I3s•s40 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus. 
sooren roes t. lenzen zand. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 0,00, 
licht beiQeorijs, Ede lmanlxx:>r, 
o1 ' I2B's35 

Klei. s1e rk zandiQ. le nze n zand, 
sooren roest. Qeen o lie --wa.te r 
reactie. K-waarde: 0 .25, lk:hlgrijs, 
Edelma nlxx>r, I11 's27 

Zand. zee r fiin. kleiTQ. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 1.2, 
blauwgrijs, Edelmanboor, l8*s15 

:00 J ............ ~(:~ 
.,., ___________ _ 

250 

:ioo,~----= ·IQ! 

Zand. zee r fiin. matb s iltb. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 2,5, 
blauw,:;iriis. Edelmanboor, 
I3's15'm120 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 006001 

Datum: 14-04-2016 

120 GNS: 

0 ~ 'fil 

50 j,777777'1;:ffi 

100 

~ 

150 

:00 

250 "« « « « ' 

" akler 
Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.04. 
bruingrij3, Edelmanlx>or, o3*I32.s36 

11 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus. 
sooren baksteen. Qee n olie•water 
reactie. K•waarde: 0 .03. donker 

~ bruinQriB. Edelmanlx>or, 
o1 ' I35's40'1110 

Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
matb s libhoudend. res1e n olanten. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
0.0 4. donle1Qrijs, Ede lmanlxx:>r, 
o3'I35's40'192 

·1<». 

Klei. s1e rk siltiQ. Qeen o lie --wa.te r 
reactie. K•waarde: 0 .04. 
neutraab riB, Ede lmanlxx:>r, 

., .. I32's41' 162 

Klei. s1e rk zandiQ. Qeen olie•wate r 
reactie. K•waarde: 0 .4. 

·.!!! 

neutraab ri~ , Ede lmanlxx:>r, 
18's22't34 



Boring: 

Datum: 
GNS: 

GHG: 

006002 

14-04-2016 

110 

70 

0 J.7777777K:ZH1 !l. akler 
Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 

50 

100 

""" 

17 olie•water reactie. K•waarde: 0.03. 
_,..,__ grijsbruin, Edelmanlx>or, o3'I35's40 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus, 
sooren roest. Qeen olie --wa.te r 
reactie. K•waarde: 0 .04. bru ing rij;, 

~ Edelmanlx>or, o1 ' I35's40 

Klei. s1e rk siltiQ. sooren roest. 
le nze n zand. Qeen olie•¥S.ter 
reactie. K-waarde: 0 .14, lk:hlgrijs, 
Ede Ima nlx>or, I32's3 7 

~ .73, __________ _ 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 006003 

Datum: 
GNS: 

GHG: 
GLG: 

14-04-2016 

70 

50 

90 

0 ~ 'fil 

50 

·§. akler 
Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus . 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 

• 35 olie•water reactie. K•waarde: 0.04. 
_,..,__ grijsbruin, Edelmanlx>or, o3'I35's40 

Klei. matiQ siltiQ. zwak humeus. 
Qrind. bruink>ol. Qeen olie..water 
reactie. K•waarde: 0 .03. bru ing rijs, 

~~ Edelmanlx>or, 01 ~13rs42 

100 

150 

200 :l777777v;K<J 

250 

:lOO 

350 

400 

450 

500 

550 

eoo,~----~ 

·.!!!!!. 

Klei. s1e rk siltiQ. Qeen olie --wa.te r 
reactie. K•waarde: 0 .04. 
ne utiaalg rijs, Ede Iman lx>or, I34's:l9 

Zand, zee r fijn, kleilg, geen 
.a olie•water reactie , K•waarde: 1,2, 
\ neutiaalg rijs, Ede lmanlx>or, I8's15 

Klei. s1e rk siltiQ. zwak slibhoudend. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
0.0 4. don le ,grijs, Ede Iman lx>or, 
I35's40 

Zand. zee r fiin. matb siltb. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 2,5, 
neutraab riB. ZuQe rlx>or, 
I2's15'm125 



Boring: 

Datum: 
GNS: 

GHG: 

006004 

14-04-2016 

110 

70 

0 ] 777777/K.\.F-11 
§l_ akler 

Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 

50 

100 
~ 

'JI olie•water reactie. K•waarde: 0.03. 
_,..,__ grijsbruin, Edelmanlx>or, o3'I35's40 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus, 
sooren roest. Qeen o lie --wa.te r 
reactie. K•waarde: 0 .04. bru ing rij3, 

~ Edelmanlx>or, o1' I35's40 

Klei. s1e rk siltiQ. sooren roes t. 
le nze n zand. Qeen olie•¥S.ter 
reactie. K-waarde: 0 .14, lk:hlgrijs, 
Ede Ima nlx>or, I32's3 7 

~ ·M __________ _ 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 006005 

Datum: 14-04-2016 

70 GNS: 

GHG: 50 

GLG: 90 

0 ~ 'fil 

50 

100 

150 

250 

300 J ~,;I 

500 .......... .. 

.... 

akler 
Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.03. 
bruingrij3, Edelmanlx>or, o3*130*s35 

Klei, s1e rk siltig, zwak humeus, 
geen olie•wate r reactie , K•waarde: 

~ -'6 0,03, lk:ht grijsbege, 
~ ----,_ Edelmanlx>or, o1' I34's:l9 

·!!l. Klei, matig zandig, s ix>ren roes t, 
le nze n zand, geen olie•¥S.ter 
reactie, K•waarde: 0 , 14, ICht 
grijsbe ge , Ede lmanlx>or, I16's32 

Klei. s1e rk zandiQ. le nze n zand. 
resten sche Ice n. Qeen olie•wate r 
reactie. K•waarde: 0.24. 
blauwgrijs, Edelmanboor, 18 's35 

., .. ___________ _ 
Zand. zee r fiin. kleiTQ. Qeen 
olie•water reactie . K•waarde: 1,2, 

•186 licht btauWQrijs, Edelmanlx>or, 
-"\, 17's14' m120 

Zand. zee r fiin. matb s iltb. taagjes 
klei. Qee n olie•water reactie. 
K•waarde: 2. IC ht blauWQriis, 
Edelmanlx>or, I2's12'm120 

Zand. zee r fiin. matb s iltb. Qeen 
olie•water reactie . K•waarde: 2,5, 
lichtQriB. Edelmanlx>or, 
I2's12'm120 

.... ___________ _ 



Boring: 006006 

Datum: 14-04-2016 

GHG: 70 

O J77777777]. H1 

50 

100 

.!§. 

~ 

akler 
Klei. zwak zandiQ. ma tb humeus, 
z•k teetaaldehoudend . Qee n 
olie•water reactie . K•waarde: 0.05. 
bruingrijl, Edelmanlx>or, o3*12S•s3Q 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus. 
Qeen olie•wate r reactie . K•waarde: 
0.04. bruingrijs, Edelmanlx>or, 

~ o1' I31's37 

Klei. s1e rk siltiQ. lenzen zand. 
sooren roest. Qeen o lie --wa.te r 
reactie. K-waarde: 0.06, lk:hlgrijs, 
Edelmanlxx>r, I31's35 ... ____________ _ 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 

Datum: 
GNS: 
GHG: 

006007 

14-04-2016 

110 

70 

O Y.7777777A. H1 
.!1. akler 

Klei. zwak zandiQ. ma tb humeus, 
z•k teetaaldehoudend . Qee n 

50 

100 
~ 

22 olie•water reactie . K•waarde: 0.00. 
---""""\ bruingrijs, Edelmanboor, o3'I25's:l0 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus. 
Qeen olie•wate r reactie . K•waarde: 
0.04. ICht Qrijsbruin, Edelmanlxx>r, 

~ o1' I2B's34 

Klei. zwak zandiQ. lenzen zand, 
sooren roest. Qeen o lie --wa.te r 
reactie. K-waarde: 0.17, lk:hlgrijs, 
Edelmanlxx>r, I21's27 

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



Boring: 006008 

Datum: 
GNS: 
GHG: 
GLG: 

14-04-2016 

90 

40 

100 

0 J.7777777K:ZH1 

50 

akler 
Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 

·'ll olie•water reactie. K•waarde: 0.03. 
---,__ bruingrijs, Edelmanlx>or, o3'I34's38 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
0.0 4. lk:ht bruingrijs, Edelmanlx>or, 

~ o1 ' I32's:l6't50 

Klei. s1e rk siltiQ. lenzen zand. 
~ sooren roest. Qeen o lie --wa.te r 

100 _J .... (f;';(f;';(f.'i~:.~ 

150 

:OO J ............ 1~~ 

250 

:ioo J t~l 

350-i · · · · · • • · · · · · 

400 J ........... N 

450 

500 1············ 1» 

\ reactie. K-waarde: 0 .03. lk:hl 
beQeo riB. Ede lmanlxx>r, 
I35's40' t25 

Zand. zee r fiin. matb s iltb. lenzen 
klei. Qee n olie•water reactie. 
K•waarde: 2. IC ht blauWQriis. 
Edelmanlx>or, I3's15'm120't40 

.,., ___________ _ 

·1!!!. 

Zand. zee r fiin. matb siltb. BB.gjes 
klei. Qee n olie•water reactie. 
K-waarde: 1.8. lk:hl blauwgrijs, 
Puinboor, I3's15'm120 

Zand. zee r fiin. matb siltb. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 2,5, 
licht bBuWQrijs, Puin lxx:>r, 
I3's15'm120 

·""------------
Zand. zee r fiin. matb siltb. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 2,5, 
licht bBuWQrijs, Zuigerlxx:>r, 
I3's15'm120 

. .,,, ___________ _ 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 

Datum: 
GNS: 
GHG: 

006009 

14-04-2016 

110 

70 

O Y.7777777A. H1 
.!! akler 

Klei. zwak zandiQ. ma tb humeus, 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 

50 

100 
~ 

13 olie•water reactie. K•waarde: 0.00. 
---,__ bruingrijs, Edelmanlx>or, o3'I25's:l0 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
0.0 4. IChtQrijsbruin, Edelmanlxx>r, 

~ o1 ' I2B's34 

Klei. zwak zandiQ. lenzen zand, 
sooren roest. Qeen o lie --wa.te r 
reactie. K-waarde: 0 .1 7, lk:hlgrijs, 
Edelmanlx>or, I21's27 

~ -n __________ _ 



Boring: 006010 

Datum: 14-04-2016 

110 GNS: 
GHG: 70 

GLG: 150 

0 J7777777X'\\H1 

50 

100 

150 .P'.7'.7'.7'.7'.7'.7'.7'.?f<:~, 

200 

250 " « « « ,.,, ' 

.!1. akler 
Klei. s1e rk siltiQ. zwak humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 

22 olie•water reactie. K•waarde: 0.04. 
---'""""\_ bruingrijs, Edelmanlx>or, o2'I35's40 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
0.03. bruinciriis. Edelmanlx>or, 

~ o1 ' I34's:l9'111 5 

Klei. matiQ zandiQ. lenzen zand, 
sooren roest. Qeen olie --wa.te r 
reactie. K-waarde: 0 .2. lk:hlgrijs, 
Ede Ima nlx>or, I1 S's32'166 

Klei. matiQ zandiQ. lenzen zand, 
sooren roest. res ten schelce n. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 

-se 0.2. lichtQriB, Edelmanlxx>r, 
\ I15's32't40 

·.ll! 

Klei. s1e rk siltiQ. Qeen olie --wa.te r 
reactie. K-waarde: 0 .04. lk:hlgrijs, 
Ede Ima nlx>or, I32's40't35 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 006011 

Datum: 14-04-2016 

GNS: 110 

GHG: 70 

O Y.7777777A. H1 

50 j,77777779)l.9 

100 
~ 

!!. akler 
Klei. zwak zandiQ. ma tb humeus, 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 

,. olie•water reactie. K•waarde: 0.00. 
, bruingrijs, Edelmanlx>or, o3'I25's:l0 

:..!! Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
0.0 4. IChtQrijsbruin, Edelmanlxx>r, 
o1 ' I2B's34 

Klei. matiQ zandiQ. lenzen zand, 
sooren roest. Qeen olie --wa.te r 
reactie. K-waarde: 0 .1 7, lk:hlgrijs, 
Edelmanlx>or, I17's22 

~--·-----------



Boring: 006012 

Datum: 14-03-2016 

90 GNS: 
GHG: 50 

GLG: 120 

0 J.7777777K:ZH1 

so _B,777777~ 

~ 
100 

150 f .' .'.'. .' .'.'. .' .'.t>~l 

200 

250 

:lOO J ►7~ 

350 

400 

450 

500 •··········••v, . 

.1:1. weUand 

Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.04. 
bruingrijs, Edelmanlx>or, o3'I35's40 

.,.. ____________ _ 
Klei. ste rk siltiQ. Qeen olie --wa.te r 
reactie. K-waarde: 0 .03, lk:hlgrijs, 
Ede Ima nlx>or, I35's40 

.... ____________ _ 
Klei. ste rk siltiQ. lenzen zand. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 0,04, 

•128 licht btauwgrijs, Edelmanlx>or, 
-,,_ I35's40 

-~ 

Zand. zee r fiin. kleiTQ. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 0.85, 
blauwgrijs, Edelmanboor, 6!s15 

Zand. zee r fiin. kleiTQ. BSQies kle i. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
1,8 , blauwgrijs, Zuigerlx>or, I5's15 

.,,. ___________ _ 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 007001 

Datum: 14-03-2016 

GNS: 100 

GHG: 50 

0 Y.7777777K\.'H1 

so J,55555555~'. I 

100 ~ 

.m. 

~-
_1! 

weUand 

Klei. s1e rk siltiQ. zwak humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.05. 
bruingrijl, Edelmanlx>or, o2~128*s35 

Klei. ste rk siltiQ. Qeen olie --wa.te r 
reactie. K•waarde: 0 .04. ICht 
bruingrij;, Edelmanlx>or, 12rs32 

Klei. zwak zandiQ. lenzen zand, 
sooren roest. Qeen olie --wa.te r 
reactie. K-waarde: 0.(11, lk:hlgrijs, 
Ede Ima nlx>or, I19's29 

... ____________ _ 



Boring: 007002 

Datum: 
GNS: 
GHG: 

14-03-2016 

100 

50 

0 J7777777X'\\H1 

50 

100 '!)!". 

.!!1. 

J§. 

weUand 

Klei. s1e rk siltiQ. zwak humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.05. 
bruingrijl, Edelmanlx>or, O2•12B*s35 

Klei. ste rk siltiQ. Qeen o lie --wa.te r 
•10 reactie. K•waarde: 0 .04. ICht 
--'-\ bruingrijs, Edelmanlx>or, 127's32 

Klei. matiQ zandiQ. lenzen zand, 
sooren roes t. Qeen o lie --wa.te r 
reactie. K-waarde: 0 .08, lk:hlgrijs, 
Edelmanlx>or, 115's28 

., .. ____________ _ 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 007003 

Datum: 14-03-2016 

GNS: 100 

GHG: 50 

0 Y.7777777K\.'H1 

50 

100 '!)!". 

!il. 

22, 

~tl 

weUand 

Klei. s1e rk siltiQ. zwak humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.05. 
bruingrijl, Edelmanlx>or, O2•12B*s35 

Klei. ste rk siltiQ. ma tb humeus. 
sooren baksteen. Qee n olie•water 
reactie. K•waarde: 0 .04. ICht 
bruingrij;, Edelmanlx>or, o3*12S•s32 

Klei. matiQ zandiQ. lenzen zand, 
sooren roes t. Qeen o lie --wa.te r 
reactie. K-waarde: 0 .08, lk:hlgrijs, 
Edelmanlx>or, 115's28 

. .,, ____________ _ 



Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

GLG: 

50 

150 

200 

007004 

14-03-2016 

100 

50 
160 

23 

weiland 
Klei. stork siltiQ. zwak humous. 
zwak toolaardohoudend, 0000 
oli&-water reactie. K~aarde: 0.05. 
bn.iogrijs, Edolmanboor, 02·I2&·s35 

Klei, sterk zandg, geen olie,-water 
3 roadie, K-waardo: 0, 1, licht 

\ 
qrijsboiQo, Edolmanboor, 
112·s2s·112 '----

rn 

187 

Klei, sterk zandg, lenzen zand, 
sporen roest, geen oli~water 
roadie, K-waardo: 0, 15, lichtgrijs, 
Edolmaoboor, 19•s25 

Zand. zeer fiin. kleiiQ, sooren 
roesl oeen olie,-water reaciie, 
K-waardo: 0,85. lichtgrijs, 
Edolmanboor, J8·s15 

Zand. zeer fiin. kleiiQ, blauwgrijs, 
Edolmanboor, 11·s15•135 

Projectcode: C0504200024301 oo 

Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

007005 

14-03-2016 

100 

50 

•• 

,. 

weiland 
Klei. stork siltiQ. zwak humous. 
zwak toolaardohoudend, 0000 
oli&-water reactie. K~aarde: 0.05. 
bn.iogrijs, Edolmanboor, 02·I2&·s35 

Klei, sterk zandg, geen olie,-water 
, roadie, K-waardo: 0, 1, licht 

\ grijsboigo, Edolmanboor, I12·s2s 

Klei, sterk zandg, lenzen zand, 
sporen roest, geen oli~water 
roadie, K-waardo: 0, 15, lichtgrijs, 
Edolmaoboor, 19•s25 ., ____________ _ 



Boring: 

Datum: 
GNS: 
GHG: 

007006 

13-04-2016 

110 

70 

_!,!_ 

13, 

akler 
Klei. s1erksiltiQ. matb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.03. 
bruingrij3, Edelmanlx>or, 01 •I35•s40 

Klei, s1e rk siltig, zwak humeus, 
geen olie•wate r reactie , K•waarde: 

•17 0,04, bruingrijs, Edelmanlx>or, 
------ o1 ' 135's40 

Klei, matig zandig, six>ren roest, 
le nze n zand, geen olie•¥S.ter 
reactie, K-waarde: O,C6, lk:hlgrijs, 

~ Edelmanlxx>r, I18's25 
• -Q ____________ _ 

Projectcode: C050420002430100 

Ill II 
II 
II 
II 
111 

Boring: 

Datum: 
GNS: 
GHG: 
GLG: 

007007 

13-04-2016 

80 

60 

120 

akler 
Klei. s1erksiltiQ. matb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 

.29 olie•water reactie. K•waarde: 0.03. 
---,__ bruingrijs, Edelmanboor, o3' I35's40 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
0.03. bruingrijs, Edelmanlx>or, 

~ o2' I34's38 

~ Klei. s1e rk siltiQ. sooren roe st. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 0,03, 
licht beigegrijs, Ede lmanlxx>r, 
I35's38 

· 119, ___________ _ 

Klei. ste rk siltiQ. lenzen zand. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 0.00. 
ne utiaalg rijs, Ede Iman lxx>r, I32's38 

=• · 198, 

Klei. zwak zandiQ. zwak 
slibhoudend. lenzen za.nd. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 0.2. 
don le ,grijs, Edelmanboor, I22's28 

250 

300~--1 _,.. 



Boring: 007008 

Datum: 11-03-2016 

8 0 GNS: 
GHG: 50 

GLG: 150 

0 J.7777777K:ZH1 

so _B,777777~ 

'!)!". 

100 

150 

200 

250 

300 ct/ t/ t / t/ d 

akler 
Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.04. 
bruingrij3, Edelmanlx>or, o3*132.s39 

. .,, ____________ _ 
Klei. ste rk siltiQ. sooren roest. 
le nze n zand. Qeen olie•¥S.ter 
reactie. K-waarde: 0 .04, lk:hlgrijs, 
Ede Ima nlxx>r, I32's38 

.,,., ___________ _ 
Klei. s1e rk zandiQ. le nze n zand. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
0.14. blauwgrijs, Ede Iman lxx>r, 
I11 's25 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 007009 

Datum: 
GNS: 
GHG: 

11-03-2016 

100 

50 

0 Y.7777777K\.'H1 

so 

100 '!)!". 

.!§. akler 
Klei. s1e rk siltiQ. zwak humeus. 
Z¥8k teetaaldehoudend. SDOl8 n 
baksteen. Qeen olie•water reactie, 
K•waarde: 0.04. bruinQriB, 
Edelma nlxx>r, o2'I32's38 

... ____________ _ 
Klei, s1e rk zandig, six>ren roest, 
taagjes zand, gee n olie•water 
reactie, K-waarde: 0 ,21, lk:hlgrijs, 
Edelma nlxx>r, I10's25 

_,. ____________ _ 



Boring: 007010 

Datum: 11-03-2016 

GNS: 100 

GHG: 50 

0 J7777777X'\\H1 

so ~ 777777?:il 9 

100 '!)!". 

.!§. akler 
Klei. s1e rk siltiQ. zwak humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.04. 
bruingrij3, Edelmanlx>or, 02~I32•s38 

., .. ____________ _ 
Klei. ste rk za ndiQ. sooren roest, 
taaoies zand. Qee n olie•water 
reactie, K-waarde: 0 ,21, lk:hlgrijs, 
Edelmanlxx>r, I10's25 

.... ____________ _ 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 

Datum: 
GNS: 
GHG: 
GLG: 

007011 

11-03-2016 

90 

70 

120 

0 ~'-'fi I 

so 

'!)!". 
100 

150 

200 

250 ' « ' « « «'> ' 

.!! 

-~ 

akler 
Klei. uiterst siltb. zwak hume us, 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.00. 
bruingrij3, Edelmanlx>or, o2~I24*s32 

Klei, uiterst siltQ, zwak hume us, 
geen olie•wate r reactie , K•waarde: 

_39 0,0 4, bruingrijs, Edelmanlx>or, 
------ o1 ' I24's:lO't75 

Klei, ste rk siltig, s ix>ren roe st, 
le nze n zand, geen olie•¥S.ter 
reactie, K-waarde: 0 ,06, lk:hlgrijs, 
Edelmanlxx>r, I25's28 .... ____________ _ 
Klei. ste rk siltiQ. lenzen zand. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 0,05, 
blauWQriis. Edelmanboor, 
I25's:l0'1110 

., .. ___________ _ 

·l!i 

Klei. s1e rk siltiQ. lenzen zand. 
matb slibhoudend. Qee n olie•water 
reactie. K•waarde: 0 .05. 
blauwgrijs, Edelmanboor, I25's:l0 



II 

Boring: 007012 Boring: 00701 3 

Datum: 11-03-2016 Datum: 13-04-2016 

GNS: 70 GNS: 70 
GHG: 40 GHG: 50 

GLG: 110 

0,~---~~ .,. akler 0,..,,.77==== -• akler 
J . · · · · · · · · · t/ /Hrr Zand. zeerfiin. kleiTQ. z•k Klei. s1erksiltiQ. matb humeus. 

-.a humeus. zwakteetaaldehoudend. z•kteetaaldehoudend. Qee n 
- Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: olie•water reactie. K•waarde: 0.03. 

~f-~-~r
1
uj~~r~if() Edelmantx>or, +-,..,..;..,..;..,..;l\,?,1,--1 _44 bruingrij3, Edelmanlx>or, o3*I3s•s40 

50-:11/////////1:.1 Klei. matio zandio. sooren roost, 50 :!•~~ ":it:1:; ~.':~eh,"i::.:,,de: 
le nze n zand. Qeen olle•¥S.ter 003 bruingrijs Edelmanlx>or 

~ reactil!. K-waarde: 0.04, lk:hlgrijs, -1<,,<,4,<,4,<,4,g...,.;i.i ~~ oi ' 135's40 ' ' 
Edelmanlxx>r, 117's25 

Klei, zwak zandig, six>ren roest, 

128 
le nze n zand, geen olie•¥S.ter 

100 :l577777777fl(.sJ · ----------- 100 reactil!, K-waarde: 0 ,2, blauwg rijs, 
Klei. ~rksiltiQ. Qeen olie-wa.ter i,';,7'.i,7'.i,7'.i,7'.i,i':I ~ Edelmantoor, I2s•s29 
reacte. K•waarde: 0.07. 
blauwgrijs, Edelmanboor, 12rs32 :!e~~ z;:~::~~i~~~f;~~·=;de: 

0.2. blauwgrijs, Edelmanboor, 

150 ; .<.( ( .' .( ( .' . (~')~ -11• 150. 125's29 
Zand. zeer fiin. kleiTQ. Qeen • _.,~ .. ~-----------
olie•water reactie. K•waarde: 1,2, :::::::::::: Zand. zeer fiin. matb siltb. Qeen 
blauw,:;iriis. Edelmanboor, · · · · · · · · · · · · olie•water reactie. K•waarde: 2 5 
Irs14•m1 a:> ·:::::; .:::::. neutraab riB. Ede lmanlxx:>r, ' ' 

· · · · · · · · · · · · 13's15'm125 200 200 ..... • ...... 

II II 
II II 
11 250 11 2501__&_1 
II II ·. 
II II _. 

:ioo,~---~~ _,,,. :lOO _.,. 

Projectcode: C050420002430100 



Boring: 

Datum: 
GNS: 
GHG: 

008001 

13-04-2016 

110 

70 

.!§. 

·~ 

akler 
Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.03. 
bruingrij3, Edelmanlx>or, 01 •I35•s40 

Klei, s1e rk siltig, zwak humeus, 
geen olie•wate r reactie , K•waarde: 

.3.5 0,0 4, bruingrijs, Edelmanlx>or, 
------ o1 ' 135's40 

Klei, matig zandig, s ix>ren roes t, 
le nze n zand, geen olie•¥S.ter 
reactie, K-waarde: O,C6, lk:hlgrijs, 

~ Edelmanlxx>r, I18's25 
. ·~--------------

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 

Datum: 
GNS: 
GHG: 
GLG: 

200 

250 

:lOO 

350 

008002 

13-04-2016 

60 

30 

70 

·.!!1. akler 
Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
resten wortels. Qeen olie..water 

•80 reactie. K•waarde: 0 .04. bru ing rijs, 
---,__ Edelmanlxx>r, o3'I35's38't42 

Klei. sta rk zandiQ. z•k humeus, 
~ soor~n roes t. Qee~ o lie~ter .. 

-:- · IOO ~~l: ~:= ~f;1~6~2~~t~~ IS, --- ' Zand. zee r fiin. matb s iltb. res1en 
sche lcen. Qee n olie•water reactie , 
K•waarde: 2.5. neutiaabriis, 
Edelmanlxx>r, I3's14' m120 

· 180, ___________ _ 

Zand. zee r fiin. matb s iltb. resten 
sche lcen. Qee n olie•water reactie , 
K•waarde: 2.5. neutiaagrijs, 
Puinboor, I3*s14•m1 a:> 

400 I I~~ 
. .., ___________ _ 

450 

500 1············ •>1 

Zand. zee r fiin. matb siltb. res1en 
sche lcen. Qee n olie•water reactie , 
K•waarde: 2.5. neutiaabrijs, 
Zuigerboor, I3's14' m120 

. .-., ___________ _ 



Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

008003 

13-04-2016 

110 

70 

'Z1 

13 

akker 
Klei. sterk sittiQ. matia humeus, 
zwak toelaardehoudend, 0880 
oli&-water reactie. K~aarde: 0.03. 
bn.ingrijs, Edolmanboor, 01•135•s40 

Klei, stork siltig, zwak humous, 
geen oli~water reaciie, K•waarde: 
0,04, bruiog,is, Edolmanboor, 

~ o t•13s•s40 

Klei, sterk sittig, sporen roest, 
lenzen zand, geen olie-water 
roadie, K-waardo: 0,06, lichtgrijs, 

""" Edolmaoboor, 13t ·s35 
~ ., ____________ _ 

Projectcode: C0504200024301 oo 

Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

008004 

13-04-2016 

110 

70 

34 akker 
Klei. sterk sittiQ. matia humeus, 
zwak toelaardehoudend, 0880 
oli&-water reactie. K~aarde: 0.03. 
bn.ingrijs, Edolmanboor, 01•135•s40 

Klei, stork siltig, zwak humous, 
geen oli~water reaciie, K•waarde: 
0,04, bruiog,is, Edolmanboor, 

~ o t •135• s40 

Klei, sterk sittig, sporen roest, 
lenzen zand, geen olie-water 
roadie, K-waardo: 0,06, lichtgrijs, 

""" Edolmaoboor, 13t ·s35 
~ .. ____________ _ 



Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

008005 

13-04-2016 

110 

70 

2A 

12 

akker 
Klei. sterk sittiQ. matia humeus, 
zwak toelaardehoudend, 0880 
oli&-water reactie. K~aarde: 0.03. 
bn.ingrijs, Edolmanboor, 01•135•s40 

Klei, stork siltig, zwak humous, 
geen oli~water reaciie, K•waarde: 
0,04, bruiog,is, Edolmanboor, 

~ ot •13s•s40 

Klei, sterk sittig, sporen roest, 
lenzen zand, geen olie-water 
roadie, K-waardo: 0,06, lichtgrijs, 

""" Edolmaoboor, 13t ·s35 
~ ., ____________ _ 

Projectcode: C0504200024301 oo 

Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

008006 

13-04-2016 

110 

70 

17 

Zl 

akker 
Klei. sterk sittiQ. matia humeus, 
zwak toelaardehoudend, 0880 
oli&-water reactie. K~aarde: 0.03. 
bn.ingrijs, Edolmanboor, 01•135•s40 

Klei, stork siltig, zwak humous, 
geen oli~water reaciie, K•waarde: 
0,04, bruiog,is, Edolmanboor, 

~ ot •13s•s40 

Klei, matig zandig, sporen roest, 
lenzen zand, geen olie-water 
roadie, K-waardo: 0,06, lichtgrijs, 

""" Edolmaoboor, 11s·s2s 
~ 103 ___________ _ 



Boring: 008007 

Datum: 13-04-2016 

60 GNS: 

GHG: 40 

GLG: 70 

0 J.7777777K:ZH1 

50 

100 

150 r:::::::::::~<'~ 

200 

250 

:lOO 

350 

400 J ............ ~~I 

450 

500 1············ 1» 

·.!!1. 

... 
\ 

akler 
Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.04. 
bruingrijl, Edelmanlx>or, o3*I32.s38 

Klei. sta rk zandiQ. sooren roes t. 
•90 Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: '!J!'. \ 0.1 8. lk:hlqrijs, Edelmanlx>or, 

B's25'182 

Zand. zee r fiin. kleiTQ. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 1,5, 
blauw,:;iriis. Edelmanboor, 
16's15'm120 

· 180, ___________ _ 

Zand. zee r fiin. matb s iltb. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 2,5, 
ne utiaab riB. Pulsboor, 
I2's12'm125 

. .., ___________ _ 
Zand. zee r fiin. matb s iltb. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 2,5, 
neutraab riB. ZuQe rlx>or, 
I2's12'm125 

. .-., ___________ _ 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 

Datum: 
GNS: 

GHG: 

008008 

13-04-2016 

120 

70 

0 ~ 'fil 
akler 
Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.04. 
bruingrijs, Edelmanlx>or, o3'I35's40 

50 

100 

:_'11_ 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus, 
sooren roest. Qeen o lie --wa.te r 
reactie. K•waarde: 0 .04. bru ing rijs, 

~ Edelmanlx>or, o1 ' I35's40 

Klei. zwak zandiQ. lenzen zand, 
sooren roest. Qeen o lie --wa.te r 
reactie. K-waarde: 0 .2, lk:hlgrijs, 
Ede Ima nlx>or, I22's25 

~ -112 ___________ _ 



Boring: 008009 

Datum: 
GNS: 

GHG: 
GLG: 

13-04-2016 

70 

50 

110 

0 J.7777777K:ZH1 

50 

~ 

·.!! akler 
Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
Qeen olie-wate r reactie. K•waarde: 

~ ~f.f3:!~~~~· Edelmantx>or, 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus. 
Qeen olie-wate r reactie. K•waarde: 
0.05. lk:ht bruingrijs, Edelmanlxx>r, 
o1 ' I35's40' t53 

- · 11◄ _________ _ 

100 

150 

:;no J. ((:(((.<((.0/J 

250 

:ioo,~---~~ 

Klei. ste rk siltiQ. sooren roest. Qeen 
olie-water reactie. K-waarde: 0,04, 

•144 licht beigegrijs, Ede lmanlxx:>r, 
~ I35's40 

Klei, matig zandig, lenzen zand, 
geen olie-wate r reactie , K-waarde: 
0.2. lichl blauwgrijs, Edelmanboor, 
11 5's22'11 29 

.... ___________ _ 

·.!!!!. 

Zand. zee r fiin. kleiTQ. le nze n klei. 
Qeen olie-wate r reactie. K-waarde: 
2. lk:hl blauwg rijs, Ede Iman lxx>r, 
16's14' m120 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 008010 

Datum: 13-04-2016 

80 GNS: 

GHG: 40 

GLG: 90 

0 ~ 'fil 

50 

100 

150 

:;no J(.<((.C.((.<1771 

250 

:ioo,~---~~ 

·.!! akler 
Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 

•84 olie-water reactie. K-waarde: 0.04. 
---,__ bruingrijs, Edelmanboor, o3'I34's40 

Klei. ste rk siltiQ. sooren roe st. Qeen 
olie-water reactie. K-waarde: 0,04, 
licht beigegrijs, Ede lmanlxx>r, 

:,-: ~ I35's40 

Klei. matiQ zandiQ. sooren roest. 
Qeen olie-wate r reactie , K•waarde: 
0.14. lk:ht blauwi,riis. 
Edelma nlxx>r, I15's22 

~ -~ 

Klei. ste rk zandiQ. Qeen olie•wate r 
reactie. K•waarde: 0 .8. ICht 
blauwgrijs, Edelmanboor, 18 's30 

.... ___________ _ 

·.!!!!. 

Zand. zee r fiin. kleiTQ. le nze n klei. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
2.5. lichl blauwgrijs, Edelmanboor, 
I5's15'm120 



Boring: 

Datum: 
GNS: 
GHG: 
GLG: 

008011 

13-04-2016 

120 

90 

170 

0 J.7777777K:ZH1 

50 

100 

~ 

150 

200 

250 

:lOO 

350 

.!§. akler 
Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 

18 olie-water reactie. K•waarde: 0.04. 
_,..,__ bruingrijs, Edelmanlx>or, o3'I35's38 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus. 
•14 Qeenolie-wate rreactie. K•waarde: 
\ 0.0 4. lk:ht bruingrijs, Edelmanlx>or, 

o1 ' I34's40 

Klei. zwak zandiQ. sooren roest. 
Qeen olie-wate r reactie. K•waarde: 
0.1 5. lk:h lgrijs, Edelmanlx>or, 
I22's27 

... ____________ _ 
Klei. s1e rk zandiQ. sooren roest. 
Qeen olie-wate r reactie. K•waarde: 

•124 0.45. lk:h lgrijs, Edelmanlx>or, 
_,..,__ I12's27 

Klei. sta rk zandiQ. Qee n olie-wate r 
reactie. K-waarde: 0 .7, blauwg rijs, 
Edelmanlxx>r, 1B•sro 

.,.. ___________ _ 
Zand. zee r fiin. kleiTQ. le nze n klei. 
Qeen olie-wate r reactie. K•waarde: 
1.5. lichl blauwgrijs, Edelmanlx>or, 
IS's14 

Boring: 008012 

Datum: 
GNS: 
GHG: 
GLG: 

13-04-2016 

50 

40 

80 

0 ~ 'fil 

50 ~ 

·Al akler 
Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus . 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 

• 81 olie-water reactie. K•waarde: 0.04. 
_,..,__ bruingrijs, Edelmanlx>or, o3'I34's40 

- ~9J 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus, 
sooren roest. Qeen olie --wa.te r 
reactie. K-waarde: 0 .04. ICht 
bebeo riB. Ede lmanlxx>r, 

100 

150 

200 

250 ~'.7'.7'.7'.7'.7'.7'.75t" I ·l:!! 

:lOO 

350 

o1 ' I35's40'11!4 

Klei. matiQ zandiQ. lenzen zand. 
Qeen olie-wate r reactie. K•waarde: 
0.2. lichl blauwgrijs, Edelmanlx>or, 
I17's32'155 

Klei, s1e rk zandig, matg 
slibhoudend, geen olie•• ter 
reactie, K-waarde: 0 ,5, donke,g rijs, 
Ede Ima nlx>or, B's25 

400 400□ . .,, :::::::::::. Zand. zee r fiin. kleiTQ. Qeen 
II II · · · · · · · · · · · olie-waler reactie. K-waarde: 1,5, 

·:::::; ::::: lichtQriB. Edelmanlx>or, 
II II ............ 16's15'm120 

11 450 11 450 

II II 
II II 
II ~ ',',',',',',',',',',','~ soo,~====~ .... ____________ soo· ......... ·: .531 

· · · · · · · · · .p., Zand. zee r fiin. kleiTQ. z•k 

Projectcode: C050420002430100 

hu meus. Qee n olie•water reactie, 
K•waarde: 1.5. IC ht bru inQriis. 

55011

......... Edelma nlx>or, o2'16's15'm120 

.......... 

600 · · · · · · · · · · ·631 



Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

008013 

11-03-2016 

100 

40 

17 akker 

'!)!". 

Zl 

Klei. stork siltiQ. zwak humous. 
zwak toolaardohoudend, 0000 
oli&-water reactie. K~aarde: 0.04. 
bn.ingrijs, Edolmanboor, 02·I2&•s34 

Klei, sterk sittig, sporen roest, 
lenzen zand, sporen schelpoo, 
geen oli~water reaciie, K4 waarde: 
0,12, lichtgrijs, Edolmanboor, 
121•s30 

""------------

Projectcode: C0504200024301 oo 

Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

009001 

11-03-2016 

100 

40 

29 akker 
Klei. stork siltiQ. zwak humous. 
zwak toolaardohoudend, 0000 
oli&-water reactie. K~aarde: 0.04. 
bn.ingrijs, Edolmanboor, 02·I2&•s34 

Zand, zeer fijn, matjg siltig, sporen 
roest. geen olie,-water reaciie, 
lichtgrijs, Edelmanboor, 

~ 14"s1s·m120 

91 

Klei, sterk sittig, sporen roest, 
lenzen zand, sporen schelpoo, 
geen oli~water reaciie, K4 waarde: 
0,12, lichtgrijs, Edolmanboor, 
121•s30 



Boring: 009002 

Datum: 
GNS: 
GHG: 

11-03-2016 

100 

40 

0 J7777777X'\\H1 

50 

100 '!)!". 

.!! akler 
Klei. s1e rk siltiQ. zwak humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.04. 
bruingrij3, Edelmanlx>or, o2~128*s34 

_,. ____________ _ 
Klei, s1e rk siltig, s ix>ren roes t, 
le nze n zand, s1x:>1en s:helpen, 
geen olie•wate r reactie , K•waarde: 
0, 12, lk:hlgrijs, Edelmanlx>or, 
127's:lO ... , ____________ _ 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 009003 

Datum: 11-03-2016 

GNS: 100 

GHG: 40 

0 Y.7777777K\.'H1 

50 

100 '!)!". 

.!§. 

·•. 

akler 
Klei. s1e rk siltiQ. zwak humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.04. 
bruingrij3, Edelmanlx>or, o2~128*s34 

Klei, s1e rk siltig, s ix>ren roe st, 
le nze n zand, s1x:>1en s:helpen, 
geen olie•wate r reactie , K•waarde: 
0, 12, lk:hlgrijs, Edelmanlx>or, 
127's:lO 

... ____________ _ 



II 
II 
II 
II 
II 

Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

GLG: 

150 

200 

250 

300 

009007 

11-04-2016 

80 

50 
90 

" akker 
Klei. sterk sittiQ. matia humeus, 
zwak toelaardehoudend, roston 
wortels. Qeen oli~water reactie. 

53 
K4 waarde: 0,06. donker bruingris, 

-----.._'-_E_d_o_lm_an_boo_ ,,;..o2_ ·I_3o_•_s3_5 __ _ 

,., 

313 

Klei, stork siltiQ, zwak humous, 
sooren roest. Qeen oli~water 
roadie. K-waardo: 0.06. lichtgrijs, 
Edolmanboor, o1'I30's35 

Zand, zoor fijn, kloilg, blauwgrijs, 
Edolmanboor, 16's15'm120 

Klei. zwak zandiQ. laaoies zand. 
oeen oli~water reactie. K4 waarde: 
0.7. blauworiis, Edolmanboor, 
I2o·s2s·m120 

Projectcode: C0504200024301 oo 

Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

009008 

11-04-2016 

110 

70 

.. akker 
Klei. zwak zandiQ. matia humeus, 
zwak toelaardehoudend, ooon 
oli&-water reactie. K~aarde: 0, 12, 
donkorgrijs, Edolmanboor 

Klei, zwak zandig, zwak humous, 
15 geen oli~water reactie, K4 waarde: 

' , __ o_, 1_2_, b_ru_i_"9'1_-•_•_E_d•_l_m_an_boo __ ' • __ \_ o2'lt 9's25 

Klei, zwak zandig, sporen roest, 
geen oli~water reactie, K4 waarde: 
0,12, lichtgris, Edolmanboor, 

""" I2o•s25 
~ 75 ____________ _ 



Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

009009 

11-04-2016 
110 

70 

74 akker 
Klei. zwak zandiQ. matia humeus, 
zwak l8elaardehoudend, 0880 
oli&-water reactie. K~aarde: 0, 12, 

34 __ do_ o_k8_rg_o_'is_,_E_d_81_ma_ oboo __ r __ _ 

Klei, zwak zandig, zwak humous, 
geen oli~water reactie, K4 waarde: 
0,12, bruingris, Edelmanboor, 

~ 02·119•525 

Zand, zeer fijn, kleiig, sporen 
roest. geen olie,-water reactie, 
K-waard8: 1,2, lichlgrijs, 

""" Ed81maoboor, 16·s1s·m120 
~ .. ____________ _ 

Projectcode: C0504200024301 oo 

Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

009010 

11-04-2016 
110 

70 

.. akker 
Klei. zwak zandiQ. matia humeus, 
zwak l8elaardehoudend, 0880 
oli&-water reactie. K~aarde: 0, 12, 

48 __ do_ o_k8_rg_o_'is_,_E_d_81_ma_ oboo __ r __ _ 

Klei, zwak zandig, zwak humous, 
28 geen oli~water reactie, K4 waarde: 

\ 
0,12, bruingris, Edelmanboor, 
02·119•525 '----Klei, zwak zandig, sporen roest, 
geen oli~water reactie, K4 waarde: 
0,12, lichlgfi5, Edolmanboor, 

""" 12o·s2s 
~ ., ____________ _ 



Boring: 009011 

Datum: 11-04-2016 

GNS: 100 

GHG: 80 

O J77777777]. H1 

50 

100 

150 

200 

250 

:ioo J ts:l 

350 

400 

450 

500 •··········••v, . 

.!!1. akler 
Klei. zwak zandiQ. ma tb humeus, 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.1 5, 

20 don le r bruingrijs, Edelmanboor, 
----.._ o3'I18's25 

Klei. zwak zandiQ. zwak humeus. 
resten baksteen. Qeen olie•water 
reactie. K•waarde: 0 .1 5. 
donle1Qriis. Edelmanboor, 
o2'I18 's25'11 :io 

.,o, ____________ _ 

·~ 

Zand. zee r fiin. matb siltb. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 2, 
blauw,:;iriis. Edelmanboor, 
14's15'm120'135 

Zand. zee r fiin. matb siltb. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 2. 
blauwgrijs, Zuigerlxx>r, 14's15'm120 

.,,.,, ___________ _ 
Veen. mineraatarm. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 0,04, 
donlerbruin, zugerlxx:>r, 075 

·340 ___________ _ 

Zand. zee r fiin. kleiTQ. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 2. 
lichlgrijs, Zuigerlxx>r, I5's18'm 120 

. .., ___________ _ 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 010001 

Datum: 11-04-2016 

GNS: 100 

GHG: 70 

O Y.77777777]. RI 

50 

100 '!)!". 

.!§. 

15. 

akler 
Klei. zwak zandiQ. zwak humeus, 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.1 5. 
bruingrij3, Edelmanlx>or, 02~I1a•s2s 

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
•5 geen olie•wate r reactie , K•waarde: 
\ 0, 15, don le ,grijs, Ede Iman lxx>r, 

o1 ' I15's25 

Zand, zee r fijn, matg siltQ, six>re n 
roest, gee n olie•wate r reactie , 
K-waarde: 2, lk:hlgrijs, 
Edelmanlxx>r .... ____________ _ 



Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

100 

010002 

11-04-2016 

80 

50 

60 

10 

akker 
Klei. zwak zandiQ. matia humeus, 
zwak toelaardehoudend, 0880 
oli&-water reactie. K~aarde: 0.15. 
bn.ingrijs, Edolmanboor, 02·I1a·s30 

Klei, zwak zandig, zwak humous, 
10 geen oli~water reaciie, K•waarde: 

\ 
0,15, bruingris, Edelmanboor, 
ot · It a·s21 

'!)!". '------------
Zand, zoor fijn, matig siltiQ, goon 
olie-water reac:tie, K~aarde: 1,5, 
lichtgrijs, Edelmanboor, 
14"s1s·mt20 ,. ____________ _ 

Projectcode: C0504200024301 oo 

Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

010003 

11-04-2016 

110 

80 

.. akker 
Klei. sterk sittiQ. matia humeus, 
zwak toelaardehoudend, 0880 
oli&-water reactie. K~aarde: 0.07. 
bn.ingrijs, Edolmanboor, o3•I20·s30 

Klei, stork siltig, zwak humous, 
11 geen oli~water reaciie, K•waarde: 

' , __ o_,0_1_, do_ n_ko_r_gn_'is_,_E_d_•1ma __ "boo __ '•_ \_ ot · lt 9·s28 

Klei, stork siltig, lonzon zand, 
sporen roest, geen oli~water 
reactie, K~aarde: 0,07, ichtgrijs, 

""" Edolmanboor, 11a·s2s 
~ 71 ____________ _ 



Boring: 010004 

Datum: 
GNS: 

GHG: 
GLG: 

19-04-2016 

90 

70 

100 

0 J.7777777K:ZH1 

50 

akler 
Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.04, 

~ ~~~l~ ~~~bruin, Edelmanboor, 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 

~ 0.05. lk:ht bruingrijs, Edelmanlxx>r, 
ol ' I34 's38'195 

~ Klei. s1e rk siltiQ. sooren roes t. 
100 

150 

200 

250 

:lOO 

350 

400 

450 

500 1············ 1» 

~ le nze n zand. Qeen olie•¥S.ter 
reactie. K-waarde: 0 .04. lk:hlgrijs, 
Ede Ima nlxx>r, I33's38'ta2 

·~ 

Klei. matiQ zandiQ. lenzen zand. 
resten sche Ice n. Qeen olie•wate r 
reactie. K•waarde: 0 .55. 
blauWQriis. Edelmanboor, 
11 5's20'144 

Veen, mineraatarm, geen 
olie•water reactie , K•waarde: 0,04, 
don le rbruin, Edelmanlx>or, 075 .,., ___________ _ 
Klei. s1e rk siltiQ. lenzen zand. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 0.14, 
blauwgrijs, Edelmanboor, I28's32 

·◄12 ___________ _ 

Zand. zee r fiin. matb s iltb. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 1,5, 
lichtQriB. Edelmanlx>or, 
I3's15'm120 

. .., ___________ _ 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 010005 

Datum: 11 -03-2016 

GNS: 100 

GHG: 40 

O Y.77777771 .. RI 

50 

100 '!)!". 

.!§. 

"· 

·.li 

akler 
Klei. s1e rk zandiQ. z•k humeus, 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.09. 
bruingrij3, Edelmanlx>or, 02~I10*s32 

Klei, s1e rk zandig, s ix>ren roes t, 
le nze n zand, geen olie•¥S.ter 
reactie, K-waarde: 0 , 11 , lk:hlgrijs, 
Edelmanlxx>r, I13's28 

Klei, sta rk zandig, s ix>ren roes t, 
taagjes zand , gee n olie•water 

.54 reactie, K•waarde: 0 , 15, IChtgrijs, 
~ Edelmanlxx>r, I10's28 



Boring: 010006 

Datum: 
GNS: 
GHG: 

11-03-2016 

80 

40 

0 J7777777X'\\H1 

50 ~ 777777~ 

'!)!". 

100 

.!§. akler 
Klei. s1e rk siltiQ. zwak humeus, 
resten wortels. zwak 
tee taaldehoudend. Qeen olie•¥S.ter 
reactie. K•waarde: 0 .05. Qrij;:bruin, 
Edelmanlxx>r, o2'I25's37 15, ____________ _ 

·.!§. 

Klei. ste rk siltiQ. lenzen zand. 
sooren baksteen. Qee n olie•water 
reactie. K•waarde: 0 .05. bru ing rij3, 
Edelmanlxx>r, o1 ' I25's32 

Klei, ste rk siltig, lenzen zand, 
matg slibhoudend, gee n olie•water 
reactie, K•waarde: 0 ,05, bru ing rij3, 
Edelmanlxx>r, o1 ' I25's32 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 010007 

Datum: 11-03-2016 

GNS: 100 

GHG: 40 

O Y.77777771 .. RI 

so 

100 '!)!". 

~ 

.. _ 

,._ 

akler 
Klei. s1e rk zandiQ. z•k humeus, 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.09. 
bruingrij3, Edelmanlx>or, 02~I10*s32 

Klei, s1e rk zandig, z•k h umeus, 
six>ren roest, geen olie --wa.te r 
reactie, K-waarde: 0 , 11 , lk:hlgrijs, 
Edelmanlxx>r, o1 ' I13's21! 

Klei, sta rk zandig, six>ren roest, 
taagjes zand, gee n olie•water 
reactie, K-waarde: 0 , 15, lk:hlgrijs, 
Edelmanlxx>r, I10's28 _., ____________ _ 



Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

010008 

11-03-2016 
100 
40 

71 

3 1 

akker 
Klei. sterk zandQ, zwak humeus, 
zwak toelaardehoudend, 0880 
oli&-water reac:tie. K~aarde: 0.09. 
bn.ingrijs, Edolmanboor, 02·11o·s32 

Zand, zeer fijn, matjg siltii:I, sporen 
roest. lenzen klei, geen oiie-water 

1 
reactie, K~aarde: 1,4, lichtgrijs, 

~ Edolmanboor, 13•s14·m120 

Klei, sterk zandg, sporen roest, 
~ 29 laagjes zand, geen olie,-water 
~ --_ roadie, K-waardo: 0,15, lichtgrijs, 

. \ Edolmaoboor, 11o·s28 .. --------------
Zand. zeer fiin. matia siltiQ. sooren 
roest. sooren scheloen. oeen 
oli&-water reactie. K~aarde: 1,8, 
lichtQris. Edelmanboor, 
12·s13·mt20 

Projectcode: C0504200024301 oo 

Boring: 010009 

Datum: 11-03-2016 

80 GWS: 

GHG: 40 

GLG: 140 

200 

250 

300-+------

350 ..... . ..... . 

400 

450 

3 1 akker 
Klei. sterk zandQ, zwak humeus, 
zwak toelaardehoudend, 0880 
oli&-water reac:tie. K~aarde: 0.07. 
bn.ingrijs, Edolmanboor, 02·1 t t • s35 

Klei, stork zandig, laagjos zand, 
sporen roost, geen oli~water 
roadie, K-waardo: 0, 1, lichtgrijs, 
Edolmanboor, It t ·s35 

.. ____________ _ 
Zand. zeer fiin. matia siltiQ. sooren 
roest. resten schek,en, aeen 
oli&-water reactie. K~aarde: 2, 
lichtQris. Edelmanboor, 

~~-13_•_s_15_•_m_120 _______ _ 

,., 

Zand. zeer fiin. matia siltiQ. sooren 
scheloen. oeen olie,-water reac:tie, 
K-waardo: 2.2. licht blauwQrijs, 
Edolmaoboor, 12·s12·m120 

Zand. zeer fiin. matia siltiQ. sporen 
scheloen. laa.Qies klei. aeen 
oli&-water reac:tie. K~aarde: 2,2, 
licht blauWllfis, Edolmanboor, 
12·s12·m120 



Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

100 

010010 

11-04-2016 
110 

80 

.. akker 
Klei. zwak zandiQ. zwak humeus, 
zwak t8elaardehoudend, 0880 
oli&-water reactie. K~aarde: 0, 15, 
donkerariis, Edelmanboor, 
02·115•s25 33. ____________ _ 

""' Z1 

Zand. zeer fiin. matia siltia. sooren 
roest. oeen olie,-water reactie, 
K-waard8: 2. lichtariis. 
Ed81maoboor, 13•s15·m120 

~ '¥1 Klei, zwak zandig, geen oli~water 
\ ._r8_acbo_· __ ,_lich __ tg'-o--·js __ , _Ed_8_1m_an_boo_ r __ 

Projectcode: C0504200024301 oo 

Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

GLG: 

010011 

11-04-2016 
150 

80 
190 

300-+------

350 · · · · . • . · · · · · 

400 

450 

74 akker 
Klei. zwak zandiQ. matia humeus, 
zwak t8elaardehoudend, 0880 
oli&-water reactie. K~aarde: 0.1. 
bn.ingrijs, Edolmanboor, o3•11a·s21 

Klei. zwak zandiQ, matia humeus, 
oeen oli~water reactie. K•waarde: 7 0. t . dookorgrijs, Ed81manboor, 

\ 02·11a·s21 

Klei. zwak zandiQ. sooren roest. 
aeen oli~water reactie. K•waarde: 
o.1. licht1Jriis. Edelmanboor, 
11a·s2a·t102 .. ____________ _ 
Zand. zeer fiin. matia siltia. sooren 
roest. lenzen klei. Qeen olie-water 
reactie. K~aarde: 2, licht 
ariisboia8. Ed8lmanboor, 
15•s15·mt20 

,,. ___________ _ 

2'li 

Zand. zeer fiin. matia siltia. Qeen 
olie-water reac:tie. K~aarde: 2, 
blauwariis . Ed81maoboor, 
13•s14·mt20 

Zand. zeer fiin. matia siltia. lenzen 
klei. oeen olie-water reactie, 
K-waard8: 2. blauwariis. 
Zuig8iboor, 13•s14·m120 



Boring: 

Datum: 

GHG: 

010012 

11-04-2016 

90 

146 akker 
Zand. zeer fiin. kleiiQ, zwak 
humeus. zwak toelaardehoudend, 
aeen oli~water reactie. K4 waarde: 
0.27. donkorQriis, Edolmanboor, 
02·Is·stS-mt20 ... ____________ _ 
Zand. zeer fiin. matia siltiQ. sooren 
roest. oeen olie,-water reactie, 
K-waardo: 2. licht boiQOQriis, 
Edolmanboor, 14"s15"m120 .. ____________ _ 
Zand. zeer fiin. matia siltiQ. sooren 

26 roest. oeen olie,-water reactie, 

\ 
K-waardo: 2. lichmriis. 
Edolmanboor, 14"s15"m120 
'---'----

Projectcode: C0504200024301 oo 

Boring: 011001 

Datum: 11-04-2016 

GHG: 90 

"" akker 
Klei. sterk zandQ, zwak humeus, 
zwak toolaardehoudend, ooon 
oli&-water reactie. K~aarde: 0, 15, 

112 ~~~~~is, Edelmanboor, 

---...'------------
Zand. zeer fiin. kleiiQ, sooren 
roest. oeen olie,-water reactie, 
K-waardo: 1.2. lichtQriis. 
Edolmanboor, 15"s15"m120 

62. ____________ _ 

Zand. zeer fiin. matia siltiQ. sooren 
32 roest. oeen olie,-water reactie, 

\ 
K-waardo: 2. lichmriis. 
Edolmanboor, 14"s14"m120 
'---'----



Boring: 011002 Boring: 011003 

Datum: 11-04-2016 Datum: 09-03-2016 

GNS: 1 00 GNS: 70 

GHG: 70 GHG: 40 

GLG: 130 GLG: 130 

0,~~~=~~ 92 akler 0,~~~~=~ M akler 
J
7 7 777 77

l · · Hrr Klei. s1e rk zandiQ. z•k humeus, Klei. zwak siltb. zwak hume us, 
resten wortels. Qeen olie..water z•k teetaaldehoudend. 

62 reactie. K•waarde: 0 .1 5. bru ing rij;;, -144-e4.£.£44I= 64 Qe biedseiQen. Qee n olie•water 
---'""""\ Edelmanlxx>r, o2'I11 's35 ---_ reactie. K-waarde:0.04. bruing rijs, 

Klei. sta rk zandiQ. z•k humeus. \ Edelmanlxx:>r, o2•1ro•30 
50-:11///////,1.'.'J:=I oeen olie-wale rreactie. K-waarde: 50 -t====;t-<;:<1 Zand. zee r fiin. kleilo. sooren 

~ 0.1 5. don le ,grijs, Ede Iman lxx>r, ~ roos t. oebiedseigen, lichlg rijs, 
\ 01•I1o•s21 ~ \~. _Ed_el_m_a_nlxx> __ r ____ _ 

Klei. zwak zandiQ. sooren roe st. Klei. s1e rk siltiQ. lenzen zand, 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: Qe biedseiQen. soore n roest. 

100-:11////////.hl'.I '!!". 0.08. donle ,grijs, Ede lmanlxx>r, 100 oe biedseioen. oee n olie-waler 
• I20's25 reactie. K-waarde: 0 .07, lk:hlgrijs, 

Ede Ima nlxx>r, I32's32 

·• ~------------ 4"4"4',4',4Q,;;,~ -~~---------
Klei, zwak zandig, geen olie --wa.te r Klei, matig zandig, geen olie --wa.te r 

150 
, « «, « « .<, .,. reactie. K-waarde: 0 .07. 

150 
reactie. K-waarde: 0 .2. lk:ht 

" · · · · · · · · · · · -KG \ blauwgrijs, Edelmanboor, I20's25 blauwgrijs, Edelmanboor, I15's:l0 

Zand, zee r fijn, matg siltQ, geen 
olie•water reactie , K•waarde: 2, 
blauwgrijs, Edelmanboor, 
I3's14' m120 200 .. .. . • • .. .. . 200 

II 

II II ■ -•~ II II ·. - Zand. zee r fiin. matil s iltil. oeen 

II II · olie•water reactie . K•waarde: 2, 
250 250 . licht blauWQrijs, Zuigerlxx>r, 

II II .' I3's7'm120 

II II : 
:ioo,~----= ·2Sll! 300 ·218 

Projectcode: C050420002430100 



Boring: 011004 

Datum: 09-03-2016 

GNS: 100 

GHG: 40 

0 J7777777X'\\H1 

50 

100 '!)!". 

10s akler 

Klei. s1e rk siltiQ. zwak humeus, 
z•k teetaaldehoudend. 
Qe biedseiQen. soore n ba.ksteen, 
antroocx:iee n. Qeen o lie -wa.te r 
reactie. K•waarde: 0 .05. Qrij;:bruin, 
Edelma nlxx>r, o2'I32's35 .. , ____________ _ 
Zand, zee r fijn, kleilg, Z\18k 
hu meus, res1e n kJei, antroix>geen, 
geen olie•wate r reactie , K•waarde: 
0, 12, ICht grijsbruin, Edelmanlxx:>r, 
o2'16's15'm120 

,,. ____________ _ 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 011005 

Datum: 09-03-2016 

100 GNS: 
GHG: 60 

GLG: 160 

0 Y.77777777]. RI 

50 l '<''<'<'', r,1' 

100 '!)!". 

150 

200 

250 ' « « « « ,., ' 

1u akler 

Klei. zwak zandiQ. zwak humeus, 
z•k teetaaldehoudend. 
Qe biedseiQen. Qee n olie•water 
reactie. K•waarde: 0 .04, bru ing rijs, 

78 
Zuigerboor, o2'I20's35 

-!!!, 

·.!ll 

Zand. zee r fiin. kleiTQ. sooren 
roest. QebiedseiQen. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 0, 14, 
lichtQriB. Edelmanlx>or, 
16's15'm120'140 

Klei. s1e rk siltiQ. laaQies za.nd. 
Qe biedseiQen. Qee n olie•water 
reactie. K•waarde: 0 .14. ICht 
blauWQriis. Edelmanboor, 
I30's35't50 



Boring: 

Datum: 
GNS: 
GHG: 

011006 

09-03-2016 

100 

60 

O J.77777777A . HI 
ill 

jJ 

50 
JJ 

100 '!)!". 

akler 
Klei. zwak zandiQ. zwak humeus, 
z•k teetaaldehoudend. 
Qe biedseiQen. Qee n olie•water 
reactie. K•waarde: 0 .00. ICht 
grijsbruin, Edelmanlx>or, 02~I22•s35 

Zand. zee r fiin. kleiTQ. z•k 
hu meus. Qee n olie•water reactie , 
K-waarde: 0.1 2. licht bruing rijs, 
Edelmanlxx>r, o2'I7's15 

Zand. zee r fiin. kleiTA. le nze n klei, 
Qe biedseiQen. Qee n olie•water 
reactie. K-waarde: 0 .2. lk:hlgrijs, 
Edelmanlxx>r, 15's12'm120 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 011007 

Datum: 
GNS: 
GHG: 

09-03-2016 

100 

45 

O Y.77777777]. RI 

50 l '<''<'<'', r,1' 

100 '!)!". 

129 akler 

Klei. zwak zandiQ. zwak humeus. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
0.06. IChtArijsbruin, Edelmanlxx:>r, 
o2'I25's35 

, .. ____________ _ 
Zand. zee r fiin. kleiTQ. sooren 
roest. QebiedseiQen. lenzen kJei, 
Qe biedseiQen. Qee n olie•water 
reactie. K-waarde: 0 .3. lk:hlgrijs, 
Edelmanlxx>r, 6 's15'm120 



Boring: 

Datum: 
GNS: 

GHG: 
GLG: 

011008 

09-03-2016 

100 

45 
160 

0 J7777777X'\\H1 
100 akler 

Klei. s1e rk siltiQ. zwak humeus. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
0.06. ICht Arijsbruin, Edelmanlxx:>r, 
o2'I32's35 

50 

100 '!)!". 

~-
Zand. zee r fiin. kleiTQ. sooren 
roes t. QebiedseiQen. lenzen kJei, 
Qe biedseiQen. Qee n olie•water 
reactie. K-waarde: 0 .25. lk:hlgrijs, 
Edelma nlxx>r, 6 's15'm120 

'"'•-------------

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 011009 

Datum: 09-03-2016 

90 GNS: 

GHG: 40 

GLG: 120 

O Y.77777771 .. RI 

50 

'!)!". 
100 

150 

200 J ............ e-;:1 

250 

:lOO 

350 I IN 

400 

450 

500 .......... .. 

.!§. akler 
Klei. s1e rk zandiQ. z•k humeus, 
z•k teetaaldehoudend. 

6 Qe biedseiQen. Qee n olie•water 
\ reactie. K•waarde: 0 .09. bru ing rijs, 

Edelma nlxx>r, o2'I14's15 

Zand. zee r fiin. matb s iltb. SIX)re n 
roes t. QebiedseiQen. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 0,8, 
lichtQriB. Edelmanlx>or, 
14's15'm120 

.... ____________ _ 
Zand. zee r fiin. matb siltb. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 1,5, 
licht btauWQrijs, Edelmanlx>or, 
14's15'm120 

., .. ___________ _ 
Zand. zee r fiin. matb siltb. res1en 
sche loen. QebiedseiQen. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 1,5, 
licht btauWQrijs, Edelmanlx>or, 
14's15'm120 

·225 ___________ _ 

Zand. zee r fiin. matb siltb, BB.gjes 
klei. QebiedseiQen. resten 
sche loen. QebiedseiQen. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 1,2, 
licht btauWQrijs, Edelmanlx>or, 
14's15'm120 

·315, ___________ _ 

Zand. zee r fiin. matb siltb, BB.gjes 
klei. QebiedseiQen. resten 
sche loen. QebiedseiQen. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 1,6, 
licht btauWQrijs, Zuigerlxx:>r, 
14's15'm120 

.... ___________ _ 



Boring: 011010 

Datum: 
GNS: 
GHG: 

09-03-2016 

100 

60 

O l7777777A .. RI 

50 

100 ~ 

150 ««««<»• 

.!!!!. akler 
Klei. s1e rk zandiQ. z•k humeus, 
z•k teetaaldehoudend. 
Qe biedseiQen. Qee n olie•water 
reactie. K•waarde: 0 .09. bru ing rij;;, 
Edelmanlxx>r, o2'I15's15 

,., ____________ _ 
Zand, zee r fijn, matg siltQ, geen 
olie•water reactie , K•waarde: 0,9, 
lich tgrijl, Edelmanlx>or, 

,-,: ->. ___ I3_~_1_2_•m_1_ro ______ _ 

~ Klei. s1e rk siltiQ. sterks libhoudend , 
antrooQlee n. resten wortels. 
Qe biedseiQen. Qee n olie•water 
reactie. K•waarde: 0 .08. 

_
52 

don le ,grijs, Edelmanboor, I28's35 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 011011 

Datum: 09-03-2016 

GNS: 100 

GHG: 60 

O Y.77777771 .. RI 

50 

100 '!)!". 

120 akler 

Klei. s1e rk zandiQ. z•k humeus, 
z•k teetaaldehoudend. 
Qe biedseiQen. soore n ba.ksteen, 
antroocx:iee n. Qeen o lie -wa.te r 
reactie. K•waarde: 0 .09. bru ing rijs, 
Edelmanlxx>r, o2'I14's15 eo, ____________ _ 

Zand, zee r fijn, matg s iltQ, lenzen 
klei, gebiedseigen, s1x:>1en roast, 
ge biedseigen, gee n olie•water 
reactie, K•waarde: 1,8, IChtgrijs, 
Edelmanlxx>r, I3's12'm1ro 



Boring: 01101 2 

Datum: 09-03-2016 

GNS: 100 

GHG: 50 

O l7777777A .. RI 

50 

100 '!)!". 

105 akler 
Klei. s1erk zandiQ. z•khumeus, 
z•k teetaaldehoudend . 
Qe biedseiQen. Qee n olie•water 

66 
reactie. K•waarde: 0.09. bru ing rij;;, 

----.._ Edelma nlxx>r, o2' I16' s16 

Zand. uite ist fiin. kJeif'Q. soore n 
roest. QebiedseiQen. taa1:1ies klei, 
Qe biedseiQen. Qee n olie•water 
reactie. K-waarde: 0.15, lk:hlgrijs, 
Edelma nlxx>r, 11•s1S 

., .. ____________ _ 

Projectcode: C050420002430100 

II 
II 
Ill 
II 
II 
111 

Boring: 01101 3 

Datum: 09-03-2016 

GNS: 100 

GHG: 60 

GLG: 120 

0 :V7777777t __ Hrr 
.. akler 

Klei. s1erk zandiQ. z•khumeus. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
0.15. don le ,grijs, Ede Iman lxx>r, 
o2' B' s25 

so~·:J~U • 
Zand. uite ist fiin. kJeifQ. taa1:1ies 
klei. QebiedseiQen. sooren roast, 
Qe biedseiQen. Qee n olie•water 
reactie. K-waarde: 0.85. lk:hlgrijs, 
Edelma nlxx>r, 17' s15' m1 20 

100-j.•.·.·.·.·: .·.·.·.·.·.~ '!)!". 

.... 
Zand. zeer fiin. matb siltb. lenzen 
klei. ciebiedseiQen. Qeen olie•¥S.ter 
reactie. K•waarde: 2. licht t ···········t§ 150 ..... . .... .. blauw,:;iriis. Edelmanboor, ............ 14's15' m1 20 ..... ....... 

200 

250 r ·:-:-:-:-:-:-:-:-:-:·~ ., .. 



Boring: 011014 

Datum: 09-03-2016 

GNS: 90 
GHG: 30 

GLG: 110 

0 J7777777A\.\.Hrr 
14 

ak~r .. 
Klei. s1e rk s 1lt1Q. zwak humeus. 
resten wortels. Qebiedsebe n. zwak 

•18 tee taa Ide houdend. QebiedseQen. 
-- - Qeen olie•waterreactie. K•waarde: 

0.07. bruingrijs, Edelmanlx>or, 
so1• · · · · ·: · · · · -~ 1.__02_·1_21_·•_35 _____ _ 

Zand. uite ist fiin. kJeifQ. soore n 
roes t. QebiedseiQen. len zen kJei, 
Qe biedseiQen. Qee n olie•water 

,.. reactie. K-waarde: 0.85, lk:hlgrijs, 

l00-:1:::::::::::.1½1 ~ Edelmanlxx>r, 17's14 ... 

150-:l ·:::::::::::v ,-1 ., .. 
Zand, uiteistfijn, kJeffg, len zen kJei, 
ge biedseigen, gee n olie•water 
reactie, K•waarde: 1,8, ICht 
blauwgrijs, Edelmanboor, 14•s1 4 

Zand. zee r fiin. matb s iltb. Qeen 
olie•water reactie. licht bB.uwgrij;:, 

• . a '"''-·""'" '" 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 

Datum: 

GNS: 
GHG: 

012001 

09-03-2016 

110 

60 

0 Y.7777777K\.'H1 
102 akle r 

Klei. s1e rk siltiQ. zwak humeus, 
z•k teetaaldehoudend. 

50 

100 

""" 

Qe biedseiQen. Qee n olie•water 
reactie. K•waarde: 0.00. bru ing rijs, 
Edelmanlxx>r, o2' I32' s37 

... ____________ _ 
Zand, uite ist fijn, kJeffg, six>re n 
roes t, gebiedseigen, len zen kJei, 
ge biedseigen, gee n olie4 water 
reactie, K-waarde: 0 ,85, lk:hlgrijs, 
Edelmanlxx:>r, l7*s15 

~ · 18, __________ _ 



Boring: 012002 

Datum: 
GNS: 
GHG: 

09-03-2016 

100 

50 

0 ~7-JI 

50 

100 '!)!". 

~ akle r 

Klei. s1e rk siltiQ. zwak 
teetaalde houdend. Qeen olie•¥S.ter 

52 reactie. K•waarde: 0.07. bruingrij;;, 
---'""""\ Edelma nlxx>r, o2' I21!' s35 

Zand. uite ist fiin. kJeifQ. soore n 
roest. Qee n olie•wate r reactie , 
K-waarde : 0.85. lichtgrijs, 
Edelmanlxx>r, s •s14 

.... ____________ _ 

Projectcode: C050420002430100 

111 
II 
II 

Boring: 012003 

Datum: 09-03-2016 

70 GNS: 
GHG: 30 

GLG: 100 

0 Y.7777777K\.'H1 

50 

'!)!". 

100 1::::::::::::c<1 

150 

200 

250 

.!§. akler 
Klei. s1e rk siltiQ. zwak humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 

15 olie•water reactie. K•waarde: 0.07. 
---'""""\ bruingrijs, Edelmanboor, o2' I27's34 

Zand. uite ist fiin. kJeifQ. soore n 
roest. le nze n klei. Qee n olie•water 
reactie. K-waarde: 0.65, lk:hlgrijs, 
Edelmanlxx>r, s •s14 

... ____________ _ 
Zand. zee r fiin. matb siltb. lenzen 
klei. Qee n olie•water reactie . 
K-waarde : 2. lk:ht blauWQrijs, 
Edelma nlxx>r, 14's9'm120 

Ill :lOO 

II g§]= II ·. Zand, zee r fijn, matg s iltg, lenzen 
·. klei, geen olie•water reactie, 
• •006 K-waarde : 2, lk:ht blauwgrijs, 

350 ----,_ Zuigerboor, 14's9' m120 

Veen. mineraatarm. resten riet. 
-ms Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
----,_ 0,04, donlerbruin, Zuigerlxx>r, 075 

400-:11/////////2... "1 ~/:'.-_::if,::~~~~:,.~~~: i~. 
lich t blauwgrijs, Zuigerlxx>r, I38' s42 

450 f ««««<I>] ·"'6, 

·.!!1.. Veen. mineraatarm. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 0,00, 
donlerbruin, Zugerlxx>r, 075 

Klei. matiQ siltiQ. Qeen olie-wa.ter 
..J/////////>. ..._1 reactie. _K-waarde: 0.06. lk:hl 

500 r / ///////A '-' blauwgnJs, G uls, I38's 42 

.,, .. ______ _ 
Veen. mineraatarm. Qeen 

·• olie•water reactie. K•waarde: 0,04, 
\ don le rbruin, G uls, 075 

55
o-V //////// ~ Klei. matio s iltio. sooren slib. oeen 

&)()~ 

olie•water reactie. K•waarde: 0,04, 
lich t blauwgrijs, G uls, I38's 42 



Boring: 01 2004 

Datum: 12-04-2016 

GHG: 60 

O J7777777J .. H1 

50 

100 

~ wate ispiegel 

Klei. s1e rk zandiQ. mati!l humeus, 
z•k teetaaldehoudend . Qee n 
olie•water reactie . K•waarde: 0.14. 

" bruingrijs, Edelmanlx>or, 03'I9's22 

Zand, zee r fijn, kleilg, s ix>ren 
roest, K•waarde: 0,4, IC ht 
be geg rijs, Ede Iman lx>or, 
17's15'm1 20 

.... ____________ _ 

Projectcode: C050420002430100 

111 
II 
II 
II 

111 
II 

Boring: 01 2005 

Datum: 12-04-2016 

9 0 GNS: 
GHG: 70 

GLG: 100 

O Y.7777777A. H1 

50 j,7777777'.,J'J':A 

100 

150 

200 

250 

:lOO 

350-:11/////////2..'\J 

• 
500 

550 
:i.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.~ 

!l. akler 
Klei. zwak zandiQ. ma tb humeus, 
z•k teetaaldehoudend . Qee n 
olie•water reactie . K•waarde: 0.09. 
bruingrij3, Edelmanlx>or, o3*122•s2B 

·•·-------------
Klei. zwak zandiQ. zwak humeus. 
Qeen olie•wate r reactie . K•waarde: 

-rn 0.14. bruinciriis. Edelmanlx>or, 
,.. --,,,_ o2'I18 's25'11 07 

~ Zand. zee r fiin. kleiTQ. Qeen 
olie•water reactie . K•waarde: 1,5, 
blauw,:;iriis. Edelmanboor, 
16's15'm1 20'167 

Veen. mineraatarm. Qeen 
olie•water reactie . K•waarde: 0.03, 
don le rbruin, Edelmanlx>or, 075 

Klei, matig siltig, s ix>ren slib, geen 
olie•water reactie , K•waarde: 0,03, 
blauwgrijs, Edelmanboor, I35's40 

· 400. 

Zand. zee r fiin. kleiTQ. Baoies kle i. 
Qeen olie•wate r reactie . K•waarde: 
1.8 . blauwgrijs, Edelmanboor, 
IS's14 

·523. 



Boring: 

Datum: 

GHG: 

012006 

12-04-2016 

70 

•• 

. , ---,.,_ 

akker 
Klei. stork zandiQ, matiQ humous, 
zwak toolaardohoudend, 0000 
oli&-water reactie. K~aarde: 0.14 . 
bn.ingrijs, Edolmanboor, o3•I12·s2s 

Klei. sterk zanciQ, zwak humeus. 
21 g~1~ i:b::~riis~e, K4

waarde: 
--'""\ Edolmaoboor, 01·I1o·s22 '~~--
39 

Zand. zeer fiin. kleiiQ, laai:ies klei, 
sooren roost. Qeen oli~water 
roactio. K-waardo: 0,45. licht 
boi<IOQriis. Edolmanboor, 
J8·s1s·m120 

Projectcode: C0504200024301 oo 

Boring: 

Datum: 

GHG: 

012007 

12-04-2016 

70 

.. 
63 ---,.,_ 

akker 
Klei. stork zandiQ, maoo humous, 
zwak toolaardohoudend, 0000 
oli&-water reactie. K~aarde: 0.14. 
bn.ingrijs, Edolmanboor, o3•I12·s2s 

Klei. sterk zanciQ, zwak humeus. 
oeen oli~water reaciie, K4 waarde: 
0.11 . licht boiQOQriis. 

~ Edolmaoboor, 01·I1o·s22 

'Z1 

Zand. zeer fiin. kleiiQ, laai:ies klei, 
sooren roost. Qeen oli~water 
roactio. K-waardo: 0,45. licht 
boi<IOQriis. Edolmanboor, 
J8·s1s·m120 



Boring: 012008 

Datum: 12-04-2016 

GHG: 70 

O J7777777J .. H1 

50 

100 

§!_ akler 
Klei. s1erk zandiQ. mati!l humeus, 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 

83 olie•water reactie. K•waarde: 0.14. 
_,..,__ bruingrijs, Edelmanlx>or, o3'I12's25 

Klei. stark zandiQ. z•khumeus. 
Qeen olie•wate r reactie , K•waarde: 
0.17. lchtbeioeo riis. 

~ Edelmanlxx:>r, 01•11o•s22 

~ 

Zand. zee r fiin. kleiTQ. Baoies kle i, 
sooren roest. Qeen olie--wa.ter 
reactie. K•waarde: 0.45. ICht 
beQeo riB. Ede lmanlxx:>r, 
18's15'm120 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 012009 

Datum: 12-04-2016 

GNS: 100 
GHG: 60 

GLG: 120 

0 :V/777771 \..'J=--irr 42 akle r 
Klei. s1erksiltiQ. matb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 

12 olie•water reactie. K•waarde: 0.08. 
_,..,__ bruingrijs, Edelmanlx>or, o3'I2a's35 

50-:V////// A0. 'i=I ~!•~~ ~:~:; ~.':~iflh_ui::_:-,de 
0.1. bruinQri~ , Edelmanlxx>r, 

:!!--, o1'I25's32 

Klei. s1erk zandiQ. sooren roest. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 

100-:V////////,l.'.'.I '!J!'. 0.2. lichl beigegrijs, Edelmanboor, 
I12's25 .,., ___________ _ 
Klei. ste rk zandiQ. Qeen olie•wate r 
reactifl. K-waarde: 0.3, blauwg rijs, 

■ Edelmanboor, 110's20 150 

a)() · 158, 

Zand. zee r fiin. matb siltb. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 2, 
blauw,:;iriis. Edelmanboor, '1 : /~ ....... 

=122] -~ 
·298 

Veen. mineraatarm, donlerbruin, 
Edelmanlxx:>r, 075 

350-:11/////////2..'\J :!·~~ ~r:?~:~-.~:~:. ·i~~;~ 

400 

450,..:i:.====R>J ..... 

0,03, blauwgrijs, Ede Iman boor, 
I37's40 

Zand. zee r fiin. matb siltb. Qeen 

11

1 

olifl-waler reactifl. K-waarde: 2,5, 
blauw,:;iriis. Edelmanboor, 

II I2's12'm1 :io 

II soo 
II .......... .. 
111 !·:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-.~ 
II .......... .. 

550 . . . . . . . . . . . . ..,. 



Boring: 012010 

Datum: 
GNS: 
GHG: 

12-04-2016 

100 

70 

O J.77777777A . HI 

50 

100 '!)!". 

~ akler 

Klei. zwak zandiQ. zwak humeus, 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 

66 olie•water reactie. K•waarde: 0.14. 
_,..,__ bruingrijs, Edelmanlx>or, o3'I18's27 

Klei. sta rk zandiQ. sooren roest. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
0,3, lichtgrijs, Edelma nlx>or, I8's:l0 

... ____________ _ 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 012011 

Datum: 
GNS: 
GHG: 

12-04-2016 

100 

40 

O Y.77777777]. RI 

50 

100 '!)!". 

Al akler 
Klei. zwak zandiQ. zwak humeus, 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 

61 olie•water reactie. K•waarde: 0.1 5. 
_,..,__ bruingrijs, Edelmanlx>or, o2'I12's25 

Zand. zee r fiin. kleiTQ. sooren 
roest. taaoies kle i. res ten 
sche lcen. Qee n olie•water reactie , 
K-waarde: 0.25. lichtoris. 
Edelma nlx>or, 18's15'm120 

... , ____________ _ 



Boring: 

Datum: 
GNS: 

GHG: 

01 3001 

12-04-2016 

100 

40 

O J.77777777A . HI 

50 

100 '!)!". 

.!§_ akler 
Klei. zwak zandiQ. zwak humeus, 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 

8 olie•water reactie. K•waarde: 0.1 5. 
~ bruingrijs, Edelmanlx>or, o2'I12's25 

Zand. zee r fiin. kleiTQ. sooren 
roest. taaoies kle i. res ten 
sche lcen. Qee n olie•water reactie , 
K-waarde: 0.25. lichtoris. 
Edelma nlx>or, 18's15'm1:!0't75 

... ____________ _ 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 

Datum: 
GNS: 

GHG: 

01 3002 

12-04-2016 

110 

40 

O Y.7777777A . . RI !!. akler 
Klei. matiQ zandiQ. zwak h umeus, 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 

50 

100 
~ 

3' olie•water reactie. K•waarde: 0.1 5. 
~ bruingrijs, Edelmanlx>or, o2'I15's2a 

Zand. zee r fiin. kleiTQ. sooren 
roest. taaoies kle i. Qeen olie --wa.te r 
reactie. K-waarde: 0 .25. lk:hlgrijs, 
Edelma nlx>or, 18's15'm120 

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



Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

013003 

12-04-2016 

110 

40 

""" 

fi1 akker 
Klei. sterk zandQ, zwak humeus, 
zwak toelaardehoudend, 0880 
oli&-water reactie. K~aarde: 0.18. 
bn.ingrijs, Edolmanboor, 02·I12·s2s 

22. ___________ _ 

Zand. zeer fiin. kleii!l, sooren 
roesl laaaies klei. Qeen oli~water 
reactie. K~aarde: 0.25. ichtgrijs, 
Edolmanboor, 1a·s1s·m120 

~ ., ___________ _ 

Projectcode: C0504200024301 oo 

Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

013004 

12-04-2016 

110 

40 

""" 

.. 
38 

akker 
Klei. sterk zandQ, zwak humeus, 
zwak toelaardehoudend, 0880 
oli&-water reactie. K~aarde: 0.18. 
bn.ingrijs, Edolmanboor, 02·I12·s2s 

Zand. zeer fiin. kleii!l, sooren 
roesl laaaies klei. Qeen oli~water 
roadie. K-waardo: 0.25. lichtgrijs, 
Edolmaoboor, 1a·s1s·m120 

~ ., ___________ _ 



Boring: 

Datum: 
GNS: 

GHG: 

01 3005 

12-04-2016 

110 

40 

O l7777777A .. RI 
.Q akler 

Klei. s1e rk zandiQ. z•k humeus, 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 

50 

100 
~ 

33 olie•water reactie. K•waarde: 0.18. 
_,..,__ bruingrijs, Edelmanlx>or, o2'I12's25 

Zand. zee r fiin. kleiTQ. sooren 
roest. taaoies kle i. Qeen olie --wa.te r 
reactie. K-waarde: 0 .25. lk:hlgrijs, 
Edelma nlx>or, 18's15'm120 

~ ·9 __________ _ 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 

Datum: 
GNS: 

GHG: 

01 3006 

12-04-2016 

110 

40 

O Y.77777771 .. RI ~ akler 
Klei. s1e rk zandiQ. z•k humeus, 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 

50 

100 
~ 

18 olie•water reactie. K•waarde: 0.18. 
_,..,__ bruingrijs, Edelmanlx>or, o2'I12's25 

Zand. zee r fiin. kleiTQ. sooren 
roest. taaoies kle i. Qeen olie --wa.te r 
reactie. K-waarde: 0 .25. lk:hlgrijs, 
Edelma nlx>or, 18's15'm120 

~ -72 __________ _ 



Boring: 013007 

Datum: 12-04-2016 

GHG: 70 

O J77777777]. H1 

50 

100 

11a akler 
Klei. zwak zandiQ. ma tb humeus, 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 

83 olie•water reactie. K•waarde: 0.14. 
_,..,__ bruingrijs, Edelmanlx>or, o2'I18's25 

Klei. zwak zandiQ. zwak humeus. 

63 Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
\ 0.13. bruingrijs, Edelmanlx>or, 

o1 ' I18's25 

Klei. s1e rk zandiQ. sooren roest. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
0.18. lk:hlgrijs, Edelmanlx>or, 
I12's:l0 

.,, ____________ _ 

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 013008 

Datum: 12-04-2016 

70 GNS: 

GHG: 
GLG: 

50 

90 

0 ~ 'fil 
.!!1. 

50~~ 
· 10, 

~ 

100 ~ - .......... ' 1''1 .:.!!1. 

150 

200 

--

akler 
Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.09. 
bruingrij3, Edelmanlx>or, o3*12S•s3Q 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus. 
Qeen olie•wate r reactie. K•waarde: 
0.09. bruinciriis. Edelmanlx>or, 
o1 ' I25's:l0'1112 

Zand, zeer fijn, matg siltQ, lenzen 
klei, reste n s:helpen, gee n 
olie•water reactie , K•waarde: 2, 
licht btauwgrijs, Edelmanlx>or, 
I3's15'm120 

Veen. mineraatarm. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 0.04, 

·2SO don le rbruin, Edelmanlx>or, 075 

Klei. matiQ siltiQ. sooren slib. 

350-:11/////////2..'\J ~::~ .z~-~:~ g~~:i~~[ 
blauwgrijs, Edelmanboor, I35's40 

400~ 

• 

·3">, 

Zand. zee r fiin. matb siltb. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 2, 

450 licht blauWQrijs, Edelmanlx>or, 
I3's15'm120 

500 . ..,_ 

Zand. zee r fiin. matb siltb. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 2. 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-~ licht blauwgrijs, Guls, 13's15'm120 

5501::::::::::::::::::::::: 
............ 
............ 

600 =i:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-&i .,eo 



Boring: 01 3009 

Datum: 
GNS: 
GHG: 

09-03-2016 

110 

60 

0 J7777777X'\\H1 

50 ~ 777777~ 

100 
~ 

.2!. akler 
Klei. s1e rk siltiQ. zwak humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.00. 
bruingrij3, Edelmanlx>or, o2~130*s37 

"·-------------
Klei. ste rk siltiQ. sooren roest. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 0.14, 
lichlgrijs, Edelmanlx>or, l:lO's35 

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

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 01 3010 

Datum: 
GNS: 
GHG: 

09-03-2016 

110 

60 

0 Y.7777777K\.'H1 

so j,7777777?'$:~ 

100 
~ 

.!!!!. akler 
Klei. s1e rk siltiQ. zwak humeus. 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.00. 
bruingrijs, Edelmanlx>or, o2'I16'S:l0 .. , ____________ _ 
Klei. ste rk siltiQ. sooren roe st. Qeen 
olie•water reactie. K•waarde: 0.14, 
lichlgrijs, Edelmanlx>or, l:lO's35 

~-~·-----------



Boring: 01 3011 

Datum: 
GNS: 
GHG: 

09-03-2016 

110 

60 

O J.77777777A . HI 

so ~7777777~ 

100 
~ 

~ akler 
Klei. zwak zandiQ. zwak humeus, 
z•k teetaaldehoudend. Qee n 
olie•water reactie. K•waarde: 0.00. 
bruingrij3, Edelmanlx>or, 02~I18*s30 

"'·-------------
Klei. ste rk siltiQ. sooren roest. Qeen 

12 olie•water reactie. K•waarde: 0.14, 
\ lichlgrijs, Edelmanlx>or, l:lO's35 

Klei. matiQ siltiQ. Qeen olie-wa.ter 
reactie. K•waarde: 0.00. 
donle,grijs, Edelmanboor, I38's41 

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

Projectcode: C050420002430100 

Boring: 01 3012 

Datum: 09-03-2016 

100 GNS: 
GHG: 50 

GLG: 140 

O Y.7777777A. H1 

so r, '«, « 0 ·m' 

100 '!)!". 

150 

200 

250,_._ ____ .,_,, 

~ be nn 
Klei. zwakzandiQ. matb humeus, 
resten wortels. Qeen olie..water 
reactie. K•waarde: 0.08. 
don le rbruin, Edelmanlx>or, 
o3'I18's:l0 

·•·-------------
Zand. uite ist fiin. kJeifQ. taa1:1ies 
klei. soore n roest. Qeen olie•wate r 
reactie. K-waarde: 0.85, lk:hlgrijs, 
Edelmanlxx>r, s•s14 

. ., ____________ _ 

·.1!!!!. 

Zand. zeer fiin. matb siltb. lenzen 
klei. Qee n olie•water reactie. 
K•waarde : 2. IC ht blauWQriis, 
Edelma nboor, I3's15' m120 



II 
II 
II 
II 
II 

Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

GLG: 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

B001 

25-04-2016 

150 

100 

220 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

............ 
800 

benn 

Klei. sterk sittiQ. matia humeus, 
resten wortels. aeen oi~water 
reactie, grijsbruin, Edelrnanboor 

.. ____________ _ 
Klei. stork siltiQ. malia humous. 
sooren baksteen. oeen olie,-wa.ter 
roadie, grijsbruin, Edolmanboor 

100 ___________ _ 

Klei. sterk sittiQ. sooren roest, geen 
oli&-water reactie, lichtgrijs, 

130 __ E_d_o_lm_an_ boo_ r ______ _ 

Klei, sterk sittig, sporen roest, 
lichtQris, Edolmanboor, Orginool 
profiol. 

""'------------

310 

.., 
410 

\ 
430 

... 
~ 

... 

... 

73) 

.., 

Klei. stork siltiQ. lonzon zand, goon 
olie-water reac:tie, lichtgrijs, 
Edolmanboor 

Veen. mineraalann. oeen 
olie-water reac:tie, donkerbruin, 
Edolmanboor 

Klei. sterk sittiQ. matia humeus, 
resten veen. Qoon oli&-Water 
reactie, grijsbruin, Edelrnanboor 

Zand. zeer fiin. matia siltia. zwak 
humeus. oeen olie-wa.ter reac:tie, 
lichtbruin, Zuigorboor 

Zand. zeer fiin. matia siltia. goon 
oli&-water reactie, lichtgrijs, 
Zuigorboor 

Zand. zoor fiin. u~orst sillia. zwak 
steenhoudend. Qeen oli~ water 
roadie, lichtgrijs, Zuigorboor 

Zand. zeer fiin. maticl sitoo. geen 
oli&-water reactie, lichtgrijs, 
Zuigorboor 

Zand. zoor fiin. stork silia. qoon 
oli&-water reactie, lichtgrijs, 
Zuigorboor 

Zand. zoor fiin. stork silia. zwak 
humeus. oeen oli&-water reactie, 
lichtbruin, Zuigorboor 

Zand. zeer fiin. matKJ sitoo. Qeen 
oli&-water reactie, licht witgrijs, 
Zuigorboor 

Projectcode: C0504200024301 oo 

Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

GLG: 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

II 
II 
II 750 

II 
II 

800 

B002 

25-04-2016 

120 

70 
170 

6 

7 

8 

benn 

Klei. sterk sittiQ. maticl humeus. 
resten wortels. aeen oi~water 
reactie, grijsbruin, Graven ., ____________ _ 
Klei. stork siltiQ. zwak humous, 
oeen oli~ water reaciie. licht 
grijsbruin, Edolmanboor 

70 ____________ _ 

Klei. stork siltiq, lonzon zand. 
sooren roost. Qeen oli~ water 

100 reactie, lichtgrijs, Edeknanboor 

Klei. matiQ zandiQ. lenzen zand, 
sooren roost. Qeen oli~ water 
roadie, lichtgrijs, Edolmanboor 

110 ___________ _ 

3'0 

360 

400 

4'0 

\ 

... 

... 

.., 

Klei. matiQ zandiQ. lenzen zand. 
resten schelpen, oeen oli&-water 
roadie, biauwgrijs, Edolmanboor 

Klei, sterk sittig, geen oli~ water 
roadie, donkorgrijs, Edolmanboor 

Veen. mineraalann. aeen 
oli&-water reactie, lichtbruin, 
Edolmanboor 

Klei. sterk sittiQ. matia humeus, 
aeen oli~ water reaciie, grisbn.in, 
Edolmanboor 

Zand. zeer fiin. matia siltiQ. matiQ 
humeus. oeen olie-wa.ter reac:tie, 
donkorbruin, Edolmanboor 

Zand. zeer fiin. maticl sitoo. Qeen 
oli&-water reactie, licht grijsbeige, 
Puinboor 

Zand. zeer fiin. maticl sitoo. Qeen 
oli&-water reactie, licht witgrijs, 
Puinboor 



Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

GLG: 

B003 

10-05-2016 

90 
50 
180 

60 benn 
Klei. sterk sittiQ. matia humeus, 
resten wortels. aeen oi~water 
reactie, grijsbruin, Graven ... ____________ _ 
Klei. stork siltiQ. zwak humous, 
sooren roest. Qeen oli~water 
roadie, bruingrijs, Edolmanboor 

···-------------
Klei. sterk sittiQ. sooren roest. 
lenzen zand. Qeen oli&-Water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor 

Klei. matiQ zandiQ. scoren roest. 
aeen oli~water reaciie, lichtgrijs, 
Edolmanboor 

,,. ___________ _ 

2llO 

306 

Klei. matiQ zandiQ. lenzen klei. 
resten scheben. oeen olie,-water 
roadie, biauwgrijs, Edolmanboor 

Klei, sterk sitti9, 9een oli~water 
roadie, biauwgrijs, Edolmanboor 

Veen, mineraalann, geen 
olie-water reac:tie, donkerbruin, 

~ .,._E_d_o_lm_a_n_boo_ r ______ _ 

360 

------

Klei. sterk sittiQ. matia humeus, 
resten veen. Qoon oli&-Water 
reactie, grijsbruin, Edelrnanboor 

Zand. zeer fiin. matia siltiQ. matiQ 
humeus. oeen olie-wa.ter reac:tie, 
licht beigobruin, Edolmanboor 

... ___________ _ 

660 

Zand. zeer fiin. matia siltiQ. lenzen 
klei. oeen olie-water reactie, icht 
witgrijs, Zuigorboor 

Zand. zeer fiin. zwak siltia. Qeen 
olie-water reac:tie, licht witgrijs, 
Zuigorboor 

""------------

Projectcode: C0504200024301 oo 

Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

GLG: 

B004 

10-05-2016 

70 
50 
110 

akker 
Klei. sterk sittiQ. matia humeus, 
resten wortels. aeen oi~water 
reactie, grijsbruin, Graven 

... ____________ _ 
Klei, stork siltig, zwak humous, 

M lenzen zand, 9een oli&-Water 
~ \ roadie, bruingrijs, Edolmanboor 

Klei, stork siltig, lonzon zand, 
sporen roest, 9een oli~water 
roadie, lichtgrijs, Edolmanboor 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

500 

550 6 

600-+.' ,:.;.· :.;.,: ,:.;.· :.;.,: ,:.;.· :.;.,: ,:.;.· :.;.,: .1.-1~ 

650 7 

700 

750 8 

soo..L~-~~ ..... ,u 

, .. 
Klei, stork siltig, lonzon zand, 
resten schefpen, 9een olie,-water 
roadie, biauwgrijs, Edolmanboor 

'°'------------
Veen. mineraalann. aeen 

aa. olie,-water reac:tie, donkerbruin, 
\ Edolmanboor 

Klei. sterk sittiQ. matia humeus, 
asi& resten veen. Qoon oli&-Water 
\ roadie, g,isbruin, Edolmanboor 

Zand, zoor fijn, stork sitig, zwak 
humous, zwak stoonhoudond, 
9een oli~water reaciie, lichtbruin, 
Edolmanboor 

.,. ___________ _ 
Zand. zoor fiin. matia siltiQ. zwak 
humeus. aeen olie,-water reac:tie, 

,... __ l..:ic_htbru:.:_: __ in.:..•.::E.:.do.:..lma....ccn..:boo:.:.:._r __ _ 

... 

Zand. zoor fiin. zwak siltia. Qeen 
olie,-water reac:tie, licht witgrijs, 
Puinboor 

Zand. zoor fiin. zwak siltia. Qeen 
olie,-water reac:tie, licht witgrijs, 
Zuigorboor 

, ... ___________ _ 



Boring: 8005 Boring: 8006 

Datum: 10-05-2016 
80 

Datum: 11-05-2016 
70 GNS: 

GHG: 
GLG: 

GNS: 

50 GHG: 40 
130 GLG: 110 

0 J7777777K:ZH 
.!§. akler 

Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
resten wortels. Qeen olie..water 
reactie, grij;:bruin , Graven 

0 Jl777777X"-...7H .1:1. akler 
Klei. s1e rk siltiQ. ma tb humeus. 
resten wortels. Qeen olie..water 
reactie, grijlbruin , Ede Iman lxx:>r 

50 

'!)!". 

100 

150 

200 

.,. ____________ _ 
Klei, s1e rk siltig, zwak humeus, 
s ix>ren roest, geen o lie --wa.te r 

·!55 reactie, IChtg rij;;, Ede Iman lxx>r 

Klei. s1e rk siltiQ. sooren roest. 
le nze n zand. Qeen olie4 ¥S.ter 
reactie, IChtg rij;;, Ede Iman lxx>r 

· 115 ___________ _ 

Klei, s1e rk siltig, lenzen zand, 
resten sche Ice n. Qeen olie4 wate r 
reactie, btauwgrij3, Edelmanlx>or 

50 

100 

150 

200 

· 13, ____________ _ 

·.!!! 

Klei. ste rk siltiQ. zwak humeus, 
sooren roest. Qeen o lie --wa.te r 
reactie. IC ht bru ingrijs, 
Edelmanlxx>r 

Klei, s1e rk siltig, lenzen zand, 
s ix>ren roest, geen o lie --wa.te r 
reactie, IChtg rij;;, Ede Iman lxx>r 

Klei, matig zandig, lenzen zand, 
resten sche lpe n, geen olie4 wate r 
reactie, btauwgrij;, Edelmanlx>or 

., .. ___________ _ 
Zand. zee r fiin. kleiTQ. le nze n klei. 
Qeen olie4 wate r reactie , blauwgrijs, 
Edelmanlxx>r 

II. : ,. ~ .... 
• ~ Zand. zee r f11n. matQ slltQ. lenzen 

klei. Qee n olie4 water reactie, 
Veen, zwak kJeffg, geen olie4water blauwgrijs, Edelmanboor 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanlxx>r 

350-::ll====:::f~ I I 350-j ····· · ······1'0111 4 .... ___________ _ 
Klei. s1e rk siltiQ. zwak humeus. 

-365 Qeen olie4 wate r reactie , bruingrij;:, 
\ Edelmanlxx>r 

reactie, ICht b~ingrijs, ·:::::::::::. k:~. Q:0~1~~! : rr:~~~. nzen 

400 , •» i . .., Zand, zee r fijn, slerks iltg, matg 11 400~ ··········· u ·"'•· 
_J • • • • • • • • • • • • .r-.. .. ~ steenhoudend geen o lie -wa.ter · · · · · · · · · · · · ~ z d r· · ·1 · le 

Edelmanlxx>r ·:::::; ,:::::. blauwgrijs, Zuigerlxx:>r 

Zand. zee r fiin. zwaksiltb. Qeen 
olie4 water reactie , lichtbru in, 

450-' ..... " ..... ·~11 P 1s1xx, I I 450-' · · · · · • · · · · · ·•'-'II 5 _J ............. u r _J •••••••••••• 1, , ..... .. ,. .... , ............. 

sooe············: ll ·""--11 soo_,ll ·"•· . ~ Zand. zee r fiin. zwaksiltb. Qeen ~ Klei. s1e rk zandiQ. le nze n zand, 
· olie4 water reactie , licht bru ing rij;;, • le nze n klei. Qee n olie4 water 

PuBl:xx>r . reactie, neutiaat;Jrijs, PuBl:xx>r 

:: 550· ···········.: 11 s I I 550-V////////,l.":.111 s 

II .-
II ·: 
II 600 . ~ =----. . I I 600 

Pu lslxx>r. Gestaakt obstructe 

vennoede lijksleen 

11 
650

ll{l 
700 ... ~ •Q 8 

rr Zand. zee r fiin. matb siltb. lenzen 
klei. Qee n olie4 water reactie, 
ne utiaalg rijs, Zu ige illoor 

II :j . . ... •1'0111 o 

II 150 

II --u .,,. 
11 [ ~I~~ ~kti':i~i~~~:.'::'i:~nd, 
II . 9 reactie, neutiaalgrijs, Zuigerlxx>r 

II aoo .na. 

Projectcode: C050420002430100 



Boring: B007 Boring: BOOS 

Datum: 11-05-2016 Datum: 11-05-2016 

GWS: 60 GWS: 70 

GHG: 40 GHG: 50 

GLG: 90 GLG: 120 

0 
akker 
Klei. sterk sittiQ. matia humeus, 

0 
weiland 
Klei. sterk sittiQ. matia humeus, 

resten wortels. aeen oi~water resten wortels. aeen oi~water 
30 reactie, grijsbruin, Edelrnanboor 32 reactie, grijsbruin, Graven 

Klei. stork siltiQ. zwak humous, Klei. stork siltiQ. zwak humous. 

50 
sooren roost. Qeen oli~water 

50 
aeen oli~water reaciie, grisbn.in, 

roadie. licllt bruingrijs, Edolmanboor 
Edolmanboor 

Klei, sterk sitti9, sporen roest, 
Klei. stork siltiQ. lonzon zand. lichtg,is, Edolmanboor ., sooren roost. aeen oli~water 

~ roadie, liclltgrijs, Edolmanboor 
100 Klei, stork siltig, laagjos zand, 100 

9een oli~water reaciie, ~auwgrijs, 122 
Edolmanboor 

Klei. sterk sittiQ, Qeen oli~water 
roadie, noutraalgrijs, Edolmanboor 

150 150 

"'' Zand. zeer fiin. matia siltiQ. lenzen 
klei. oeen olie-water reactie, 
blauwgrijs, Edolmanboor 

200 200 

250 250 
252 

............ Klei, stork siltig, lonzon zand, stork 

............ 

1 3 

sfibhoudend, 9een olie-water 
............ roadie, donkorg,is, Edolmanboor 

............ 
300 

.., 
300 

............. Zand. zeer fiin. zwak siltiQ. Qeen 
oli&-water reactie, neutraalgrijs, ............. Puinboor ............. 

............. 
350 ..... ........ 4 350 ............. 

............. 

............. ............. ............. 
400 

.., 
Zand. zeer fiin. matia siltiQ. lenzen 

400 

klei. oeen olie-water reactie, 
noutraalgrijs, Puinboor 

450 5 450 

500 
... 

Zand. zoor fiin. maoo rultiQ. 
500 

brokken klei. Qeen oli&-Water 
reactie, neutraalgrijs, Puinboor 

550 6 550 

572 

Klei. sterk zandQ, lenzen zand, 
aeen oli~water reaciie. 

600 600 
602 donkorgrijs, Edolmanboor 

Zand. zeer fiin. zwak siltiQ. Qeen 
oli&-water reactie, neutraalgrijs, 
Zuigoiboor 

650 7 650 7 

............. 

............. 

............. 
700 700 ............. 

............. 

............. 

............. ..... .. ,. ..... 
750 8 750 8 

..... .. ,. ..... 
II ,., 
II 800 800 ..... .. ,. ..... 
II II 
II II 
II II 850 9 

II 
II 

............. 
900 

............. 902 

Projectcode: C0504200024301 oo 



Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

GLG: 

700 

750 

800 

850 

B009 

12-05-2016 

80 

50 
130 

7 

8 

900 ............ . 

15 akker 
Klei. sterk sittiQ. matia humeus, 
resten wortels. aeen oi~water 
reactie, grijsbruin, Graven ,. ____________ _ 
Klei. stork siltiQ. zwak humous, 
sooren roest. Qeen oli~water 
roadie, bruingrijs, Edolmanboor 

Klei. stork siltiQ. lonzon zand. 
sooren roost. aeen oli~water 
roadie, lichtgrijs, Edolmanboor 

'"'------------
Klei. stork siltiQ. lonzon zand. goon 
olie-water reac:tie, bfauwgrijs, 
Edolmanboor 

... ___________ _ 
Klei. sterk sittiQ. laaaies zand, 
aeen oli~water reaciie, blauwgrijs, 
Edolmanboor 

.,. ___________ _ 

635 

895 

Klei. sterk zanciQ, lenzen zand. 
aeen oli~water reaciie, blauwgrijs, 
Edolmanboor 

Zand. zoor fiin. zwak siltiQ. lonzon 
klei. oeen olie-water reactie, 
blauwgrijs, Zuigorboor 

Projectcode: C0504200024301 oo 

Boring: 

Datum: 
GWS: 

GHG: 

GLG: 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

650 

B010 

12-05-2016 

60 
40 

100 

6 

7 

100-+------1-<1~ 

akker 
Klei. sterk sittiQ. matia humeus, 
resten wortels. aeen oi~water 

36 __ ro_acilo_ · _,_bru_ ing~ rijs_,_G_r_av_o_n __ _ 

Klei. stork siltiQ. zwak humous, 
sooren roost. Qeen oli~water 
roadie. licht bruingrijs, 
Edolmanboor 

Klei. stork siltiQ. lonzon zand. 
sooren roost. aeen oli~water 

, .. __ r_o_acilo_·_, lich_ t_g_riis_,_E_d_o_lma_ n_boo_ r_ 

,.. 

Klei. sterk sittiQ. laaoies zand, 
aeen oli~water reaciie, blauwgrijs, 
Edolmanboor 

Klei, stork siltig, lonzon zand, goon 
olie-water reac:tie, bfauwgrijs, 
Edolmanboor 

.,. ___________ _ 
Zand. zoor fiin. zwak siltiQ. lonzon 
klei. oeen olie-water reactie, 
noutraalgrijs, Puinboor 

'"'------------
Zand. zeer fiin. zwak siltiQ. Qeen 
oli&-water reactie, neutraalgrijs, 
Zuigorboor 

... ___________ _ 



Boring: B011 Boring: B013 

Datum: 12-05-2016 Datum: 13-05-2016 

GWS: 65 GWS: 50 

GHG: 50 GHG: 30 

GLG: 100 GLG: 80 

0 
akker 
Klei. sterk sittiQ. matia humeus, 

0 
akker 
Klei. sterk sittiQ. matia humeus, 

resten wortels. aeen oi~water resten wortels. aeen oi~water 

43 
reactie, grijsbruin, Graven 30 reactie, grijsbruin, Graven 

Klei. stork siltiQ. zwak humeus. 
Klei. stork siltiQ. lonzon zand. 
sooren roost. aeen oli~ water 

50 aeen oli~ water reaciie, bruingrijs, 50 ~ roadie, lichtgrijs, Edolmanboor Edolmanboor 

Klei, stork siltig, lenzen zand, 
90 sporen roost, 9een oli~ water 

Klei. matii, zandiQ. lenzen zand. roadie, lichtgrijs, Edolmanboor 
100 

1011 
100 

aeen oli~ water reaciie, blauwgrijs, 

Klei. stork siltiQ. lenzen zand, Edolmanboor 
noutraalgrijs, Edolmanboor 

150 150 '"' Klei. sterk zanciQ, laaaies klei. ,,. aeen oli~ water reaciie, blauwgrijs, 

Zand. zeer fiin. kleiiQ, oeen Edolmanboor 
oli&-water reactie, neutraalgrijs, 
Edolmanboor 

200 200 

250 
,.. 

250 ............. Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
............. 

1 3 

noutraalgrijs, Edolmanboor ... I .. ............. ·:. 3 ............. 
300 

3011 
300 

............. Zand. zeer fiin. zwak siltig, 
noutraalgrijs, Puinboor ............. 

............. 

............. 
350 ..... ........ 4 350 ............. 

............. 

:: 14 ............. ..... ........ ............. ... 
400 ............. 400 

............. ..... ........ "" ............. 
Klei. sterk sittiQ, laaoies zand . ............. 
aeen oli~ water reaciie, blauwgrijs, 
Edolmanboor 

450 5 450 

500 "" 
Zand. zeer fiin. zwak siltiQ. lenzon 

500 

klei, neulraalgrijs, Puinboor 

550 6 550 

............. 

............. .., 
600 

............. "" 600 
600 Zand. zeer fiin. zwak siltiQ. lenzon ............. ............. Zand. zeer fiin. zwak siltiQ. laagjos klei. aeen olie-water reactie, 

............. klei. resten scheloen. aeen blauwgrijs, Edolmanboor 

............. oli&-water reactie, neutraalgrijs, Zand. zeer fiin. zwak siltiQ. lenzon 
Puinboor klei. aeen olie-water reactie, ............. 

blauwgrijs, Zuigerboor 
650 ............. 650 7 

............. 

............. . ............ 

............. 7 . ............ 

............. . ............ 
700 700 ............. . ............ 

............. 
II 

. ............ 
............. . ............ 
............. II . ............ 

II 
..... .. ,. ..... 

II 750 750 8 , .. 
II 

!· 

Zand. zeer fiin. zwak siltiQ aeen II 
II 

oli&-water reactie, neutraalgrijs, II ..... .. ...... 
Puinboor 

II ............. . ............ .., 
800 800 

II 
............. 
............. 

... 

Projectcode: C0504200024301 oo 



Boring: B016 

Datum: 13-05-2016 

GWS: 90 

GHG: 50 

GLG: 120 

0 

50 

100 

150 .. . .. I .. 2 

200 

40 

'"' 

300 

600 

akker 
Klei. stork zandiQ, matiQ humous, 
resten wortels. aeen oi~water 
reactie, bruingrijs, Graven 

Klei, stork siltig, zwak humous, 
9een oli~water reaciie, bruingrijs, 
Edolmanboor 

Klei, stork siltig, lonzon zand, 
lichtgris, Edolmanboor 

Klei. stork zandiQ, laa<ios zand, 
lenzen klei. oeen olie-water 
roadie, blauwg,is, Edolmanboor 

Zand. zoor fiin. maoo rultig, lonzon 
klei, biauwgrijs, Puinboor 

Zand. zeer fiin. matia siltiQ. lenzen 
kloi, blauwgris, Zuig81boor 

.., ___________ _ 

Projectcode: C0504200024301 oo 



Boring: 
Dab.mt 
Boooneester: 
Xooordinaat 
Y ooordinaat 

801 
9-11-2020 
RobAukema 
198054,00 
600l05,81 

~, {]-

j, 
□-• 

~ 3 

!· • 
~ 5 

~ 6 

j, 
{]-

Klei, matig zandig, zwak luneus, 
geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor 

40 

Zand, l>tersl fijl, sten< siltig, zwak 
roesthoudend, resten klei, geen 
olie-.water reac:tie, licht bn.Jingrijs, 
Edelmanboor 

130 

Zand, uijerst fijl, uijerst siltig, 
matig ldeihoudend, dmkergrijs, 
Edelmanboor 

210 

Zand, uijerst fijn, steri< siltig, geen 
olie-water reactie, dookergrijs, 
Edelmanboor 

311() 

Projectnaam: Ternaard - Moddergat 

Projectcode: C05058.000189.0300 

Boring: 
Daun: 
Boooneester: 

GWS: 

802 
9-11-2020 
HenkM~der 

140 

!· 
j, 

□-• 

!: 
I ·: . 4 0-

.. 

!· 
!· 
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tQe;, zwak zandig, zwak luneus, 
neulraal glijsbn.in, Edelmanboor 

.. 
Zand, uijerst fijn, ster1< siltig, rester, 

roest, zwak ldeihoudend, geen 
olie-water reac:tie, lidlt cremet,nun, 
Edelmanboor 

150 

tQe;, steri< zancig, geen a ie-water 
reactie, donker!Jijs, Edelmanboor 

200 

Zand, uijerst fijn , stef1< siltig, 
donkergrijs, Edelmanboor 

JOO 

~ ARCADIS I Design & Consultanc~ 
f01 natural and 
blilt assets 



Boring: 803 
Dab.mt 9-11-2020 
Boooneester: Henk Mulder 
Xooordinaat 198139,70 
Y ooordinaat 600282,74 

GWS. 140 

~, 
Klei, zwak zancig, zwak himeus, 
neutraal grijslln.in, Edelmanboor 

40 

Zand, urterst fijl, malig siltig, 

j, reslen roes!, zwak ldeihoudend, 
geen olie-.water reactie, licht 
cremebruin, Edelmanboor 

□-& 

!: ,so 

!· 
Zand, uijerst fijn, slerk siltig, geen 
olie-water reaclie, dookergrijs, 
Edelmanboor 

!· 0-

!· 311() 

Projectnaam: Ternaard - Moddergat 

Projectcode: C05058.000189.0300 

Boring: 
Daun: 
Boooneester: 

GWS: 

804 
9-11-2020 
HenkM~ der 

140 

~, 

j, 
□-& 

!: 
14 

!· 
!· 0-

j, 

!· 

.. 

155 

, oo 

Pagina 2 van 10 

tQe;, zwak zandig, zwak luneus, 
neulraal grijsbn.in, Edelmanboor 

Zand, urterst fijn, matig siltig, 
resten rcesl, zwak kleiloudend, 
geen ol~er reac:tie, lidlt 
uemeb'uin, Edelmanboor 

Zand, urterst fijn, ster1< siltig, geer, 
olie-water reactie, dookergrijs, 
Edelmanboor 

~ ARCADIS I Design & Consultanc~ 
f01 nat ural and 
blilt assets 



Boring: 806 
Dab.mt 9-11-2020 
Boooneester: Henk Mulder 
Xooordinaat 198244,70 
Y ooordinaat f00:352,01 

GWS. 140 

.. 

I 
Klei, matig zandig, zwak luneus, 

.. danker grijsbruin, Edelmanboa 

.. 

.. 

.. 
60 

... ~ Klei, sterk zancig, resten roes!, 

.. . 2 geen ol-er reactie, lichti,is, .. Edelmanboor 

10 
□-• I :-:-: 3 

::. ~ 
15 

!· 

Klei, ,retig zandig donkeri,is 
Edelmanboor 

.. 
20 

I : . 5 

25 

!· 30 
.. 

I ::: 7 

35 

> I ·: 8 

40 4 11() 

Projectnaam: Ternaard - Moddergat 

Projectcode: C05058.000189.0300 

Boring: 
Daun: 
Boooneester: 
xooorooaat 
v ooorooaat 

807 
9-11-2020 
Henk M~ der 
193307,26 
600379,42 

.. 

!· 
.. .. .. .. A .. 
.. .. 

.. ~ 
·: . 2 .. 

j, 

!· 
□-• 

!· 0-

!· 
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tQe;, iretig zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor 

60 

tQe;, sterk zandig, licit cremegrijs , 
Edelmanboor 

100 

tQe;, zwak zandig, zwak 
roeslhoudend, geen olie-water 
reactie, i cht beigegrijs, 
Edelmanboor 

200 

tQe;, ,retig siltig, geen olie-water 
reactie, donkergijs, Edelmanboor 

JOO 

~ ARCADIS I Design & Consultanc~ 
f01 natural and 
blilt assets 



Boring: 808 
Dab.mt 9-11-2020 
Boooneester: Henk Mulder 
Xooordinaat 198351, 11 
Y ooordinaat f00398,34 

GWS. 131 

j, Klei, ster1< siltig, zwak luneus, 
geen -er reactie, neutraal 
gijsbruin, Edelmanboor 

0-

j, 
1110 

13-
Klei, zwak siltig, spikl<els roes!, 

□-.. geen olie-.water reactie, licht 
cremegjjs, Edeimariloor 

.... 
Klei, zwak siltig, neuraalgrijs, 

!· 
Edelmanboor 

!· 25() 

!· 
Klei, matig siltig, geen olie-waler 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor 

0-

300 

Projectnaam: Ternaard - Moddergat 

Projectcode: C05058.000189.0300 

Boring: 
Daun: 
Boooneester: 
xooorooaat 
v ooorooaat 

GWS: 

Pagina 4 van 10 

809 
9-11-2020 
Henk M~der 
193398,76 
600418,36 

131 

j, tQe;, zwak zandig, zwak luneus, 
geen ol&water reactie, net.traal 

.. 0- gijsllruin, Edelmanboor 

so 

rn 
tQe;, matig zandig, matig 
roeslhoudend, geen olie-water 
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor 

□-.. 

:: ~3 
. . ... 

.. . tQe;, ster1< zancig, geen olie-water 
reactie, donkergijs, Edelmanboor 

!· .. 

I :: s 0-
.. 

!· .. 

JOO 

~ ARCADIS I Design & Consultanc~ 
f01 natural and 
blilt assets 



Boring: 
Dab.mt 

Xooordinaat 
Y ooordinaat 

10 

15 

20 

25 

30 

8010 
1~11-2020 

198448,96 
600440, 10 

o, 

j, 

1, 
: ~ .. 

: . 4 

.. 

I ::: 5 

.. !· 

Klei, malig zandig, matig humeus, 
20 danker grijsbruin, Edelmanboa 

Klei, uiterst sitig, zwak 
roesthoudend, i cht beigegrijs, 
Edelmanboor 

.. 

130 

Klei, matig zandig, danker 
blauwgrijs, Edelmanboor 

311() 

Projectnaam: Ternaard - Moddergat 

Projectcode: C05058.000189.0300 

Boring: 
Daun: 

xooorooaat 
v ooorooaat 

8011 
1~ 11-2020 

193498,00 
600461,23 

.. 

!· 

.. .. .. .. .. .. 

_:_: ~ 2 
.. 

:::: 03 

I :: 4 
.. 

!· 
.. ~ 
·: . 6 .. 

.. j, 

Pagina5 van 10 

tQe;, matig zandig, zwak humeus, 
spikkels pun, donker zwartbruin, 
Edelmanboor .. 

70 

tQe;, sterk zandig, zwak 
roesthoudend, neutraalgrijs, 
Edelmanboor .. 

150 

tQe;, zwak zandig, dankeri,is, 
Edelmanboor 

210 

l(Je;, sterk zancig, donkergrijs, 
Edelmanboor 

JOO 

~ ARCADIS I Design & Consultanc~ 
f01 natural and 
blilt assets 



Boring: 
Dab.mt 

Xooordinaat 
Y ooordinaat 

10 

15 

20 

25 

30 

8 012 
1~11-2020 

198546,24 
600481,83 

j, 
j, 
j, 

!· 
!· 
I ... 6 .. 

Klei, malig zandig, matig humeus, 
donkerllruin, Edelmanboor 

so 
Zand, l>tersl fijl, sten< siltig, zwak 
roesthoudend, resten klei, neulraal 
beigegrijs, Edelmanboor 

• 
,so 

Zand, urterst fijl, urterst siltig 

250 

Klei, steri< zandig , neub'aalgis, 
Edelmanboor 

311() 

Projectnaam: Ternaard - Moddergat 

Projectcode: C05058.000189.0300 

Boring: 
Daun: 

xooorooaat 
v ooorooaat 

8014 
1~ 11-2020 

198641,23 
600523,58 

.. 

j, 
j, 
j, 

!· 
!· 
!· 

so 

• 
, so 

200 

• 

, oo 
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tQe;, malig zandig, matig himeus, 
donkertn.in, Edelmanboor 

Zand, urterst fijn, ster1< siltig, rester, 
ldei, zwak roestlloudend, 
neulraalgrij s, Edelmanboa 

Zand, uijerst fijn, sler1< siltig, licht 
beigegrijs, Edelmanboor 

Zand, urterst fijn , urterst siltig, zwak 
ldeihoudend, dmkergrijs, 
Edelmanboor 

~ ARCADIS I Design & Consultanc~ 
f01 natural and 
blilt assets 



Boring: 
Dab.mt 

Xooordinaat 
Y ooordinaat 
Maaiveld m+NAP: 

Kr0701 
4-1 1-2020 

198009,71 
600l01,78 
-0,094 

{]-

40 

Klei, iretig siltig, zwak luneus, 
geen olie-water reactie, donker 
gijsbruin, Edelmanboor 

{]- so Klei, matig zandig, geen olie-water 
\ reactie, lichfglis , Edelmanboor 

{]-

{]-

311() 

Klei, sterl< siltig, geen olie-water 
reactie, neutraalglijs, Edelmanboor 

Klei, zwak zancig, geen olie..water 
reactie, neutraalglijs, Edelmanboor 

Projectnaam: Ternaard - Moddergat 

Projectcode: C05058.000189.0300 

Boring: 
Daun: 
Boooneester: 
xooorooaat 
v ooorooaat 
Maaiveld m•NAP: 

Kr0702 
4-11-2020 
Henk M~ der 
198015,70 
600302,70 
-0,119 

140 

.. 

120 

320 

JSO 

560 

630 

700 
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braak 

tQe;, matig siltig, zwak humeus, 
donkergijs, Edelmanboor 

tQe;, sten siltig, zwak zandhoudend, 
zwak ijzemoudend, grijsbeige, 
Edelmanboor, Op 

tQe;, uitersl siltig, zwak 
zandhoudend, gijs, Edelmanboor 

l(Je;, zwak zandig, gijs, 
Edelmanboor 

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
donkergijs, Pulsboor 

tQe;, zwak zandig, laagjes klei, 
donkergijs, Pulsboor 

Zand, zeer fijn, iretig siltig, 
donkergijs, Pulsboor 

._ 

720 

Zand, zeer fijn, matig siltig, laagjes 
_ ___ ldei..;''"-donk--er.:., Pu_ lsboor ____ _ 

850 

Zand, zeer fijn, iretig siltig, 
Pulsboor 

~ ARCADIS I Design & Consultanc~ 
f01 natural and 
blilt assets 



Boring: 
Dab.mt 

Xooordinaat 
Y ooordinaat 

iveld m+NAP: 

Kr0703 
5-11-2020 

198040,78 
600311,18 
0,017 

0-

0-

0-

so 

1110 

311() 

Klei, zwak siltig, sporen puin, geen 
olie-.water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor 

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor 

Klei, zwak zancig, geen olie..water 
reactie, donkeri,is, Edelmanboor 

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reac:tie, Edelmart>cxr 

Projectnaam: Ternaard - Moddergat 

Projectcode: C05058.000189.0300 

Boring: 
Daun: 
Boooneester: 
xooorooaat 
v ooorooaat 
Maaiveld m•NAP: 

Kr0704 
5-11-2020 
Henk M~ der 
198046,13 
600311,36 
--0,035 

140 

.. 

110 

2 10 

JOO 

460 

A 

5 10 

A 

600 

A 

660 

A 
700 

850 
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tQe;, matig siltig, zwak humeus, 
donker bnJingrijs, Edelmarbxr 

tQe;, zwak zandig, zwak 
zandhoudend, grijslJeige, 
Edelmanboor, Op 

tQe;, liters! siltig, laagjes zand, 
donkergrijs, Edelmanboor 

Zand, zeer fijl, uiterst siltig, 
donkergrijs, Pulsboor 

Zand, zeer fijl, sterk siltig, 
donkergrijs, Pulsboor 

Zand, zeer fijl, uiterst siltig, 
laagjes klei, donkergrijs, Pulsboor 

Zand, zeer fijn , malig siltig, zwak 
schel~end, donkergrijs, 
Pulsboor 

Zand, zeer fijl, matig siltig, literst 
schel~end, donkergrijs, 
Pulsboor 

Zand, zeer fijn , malig siltig, zwak 
schel~end, donkergrijs, 
Pulsboor 

Zand, zeer fijl, matig siltig, 
donkergrijs, Pulsboor 

~ ARCADIS I 0eslgn & Consultanc~ 
f01 natural and 
blilt assets 



Boring: 
nt 
rmeester: 
- dinaat 
·· dinaat 
iveld m+NAP: 

Kr0801 
11-11-2020 
Henk Mulder 
198419,04 
f00433,54 
o,rm 

131 

40 

110 

180 

210 

300 

Klei, ster1< siltig, zwak luneus, 
gijsbruin, Edelmanboor, Ta 

Klei, uiterst siltig, zwak 
zandhoudend, matig ijzerlloudend, 
gijsbeige, Edelmanboor, Op 

Klei, sler1< siltig, daikergrijs, 
Edelmanboor 

Zand, urterst fijl, urterst siltig, 
daikeri,is, Edeimanboor 

Klei, ster1< zandig, dooker, 
Edelmanboor 

Projectnaam: Ternaard - Moddergat 

Projectcode: C05058.000189.0300 

Boring: 
Doo.m: 
Boooneester: 
xooorooaat 
v orooaat 

iveld m•NAP: 

Kr0802 
11-11-2020 
Henk M~ der 
198424,00 
600436,18 
0,202 

120 

.. 

110 

180 

2 10 

370 

tQe;, sler1< siltig, zwak humeus, 
gijsllruin, Ede!manboor, Ta 
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tQe;, uijerst siltig, zwak 
zandhoudend, matig ijzemoudend, 
gijsbeige, Edelmanboor, Op 

tQe;, ster1< siltig, donkerglijs, 
Edelmanboor 

Zand, urterst fijn , urterst siltig, 
donkergijs, Edelmanboor 

tQe;, sler1< zandig, daiker, 
Edelmanboor 

Jso Veen, donkerbn.in, Edelmanboor 

A. , oo tQe;, matig zandig, resten veen, 
---..,, bruinglijs, Edelmanboor 

500 

850 

tQe;, ster1< siltig, reslen planten, 
zwak schel~dend, gijs, 
Edelmanboor 

Zand, zeer fijn, malig siltig, daiker, 
Pulsboor 

~ ARCADIS I Oeslgn & Consultanc~ 
f01 natural and 
blilt assets 



Boring: 
Dab.mt 

10 

15 

20 

25 

30 

Pb05 
9-11-2020 
Henk Mulder 
198203,70 
f00:336,35 
-0,001 

~, 0-

I ::: 2 

.. :: I 0-

I .. 

I 
0-

:. 5 

I ... 6 .. 0-

Klei, ster1< siltig, zwak luneus, 
geen olie-water reactie, donker 
gijsbruin, Edelmanboor 

40 

Klei, matig zandig. geen olie-water 
reactie, lichfglis, Edelmanboor 

,so 
Klei, matig zandig. geen olie-water 
reactie, neutraalglijs, Edelmanboor 

250 

Klei, ster1< zandig, geen olie-water 
reactie, neutraalglijs, Edelmanboor 

311() 

Projectnaam: Ternaard - Moddergat 

Projectcode: C05058.000189.0300 

ring: 
D 

X orooaat 
y orooaat 

iveld m•NAP: 

. . 
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Pb013 
19-11-2020 

193593,79 
600602,31 
0,489 

tQe;, matig zandig, zwak humeus. 
neulraal beigebn.in, Edelmanboor 

so 
tQe;, matig zandig, neutraal 
aemelJruin, Edelmanboor 

9S 

,jo~ tQe;, malig zancig, zwak 
riethoudend, resten slib, geen 
olie-wmer reactie, dookergrijs, 
Edelmanboor 

14S 

I 
Zand, urterst fijn , urterst sillig, 
Edelmanboor 

!· 
!· JOO 

~ ARCADIS I Design & Consultanc~ 
f01 natural and 
blilt assets 



Legenda (conform NEN 5104) 

grind 

Grind, s iltig 

1·. ·• ·. ·• ·• ·• H 
eeeeee 

Grind, zwak zandig 

1::::: ,J□ . . . . . . . 
Grind, matig zandig 

I ..... U . . . . . . . . . . . . . . 
Grind, sterk zandig 

Grind, uiterst zandig 

zand 

I .... ... .. .. ~ . ... . ... . .. Zand, klei'ig 

Zand, zwak siltig 

1· .. · · .. · · '"fil ... . ... . ... ... .. .. .. ... 
Zand, matig si ltig 

. . . . . . . . . . . I' "''"''"~ Zand, sterk siltig 

I .... ... .. . ~ . ... . ... . . Zand, uiterst s iltig 

veen 

Veen, mineraalarm 

I~ Veen, zwak klerig 

Veen, sterk klerig 

Veen, zwak zandig 

Veen, sterk zandig 

peilbuis 

blinde buis 

11 casing 

·. 11 • 
II 

hoogste grondwaterstand 

gemiddelde grondwaterstand 

laagste grondwaterstand 

zand afdichting 

bentoniet/mikoliet/klei afdichting 

grind afdichting 

filter 

Projectnaam: Ternaard - Moddergat 

Projectcode: C05058.000189.0300 

klei 

~ 
Klei, zwak siltig 

~ 
Klei, matig si ltig 

~ 
Klei, sterk siltig 

~ 
Klei, uiterst s iltig 

~ I Klei, zwak zandig 

~ :·) Klei, matig zandig 

~ j Klei, sterk zandig 

leem 

Leem, zwak zandig 

Leem, sterk zandig 

overige toevoegingen 

~ 
zwak humeus 

§ matig humeus 

~ 
sterk humeus 

a zwak grindig 

B matig grindig 

~ 
sterk grindig 
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geur 

,()- geen geur 

~ - zwakke geur 

~ - matige geur 

~- sterke geur 

•- uiterste geur 

olie 

0- geen olie-water reactie 

~- zwakke olie-water reactie 

~- matige olie-water react ie 

I;!- sterke ol ie-water reactie 

fl- uiterste olie-water reactie· 

p.i.d.-waarde 

* >0 

$ >1 

* >10 

* >100 

It >1000 

• >10000 

monsters 

[ geroerd monster 

[ ongeroerd monster 

• volumering 

overig 

.A. bijzonder bestanddeel 

◄ Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

"l' grondwaterstand 

♦ Gemiddeld laagste grondwaterstand 

slib 

water 

~ ARCADIS I Design & Consultanc~ 
f01 natural and 
blilt assets 
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GEOHYDROLOGISCH RAPPORT 
BEMALINGSGEGEVENS 

Doc: C05042.000243 

Datum: 19-09-2016 

Blad: 1 van 21 

GASTRANSPORTLEIDING VAN TERNAARD NAAR MODDERGAT 

ONDERDEEL HOEVEELHEID/OMSCHRIJVING EENHEID 

Vergunningverlener onttrekking en lozing Wetterskip Fryslân 

Routekaart nummer 4 

Strekkings- of kruisingsnummer S6 

Lengte strekking of kruising (inclusief toegangs- en 
ontvangstkuip) 

571,23 m 

Uitgangspunten 
Ontwateringsniveau 2,90 m-mv 

Dikte deklaag 3,39 m 

Dikte watervoerend pakket 16,50 m 

k-waarde slechtdoorlatende deklaag 0,59 m/dag 

k-waarde watervoerend pakket 10,00 m/dag 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand deklaag (GHG) 0,40 m -mv 

Gemiddeld laagste grondwaterstand deklaag (GLG) 1,00 m -mv 

Stijghoogte watervoerend pakket 0 m +NAP 

Grondwaterstanddaling tov GHG 2,50 m 

Grondwaterstanddaling tov GLG 1,90 m 

Verlaging stijghoogte watervoerend pakket 2,00 m 

Bemalingsduur 7,00 d 

Rekenmethode Edelman (freatisch), model (spanningsbemaling) 

Bronneringdebiet GHG  1,2 m3/m/d 

Bronneringdebiet GLG  0,9 m3/m/d 

Waterbezwaar GHG  4.798 m3 

Waterbezwaar GLG  3.599 m3 

Debiet spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) 9,00 m3/m/d 

Waterbezwaar spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) 35.987,49 m3 

Invloedsgebied deklaag GHG GLG 

Verlaging 1 m 2,00 2,00 m 

Verlaging 0,5 m 5,00 5,00 m 

Verlaging 0,05 m 150,00 130,00 m 

Invloedsgebied watervoerend pakket Stijghoogte 

Verlaging 1 m 70,00 m 

Verlaging 0,5 m 150,00 m 

Verlaging 0,05 m 370,00 m 

Waterkwaliteit Deklaag Wat.voer. pakket Opp. Water 
MIN MAX MIN MAX 

IJzer 
0,11 31,00 geen 

meting 
geen 
meting 

geen meting mg/l 

Cl 
3.400,00 7.400,00 geen 

meting 
geen 
meting 

geen meting mg/l 
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GASTRANSPORTLEIDING VAN TERNAARD NAAR MODDERGAT 

ONDERDEEL HOEVEELHEID/OMSCHRIJVING EENHEID 

Vergunningverlener onttrekking en lozing Wetterskip Fryslân 

Routekaart nummer 5 

Strekkings- of kruisingsnummer S7 

Lengte strekking of kruising (inclusief toegangs- en 
ontvangstkuip) 

441,56 m 

Uitgangspunten 
Ontwateringsniveau 2,90 m-mv 

Dikte deklaag 9,03 m 

Dikte watervoerend pakket nvt m 

k-waarde slechtdoorlatende deklaag 0,67 m/dag 

k-waarde watervoerend pakket nvt m/dag 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand deklaag (GHG) 0,40 m -mv 

Gemiddeld laagste grondwaterstand deklaag (GLG) 1,00 m -mv 

Stijghoogte watervoerend pakket 0 m +NAP 

Grondwaterstanddaling tov GHG 2,50 m 

Grondwaterstanddaling tov GLG 1,90 m 

Verlaging stijghoogte watervoerend pakket 0,00 m 

Bemalingsduur 7,00 d 

Rekenmethode Edelman (freatisch), model (spanningsbemaling) 

Bronneringdebiet GHG  2,2 m3/m/d 

Bronneringdebiet GLG  1,7 m3/m/d 

Waterbezwaar GHG  6.800 m3 

Waterbezwaar GLG  5.255 m3 

Debiet spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) geen meting m3/m/d 

Waterbezwaar spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) geen meting m3 

Invloedsgebied deklaag GHG GLG 

Verlaging 1 m 10,00 10,00 m 

Verlaging 0,5 m 15,00 15,00 m 

Verlaging 0,05 m 70,00 60,00 m 

Invloedsgebied watervoerend pakket Stijghoogte 

Verlaging 1 m nvt m 

Verlaging 0,5 m nvt m 

Verlaging 0,05 m nvt m 

Waterkwaliteit Deklaag Wat.voer. pakket Opp. Water 
MIN MAX MIN MAX 

IJzer 0,20 22,00 0,11 0,25 0,26 mg/l 

Cl 35,00 6.500,00 3.300,00 4.000,00 250,00 mg/l 
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GASTRANSPORTLEIDING VAN TERNAARD NAAR MODDERGAT 

ONDERDEEL HOEVEELHEID/OMSCHRIJVING EENHEID 

Vergunningverlener onttrekking en lozing Wetterskip Fryslân 

Routekaart nummer 5 

Strekkings- of kruisingsnummer K4 

Lengte strekking of kruising (inclusief toegangs- en 
ontvangstkuip) 

70,00 m 

Uitgangspunten 
Ontwateringsniveau 2,90 m-mv 

Dikte deklaag 9,03 m 

Dikte watervoerend pakket nvt m 

k-waarde slechtdoorlatende deklaag 0,48 m/dag 

k-waarde watervoerend pakket nvt m/dag 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand deklaag (GHG) 0,40 m -mv 

Gemiddeld laagste grondwaterstand deklaag (GLG) 1,00 m -mv 

Stijghoogte watervoerend pakket 0 m +NAP 

Grondwaterstanddaling tov GHG 2,50 m 

Grondwaterstanddaling tov GLG 1,90 m 

Verlaging stijghoogte watervoerend pakket 0,00 m 

Bemalingsduur 15,00 d 

Rekenmethode Edelman (freatisch), model (spanningsbemaling) 

Bronneringdebiet GHG  1,9 m3/m/d 

Bronneringdebiet GLG  1,4 m3/m/d 

Waterbezwaar GHG  1.995 m3 

Waterbezwaar GLG  1.470 m3 

Debiet spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) geen meting m3/m/d 

Waterbezwaar spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) geen meting m3 

Invloedsgebied deklaag GHG GLG 

Verlaging 1 m 10,00 10,00 m 

Verlaging 0,5 m 15,00 15,00 m 

Verlaging 0,05 m 70,00 60,00 m 

Invloedsgebied watervoerend pakket Stijghoogte 

Verlaging 1 m nvt m 

Verlaging 0,5 m nvt m 

Verlaging 0,05 m nvt m 

Waterkwaliteit Deklaag Wat.voer. pakket Opp. Water 
MIN MAX MIN MAX 

IJzer 0,20 22,00 0,11 0,25 0,26 mg/l 

Cl 35,00 6.500,00 3.300,00 4.000,00 250,00 mg/l 
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GASTRANSPORTLEIDING VAN TERNAARD NAAR MODDERGAT 

ONDERDEEL HOEVEELHEID/OMSCHRIJVING EENHEID 

Vergunningverlener onttrekking en lozing Wetterskip Fryslân 

Routekaart nummer 6 

Strekkings- of kruisingsnummer S8 

Lengte strekking of kruising (inclusief toegangs- en 
ontvangstkuip) 

981,39 m 

Uitgangspunten 
Ontwateringsniveau 2,90 m-mv 

Dikte deklaag 9,03 m 

Dikte watervoerend pakket nvt m 

k-waarde slechtdoorlatende deklaag 0,67 m/dag 

k-waarde watervoerend pakket nvt m/dag 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand deklaag (GHG) 0,40 m -mv 

Gemiddeld laagste grondwaterstand deklaag (GLG) 0,90 m -mv 

Stijghoogte watervoerend pakket 0 m +NAP 

Grondwaterstanddaling tov GHG 2,50 m 

Grondwaterstanddaling tov GLG 2,00 m 

Verlaging stijghoogte watervoerend pakket 0,00 m 

Bemalingsduur 7,00 d 

Rekenmethode Edelman (freatisch), model (spanningsbemaling) 

Bronneringdebiet GHG  2,2 m3/m/d 

Bronneringdebiet GLG  1,8 m3/m/d 

Waterbezwaar GHG  15.113 m3 

Waterbezwaar GLG  12.366 m3 

Debiet spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) geen meting m3/m/d 

Waterbezwaar spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) geen meting m3 

Invloedsgebied deklaag GHG GLG 

Verlaging 1 m 10,00 10,00 m 

Verlaging 0,5 m 15,00 15,00 m 

Verlaging 0,05 m 70,00 60,00 m 

Invloedsgebied watervoerend pakket Stijghoogte 

Verlaging 1 m nvt m 

Verlaging 0,5 m nvt m 

Verlaging 0,05 m nvt m 

Waterkwaliteit Deklaag Wat.voer. pakket Opp. Water 
MIN MAX MIN MAX 

IJzer 
0,24 1,00 geen 

meting 
geen 
meting 

geen meting mg/l 

Cl 
1.100,00 9.100,00 geen 

meting 
geen 
meting 

geen meting mg/l 
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GASTRANSPORTLEIDING VAN TERNAARD NAAR MODDERGAT 

ONDERDEEL HOEVEELHEID/OMSCHRIJVING EENHEID 

Vergunningverlener onttrekking en lozing Wetterskip Fryslân 

Routekaart nummer 7 

Strekkings- of kruisingsnummer K5 

Lengte strekking of kruising (inclusief toegangs- en 
ontvangstkuip) 

80,00 m 

Uitgangspunten 
Ontwateringsniveau 3,80 m-mv 

Dikte deklaag 15,35 m 

Dikte watervoerend pakket nvt m 

k-waarde slechtdoorlatende deklaag 0,55 m/dag 

k-waarde watervoerend pakket nvt m/dag 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand deklaag (GHG) 0,40 m -mv 

Gemiddeld laagste grondwaterstand deklaag (GLG) 1,10 m -mv 

Stijghoogte watervoerend pakket 0 m +NAP 

Grondwaterstanddaling tov GHG 3,40 m 

Grondwaterstanddaling tov GLG 2,70 m 

Verlaging stijghoogte watervoerend pakket 0,00 m 

Bemalingsduur 15,00 d 

Rekenmethode Edelman (freatisch), model (spanningsbemaling) 

Bronneringdebiet GHG  3,5 m3/m/d 

Bronneringdebiet GLG  2,8 m3/m/d 

Waterbezwaar GHG  4.200 m3 

Waterbezwaar GLG  3.360 m3 

Debiet spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) geen meting m3/m/d 

Waterbezwaar spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) geen meting m3 

Invloedsgebied deklaag GHG GLG 

Verlaging 1 m 20,00 20,00 m 

Verlaging 0,5 m 35,00 30,00 m 

Verlaging 0,05 m 80,00 70,00 m 

Invloedsgebied watervoerend pakket Stijghoogte 

Verlaging 1 m nvt m 

Verlaging 0,5 m nvt m 

Verlaging 0,05 m nvt m 

Waterkwaliteit Deklaag Wat.voer. pakket Opp. Water 
MIN MAX MIN MAX 

IJzer 0,04 0,67 0,31 3,60 0,24 mg/l 

Cl 600,00 1.400,00 9.900,00 13.000,00 750,00 mg/l 
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GASTRANSPORTLEIDING VAN TERNAARD NAAR MODDERGAT 

ONDERDEEL HOEVEELHEID/OMSCHRIJVING EENHEID 

Vergunningverlener onttrekking en lozing Wetterskip Fryslân 

Routekaart nummer 7 

Strekkings- of kruisingsnummer S9 

Lengte strekking of kruising (inclusief toegangs- en 
ontvangstkuip) 

200,98 m 

Uitgangspunten 
Ontwateringsniveau 2,90 m-mv 

Dikte deklaag 15,35 m 

Dikte watervoerend pakket nvt m 

k-waarde slechtdoorlatende deklaag 0,71 m/dag 

k-waarde watervoerend pakket nvt m/dag 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand deklaag (GHG) 0,40 m -mv 

Gemiddeld laagste grondwaterstand deklaag (GLG) 1,10 m -mv 

Stijghoogte watervoerend pakket 0 m +NAP 

Grondwaterstanddaling tov GHG 2,50 m 

Grondwaterstanddaling tov GLG 1,80 m 

Verlaging stijghoogte watervoerend pakket 0,00 m 

Bemalingsduur 7,00 d 

Rekenmethode Edelman (freatisch), model (spanningsbemaling) 

Bronneringdebiet GHG  3,0 m3/m/d 

Bronneringdebiet GLG  2,1 m3/m/d 

Waterbezwaar GHG  4.221 m3 

Waterbezwaar GLG  2.954 m3 

Debiet spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) geen meting m3/m/d 

Waterbezwaar spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) geen meting m3 

Invloedsgebied deklaag GHG GLG 

Verlaging 1 m 10,00 10,00 m 

Verlaging 0,5 m 20,00 20,00 m 

Verlaging 0,05 m 60,00 70,00 m 

Invloedsgebied watervoerend pakket Stijghoogte 

Verlaging 1 m nvt m 

Verlaging 0,5 m nvt m 

Verlaging 0,05 m nvt m 

Waterkwaliteit Deklaag Wat.voer. pakket Opp. Water 
MIN MAX MIN MAX 

IJzer 0,04 0,67 0,31 3,60 0,24 mg/l 

Cl 600,00 1.400,00 9.900,00 13.000,00 750,00 mg/l 



GEOHYDROLOGISCH RAPPORT 
BEMALINGSGEGEVENS 

Doc: C05042.000243 

Datum: 19-09-2016 

Blad: 7 van 21 

GASTRANSPORTLEIDING VAN TERNAARD NAAR MODDERGAT 

ONDERDEEL HOEVEELHEID/OMSCHRIJVING EENHEID 

Vergunningverlener onttrekking en lozing Wetterskip Fryslân 

Routekaart nummer 7 

Strekkings- of kruisingsnummer K6 

Lengte strekking of kruising (inclusief toegangs- en 
ontvangstkuip) 

105,00 m 

Uitgangspunten 
Ontwateringsniveau 2,90 m-mv 

Dikte deklaag 15,35 m 

Dikte watervoerend pakket nvt m 

k-waarde slechtdoorlatende deklaag 0,59 m/dag 

k-waarde watervoerend pakket nvt m/dag 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand deklaag (GHG) 0,40 m -mv 

Gemiddeld laagste grondwaterstand deklaag (GLG) 1,10 m -mv 

Stijghoogte watervoerend pakket 0 m +NAP 

Grondwaterstanddaling tov GHG 2,50 m 

Grondwaterstanddaling tov GLG 1,80 m 

Verlaging stijghoogte watervoerend pakket 0,00 m 

Bemalingsduur 15,00 d 

Rekenmethode Edelman (freatisch), model (spanningsbemaling) 

Bronneringdebiet GHG  2,7 m3/m/d 

Bronneringdebiet GLG  2,0 m3/m/d 

Waterbezwaar GHG  4.253 m3 

Waterbezwaar GLG  3.150 m3 

Debiet spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) geen meting m3/m/d 

Waterbezwaar spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) geen meting m3 

Invloedsgebied deklaag GHG GLG 

Verlaging 1 m 20,00 20,00 m 

Verlaging 0,5 m 30,00 30,00 m 

Verlaging 0,05 m 80,00 70,00 m 

Invloedsgebied watervoerend pakket Stijghoogte 

Verlaging 1 m nvt m 

Verlaging 0,5 m nvt m 

Verlaging 0,05 m nvt m 

Waterkwaliteit Deklaag Wat.voer. pakket Opp. Water 
MIN MAX MIN MAX 

IJzer 0,04 0,67 0,31 3,60 0,24 mg/l 

Cl 600,00 1.400,00 9.900,00 13.000,00 750,00 mg/l 
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GASTRANSPORTLEIDING VAN TERNAARD NAAR MODDERGAT  

 

ONDERDEEL HOEVEELHEID/OMSCHRIJVING EENHEID 

Vergunningverlener onttrekking en lozing Wetterskip Fryslân  
Routekaart nummer 8  
Strekkings- of kruisingsnummer S10  

Lengte strekking of kruising (inclusief toegangs- en 
ontvangstkuip) 

417.7 m 

Uitgangspunten   

Ontwateringsniveau 2,9 m-mv 

Dikte deklaag 6,56 m 

Dikte watervoerend pakket 14 m 

k-waarde slechtdoorlatende deklaag 1,526 m/dag 

k-waarde watervoerend pakket 10 m/dag 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand deklaag (GHG) 0,3 m -mv 

Gemiddeld laagste grondwaterstand deklaag (GLG) 0,7 m -mv 

Stijghoogte watervoerend pakket 0 m +NAP 

Grondwaterstanddaling tov GHG 2,6 m 

Grondwaterstanddaling tov GLG 2,2 m 

Verlaging stijghoogte watervoerend pakket 0,0 m 

Bemalingsduur 7 d 

Rekenmethode Edelman (freatisch), model (spanningsbemaling)  

Bronneringdebiet GHG  3,0 m3/m/d 

Bronneringdebiet GLG  2,5 m3/m/d 

Waterbezwaar GHG  8.771 m3 

Waterbezwaar GLG  7.309 m3 

Debiet spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) Geen meting m3/m/d 

Waterbezwaar spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) Geen meting m3 

Invloedsgebied deklaag 
 

 GHG GLG  

Verlaging 1 m 10 10 m 

Verlaging 0,5 m 20 20 m 

Verlaging 0,05 m 130 115 m 

Invloedsgebied watervoerend pakket  Stijghoogte  

Verlaging 1 m Nvt m 

Verlaging 0,5 m Nvt m 

Verlaging 0,05 m Nvt  m 

Waterkwaliteit  Deklaag Wat.voer. pakket Opp. Water  

 MIN MAX MIN MAX    
IJzer 0,05 14,00 5,10 15,00 0,16  mg/l 

Cl 190 11.000 10.000 10.000 710  mg/l 
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GASTRANSPORTLEIDING VAN TERNAARD NAAR MODDERGAT  

 

ONDERDEEL HOEVEELHEID/OMSCHRIJVING EENHEID 

Vergunningverlener onttrekking en lozing Wetterskip Fryslân  
Routekaart nummer 8  
Strekkings- of kruisingsnummer K7  

Lengte strekking of kruising (inclusief toegangs- en 
ontvangstkuip) 

70 m 

Uitgangspunten   

Ontwateringsniveau 2,9 m-mv 

Dikte deklaag 7,03 m 

Dikte watervoerend pakket 13,00 m 

k-waarde slechtdoorlatende deklaag 1,557 m/dag 

k-waarde watervoerend pakket 10 m/dag 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand deklaag (GHG) 0,3 m -mv 

Gemiddeld laagste grondwaterstand deklaag (GLG) 0,7 m -mv 

Stijghoogte watervoerend pakket 0 m +NAP 

Grondwaterstanddaling tov GHG 2,6 m 

Grondwaterstanddaling tov GLG 2,2 m 

Verlaging stijghoogte watervoerend pakket  m 

Bemalingsduur 15 d 

Rekenmethode Edelman (freatisch), model (spanningsbemaling)  

Bronneringdebiet GHG  3,1 m3/m/d 

Bronneringdebiet GLG  2,6 m3/m/d 

Waterbezwaar GHG  3.255 m3 

Waterbezwaar GLG  2.730 m3 

Debiet spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) Geen meting m3/m/d 

Waterbezwaar spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) Geen meting m3 

Invloedsgebied deklaag 
 

 GHG GLG  

Verlaging 1 m 15 10 m 

Verlaging 0,5 m 25 20 m 

Verlaging 0,05 m 115 105 m 

Invloedsgebied watervoerend pakket  Stijghoogte  

Verlaging 1 m Nvt m 

Verlaging 0,5 m Nvt m 

Verlaging 0,05 m Nvt m 

Waterkwaliteit  Deklaag Wat.voer. pakket Opp. Water  

 MIN MAX MIN MAX    
IJzer 0,05 14,00 5,10 15,00 0,16  mg/l 

Cl 190 11.000 10.000 10.000 710  mg/l 
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GASTRANSPORTLEIDING VAN TERNAARD NAAR MODDERGAT  

 

ONDERDEEL HOEVEELHEID/OMSCHRIJVING EENHEID 

Vergunningverlener onttrekking en lozing Wetterskip Fryslân  
Routekaart nummer 8  
Strekkings- of kruisingsnummer S11  

Lengte strekking of kruising (inclusief toegangs- en 
ontvangstkuip) 

232 m 

Uitgangspunten   

Ontwateringsniveau 2,9 m-mv 

Dikte deklaag 7,03 m 

Dikte watervoerend pakket 13,00 m 

k-waarde slechtdoorlatende deklaag 1,557 m/dag 

k-waarde watervoerend pakket 10 m/dag 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand deklaag (GHG) 0,3 m -mv 

Gemiddeld laagste grondwaterstand deklaag (GLG) 0,7 m -mv 

Stijghoogte watervoerend pakket 0 m +NAP 

Grondwaterstanddaling tov GHG 2,6 m 

Grondwaterstanddaling tov GLG 2,2 m 

Verlaging stijghoogte watervoerend pakket  m 

Bemalingsduur 7 d 

Rekenmethode Edelman (freatisch), model (spanningsbemaling)  

Bronneringdebiet GHG  3,10 m3/m/d 

Bronneringdebiet GLG  2,60 m3/m/d 

Waterbezwaar GHG  5.024 m3 

Waterbezwaar GLG  4.213 m3 

Debiet spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) Geen meting m3/m/d 

Waterbezwaar spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) Geen meting m3 

Invloedsgebied deklaag 
 

 GHG GLG  

Verlaging 1 m 10 10 m 

Verlaging 0,5 m 20 20 m 

Verlaging 0,05 m 115 105 m 

Invloedsgebied watervoerend pakket  Stijghoogte  

Verlaging 1 m Nvt m 

Verlaging 0,5 m Nvt m 

Verlaging 0,05 m Nvt m 

Waterkwaliteit  Deklaag Wat.voer. pakket Opp. Water  

 MIN MAX MIN MAX    
IJzer 0,05 14,00 5,10 15,00 0,16  mg/l 

Cl 190 11.000 10.000 10.000 710  mg/l 
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GASTRANSPORTLEIDING VAN TERNAARD NAAR MODDERGAT  

 

ONDERDEEL HOEVEELHEID/OMSCHRIJVING EENHEID 

Vergunningverlener onttrekking en lozing Wetterskip Fryslân  
Routekaart nummer 8  
Strekkings- of kruisingsnummer S12  

Lengte strekking of kruising (inclusief toegangs- en 
ontvangstkuip) 

257 m 

Uitgangspunten   

Ontwateringsniveau 2,9 m-mv 

Dikte deklaag 4,81 m 

Dikte watervoerend pakket 15 m 

k-waarde slechtdoorlatende deklaag 1,614 m/dag 

k-waarde watervoerend pakket 10 m/dag 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand deklaag (GHG) 0,3 m -mv 

Gemiddeld laagste grondwaterstand deklaag (GLG) 0,7 m -mv 

Stijghoogte watervoerend pakket 0 m +NAP 

Grondwaterstanddaling tov GHG 2,6 m 

Grondwaterstanddaling tov GLG 2,2 m 

Verlaging stijghoogte watervoerend pakket  m 

Bemalingsduur 7 d 

Rekenmethode Edelman (freatisch), model (spanningsbemaling)  

Bronneringdebiet GHG  2,6 m3/m/d 

Bronneringdebiet GLG  2,2 m3/m/d 

Waterbezwaar GHG  4.686 m3 

Waterbezwaar GLG  3.965 m3 

Debiet spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) Geen meting m3/m/d 

Waterbezwaar spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) Geen meting m3 

Invloedsgebied deklaag 
 

 GHG GLG  

Verlaging 1 m 5 5 m 

Verlaging 0,5 m 15 15 m 

Verlaging 0,05 m 115 105 m 

Invloedsgebied watervoerend pakket  Stijghoogte  

Verlaging 1 m Nvt m 

Verlaging 0,5 m Nvt m 

Verlaging 0,05 m Nvt m 

Waterkwaliteit  Deklaag Wat.voer. pakket Opp. Water  

 MIN MAX MIN MAX    
IJzer 0,05 14,00 5,10 15,00 0,16  mg/l 

Cl 190 11.000 10.000 10.000 710  mg/l 
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GASTRANSPORTLEIDING VAN TERNAARD NAAR MODDERGAT  
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Vergunningverlener onttrekking en lozing Wetterskip Fryslân  
Routekaart nummer 9  
Strekkings- of kruisingsnummer K8  

Lengte strekking of kruising (inclusief toegangs- en 
ontvangstkuip) 

85 m 

Uitgangspunten   

Ontwateringsniveau 3,6 m-mv 

Dikte deklaag 5,68 m 

Dikte watervoerend pakket 14 m 

k-waarde slechtdoorlatende deklaag 1,07 m/dag 

k-waarde watervoerend pakket 10 m/dag 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand deklaag (GHG) 0,4 m -mv 

Gemiddeld laagste grondwaterstand deklaag (GLG) 0,9 m -mv 

Stijghoogte watervoerend pakket 3,00 m +NAP 

Grondwaterstanddaling tov GHG 3,1 m 

Grondwaterstanddaling tov GLG 2,7 m 

Verlaging stijghoogte watervoerend pakket  m 

Bemalingsduur 15 d 

Rekenmethode Edelman (freatisch), model (spanningsbemaling)  

Bronneringdebiet GHG  3,1 m3/m/d 

Bronneringdebiet GLG  2,7 m3/m/d 

Waterbezwaar GHG  3.953 m3 

Waterbezwaar GLG  3.443 m3 

Debiet spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) 14,0 m3/m/d 

Waterbezwaar spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) 17.918 m3 

Invloedsgebied deklaag 
 

 GHG GLG  

Verlaging 1 m 10 10 m 

Verlaging 0,5 m 20 20 m 

Verlaging 0,05 m 130 120 m 

Invloedsgebied watervoerend pakket  Stijghoogte  

Verlaging 1 m 120 m 

Verlaging 0,5 m 270 m 

Verlaging 0,05 m 500 m 

Waterkwaliteit  Deklaag Wat.voer. pakket Opp. Water  

 MIN MAX MIN MAX    

IJzer 
35,00 35,00 27,00 27,00 geen 

meting 
 mg/l 

Cl 
480,00 480,00 7.200 7.200 Geen 

meting  
 mg/l 
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GASTRANSPORTLEIDING VAN TERNAARD NAAR MODDERGAT  

 

ONDERDEEL HOEVEELHEID/OMSCHRIJVING EENHEID 

Vergunningverlener onttrekking en lozing Wetterskip Fryslân  
Routekaart nummer 9  
Strekkings- of kruisingsnummer S13  

Lengte strekking of kruising (inclusief toegangs- en 
ontvangstkuip) 

467 m 

Uitgangspunten   

Ontwateringsniveau 2,9 m-mv 

Dikte deklaag 5,68 m 

Dikte watervoerend pakket 14,00 m 

k-waarde slechtdoorlatende deklaag 2,036 m/dag 

k-waarde watervoerend pakket 10 m/dag 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand deklaag (GHG) 0,4 m -mv 

Gemiddeld laagste grondwaterstand deklaag (GLG) 0,9 m -mv 

Stijghoogte watervoerend pakket 0 m +NAP 

Grondwaterstanddaling tov GHG 2,5 m 

Grondwaterstanddaling tov GLG 2,0 m 

Verlaging stijghoogte watervoerend pakket  m 

Bemalingsduur 7 d 

Rekenmethode Edelman (freatisch), model (spanningsbemaling)  

Bronneringdebiet GHG  3,1 m3/m/d 

Bronneringdebiet GLG  2,5 m3/m/d 

Waterbezwaar GHG  10.134 m3 

Waterbezwaar GLG  8.172 m3 

Debiet spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) Geen meting m3/m/d 

Waterbezwaar spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) Geen meting m3 

Invloedsgebied deklaag 
 

 GHG GLG  

Verlaging 1 m 10 5 m 

Verlaging 0,5 m 20 15 m 

Verlaging 0,05 m 140 125 m 

Invloedsgebied watervoerend pakket  Stijghoogte  

Verlaging 1 m Nvt m 

Verlaging 0,5 m Nvt m 

Verlaging 0,05 m Nvt m 

Waterkwaliteit  Deklaag Wat.voer. pakket Opp. Water  

 MIN MAX MIN MAX    

IJzer 
35,00 35,00 27,00 27,00 geen 

meting 
 mg/l 

Cl 
480,00 480,00 7.200 7.200 Geen 

meting  
 mg/l 
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ONDERDEEL HOEVEELHEID/OMSCHRIJVING EENHEID 

Vergunningverlener onttrekking en lozing Wetterskip Fryslân  
Routekaart nummer 10  
Strekkings- of kruisingsnummer S14  

Lengte strekking of kruising (inclusief toegangs- en 
ontvangstkuip) 

533 m 

Uitgangspunten   

Ontwateringsniveau 2,9 m-mv 

Dikte deklaag 3,17 m 

Dikte watervoerend pakket 17 m 

k-waarde slechtdoorlatende deklaag 0,366 m/dag 

k-waarde watervoerend pakket 10 m/dag 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand deklaag (GHG) 0,4 m -mv 

Gemiddeld laagste grondwaterstand deklaag (GLG) 1,0 m -mv 

Stijghoogte watervoerend pakket 0 m +NAP 

Grondwaterstanddaling tov GHG 2,5 m 

Grondwaterstanddaling tov GLG 1,9 m 

Verlaging stijghoogte watervoerend pakket 2,5 m 

Bemalingsduur 7 d 

Rekenmethode Edelman (freatisch), model (spanningsbemaling)  

Bronneringdebiet GHG  1,0 m3/m/d 

Bronneringdebiet GLG  0,8 m3/m/d 

Waterbezwaar GHG  3.732 m3 

Waterbezwaar GLG  2.986 m3 

Debiet spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) 8,0 m3/m/d 

Waterbezwaar spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) 29.588 m3 

Invloedsgebied deklaag 
 

 GHG GLG  

Verlaging 1 m 1 1 m 

Verlaging 0,5 m 2 2 m 

Verlaging 0,05 m 55 50 m 

Invloedsgebied watervoerend pakket  Stijghoogte  

Verlaging 1 m 130 m 

Verlaging 0,5 m 280 m 

Verlaging 0,05 m 350 m 

Waterkwaliteit  Deklaag Wat.voer. pakket Opp. Water  

 MIN MAX MIN MAX    

IJzer 
<0,04 0,61 Geen 

meting 
Geen 
meting 

Geen 
meting 

 mg/l 

Cl 
190,00 1.600 Geen 

meting 
Geen 
meting 

Geen 
meting 

 mg/l 
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Vergunningverlener onttrekking en lozing Wetterskip Fryslân 

Routekaart nummer 11 

Strekkings- of kruisingsnummer K9 

Lengte strekking of kruising (inclusief toegangs- en 
ontvangstkuip) 

70,00 m 

Uitgangspunten 
Ontwateringsniveau 2,90 m-mv 

Dikte deklaag 8,43 m 

Dikte watervoerend pakket nvt m 

k-waarde slechtdoorlatende deklaag 0,94 m/dag 

k-waarde watervoerend pakket nvt m/dag 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand deklaag (GHG) 0,40 m -mv 

Gemiddeld laagste grondwaterstand deklaag (GLG) 1,20 m -mv 

Stijghoogte watervoerend pakket 0 m +NAP 

Grondwaterstanddaling tov GHG 2,50 m 

Grondwaterstanddaling tov GLG 1,70 m 

Verlaging stijghoogte watervoerend pakket nvt m 

Bemalingsduur 15,00 d 

Rekenmethode Edelman (freatisch), model (spanningsbemaling) 

Bronneringdebiet GHG  2,5 m3/m/d 

Bronneringdebiet GLG  1,7 m3/m/d 

Waterbezwaar GHG  2.625 m3 

Waterbezwaar GLG  1.785 m3 

Debiet spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) geen meting m3/m/d 

Waterbezwaar spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) geen meting m3 

Invloedsgebied deklaag GHG GLG 

Verlaging 1 m 10,00 10,00 m 

Verlaging 0,5 m 15,00 15,00 m 

Verlaging 0,05 m 70,00 60,00 m 

Invloedsgebied watervoerend pakket Stijghoogte 

Verlaging 1 m nvt m 

Verlaging 0,5 m nvt m 

Verlaging 0,05 m nvt m 

Waterkwaliteit Deklaag Wat.voer. pakket Opp. Water 
MIN MAX MIN MAX 

IJzer <0.04 0,57 0,80 7,70 0,48 mg/l 

Cl 69,00 190,00 1.400,00 4.500,00 100,00 mg/l 
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ONDERDEEL HOEVEELHEID/OMSCHRIJVING EENHEID 

Vergunningverlener onttrekking en lozing Wetterskip Fryslân 

Routekaart nummer 11 

Strekkings- of kruisingsnummer S15 

Lengte strekking of kruising (inclusief toegangs- en 
ontvangstkuip) 

299,27 m 

Uitgangspunten 
Ontwateringsniveau 2,90 m-mv 

Dikte deklaag 8,43 m 

Dikte watervoerend pakket nvt m 

k-waarde slechtdoorlatende deklaag 1,40 m/dag 

k-waarde watervoerend pakket nvt m/dag 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand deklaag (GHG) 0,40 m -mv 

Gemiddeld laagste grondwaterstand deklaag (GLG) 1,20 m -mv 

Stijghoogte watervoerend pakket 0 m +NAP 

Grondwaterstanddaling tov GHG 2,50 m 

Grondwaterstanddaling tov GLG 1,70 m 

Verlaging stijghoogte watervoerend pakket nvt m 

Bemalingsduur 7,00 d 

Rekenmethode Edelman (freatisch), model (spanningsbemaling) 

Bronneringdebiet GHG  3,0 m3/m/d 

Bronneringdebiet GLG  2,1 m3/m/d 

Waterbezwaar GHG  6.285 m3 

Waterbezwaar GLG  4.399 m3 

Debiet spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) geen meting m3/m/d 

Waterbezwaar spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) geen meting m3 

Invloedsgebied deklaag GHG GLG 

Verlaging 1 m 15,00 15,00 m 

Verlaging 0,5 m 30,00 30,00 m 

Verlaging 0,05 m 105,00 90,00 m 

Invloedsgebied watervoerend pakket Stijghoogte 

Verlaging 1 m nvt m 

Verlaging 0,5 m nvt m 

Verlaging 0,05 m nvt m 

Waterkwaliteit Deklaag Wat.voer. pakket Opp. Water 
MIN MAX MIN MAX 

IJzer <0.04 0,57 0,80 7,70 0,48 mg/l 

Cl 69,00 190,00 1.400,00 4.500,00 100,00 mg/l 
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GASTRANSPORTLEIDING VAN TERNAARD NAAR MODDERGAT 

ONDERDEEL HOEVEELHEID/OMSCHRIJVING EENHEID 

Vergunningverlener onttrekking en lozing Wetterskip Fryslân 

Routekaart nummer 11 

Strekkings- of kruisingsnummer S16 

Lengte strekking of kruising (inclusief toegangs- en 
ontvangstkuip) 

207,02 m 

Uitgangspunten 
Ontwateringsniveau 2,90 m-mv 

Dikte deklaag 10,38 m 

Dikte watervoerend pakket nvt m 

k-waarde slechtdoorlatende deklaag 1,39 m/dag 

k-waarde watervoerend pakket nvt m/dag 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand deklaag (GHG) 0,40 m -mv 

Gemiddeld laagste grondwaterstand deklaag (GLG) 1,20 m -mv 

Stijghoogte watervoerend pakket 0 m +NAP 

Grondwaterstanddaling tov GHG 2,50 m 

Grondwaterstanddaling tov GLG 1,70 m 

Verlaging stijghoogte watervoerend pakket nvt m 

Bemalingsduur 7,00 d 

Rekenmethode Edelman (freatisch), model (spanningsbemaling) 

Bronneringdebiet GHG  3,4 m3/m/d 

Bronneringdebiet GLG  2,3 m3/m/d 

Waterbezwaar GHG  4.927 m3 

Waterbezwaar GLG  3.333 m3 

Debiet spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) geen meting m3/m/d 

Waterbezwaar spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) geen meting m3 

Invloedsgebied deklaag GHG GLG 

Verlaging 1 m 20,00 20,00 m 

Verlaging 0,5 m 30,00 30,00 m 

Verlaging 0,05 m 110,00 100,00 m 

Invloedsgebied watervoerend pakket Stijghoogte 

Verlaging 1 m nvt m 

Verlaging 0,5 m nvt m 

Verlaging 0,05 m nvt m 

Waterkwaliteit Deklaag Wat.voer. pakket Opp. Water 
MIN MAX MIN MAX 

IJzer <0.04 0,57 0,80 7,70 0,48 mg/l 

Cl 69,00 190,00 1.400,00 4.500,00 100,00 mg/l 
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Vergunningverlener onttrekking en lozing Wetterskip Fryslân 

Routekaart nummer 11 

Strekkings- of kruisingsnummer K10 

Lengte strekking of kruising (inclusief toegangs- en 
ontvangstkuip) 

65,00 m 

Uitgangspunten 
Ontwateringsniveau 2,90 m-mv 

Dikte deklaag 10,38 m 

Dikte watervoerend pakket nvt m 

k-waarde slechtdoorlatende deklaag 1,02 m/dag 

k-waarde watervoerend pakket nvt m/dag 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand deklaag (GHG) 0,40 m -mv 

Gemiddeld laagste grondwaterstand deklaag (GLG) 1,20 m -mv 

Stijghoogte watervoerend pakket 0 m +NAP 

Grondwaterstanddaling tov GHG 2,50 m 

Grondwaterstanddaling tov GLG 1,70 m 

Verlaging stijghoogte watervoerend pakket nvt m 

Bemalingsduur 15,00 d 

Rekenmethode Edelman (freatisch), model (spanningsbemaling) 

Bronneringdebiet GHG  2,9 m3/m/d 

Bronneringdebiet GLG  2,0 m3/m/d 

Waterbezwaar GHG  2.828 m3 

Waterbezwaar GLG  1.950 m3 

Debiet spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) geen meting m3/m/d 

Waterbezwaar spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) geen meting m3 

Invloedsgebied deklaag GHG GLG 

Verlaging 1 m 10,00 10,00 m 

Verlaging 0,5 m 15,00 15,00 m 

Verlaging 0,05 m 70,00 60,00 m 

Invloedsgebied watervoerend pakket Stijghoogte 

Verlaging 1 m nvt m 

Verlaging 0,5 m nvt m 

Verlaging 0,05 m nvt m 

Waterkwaliteit Deklaag Wat.voer. pakket Opp. Water 
MIN MAX MIN MAX 

IJzer <0.04 0,57 0,80 7,70 0,48 mg/l 

Cl 69,00 190,00 1.400,00 4.500,00 100,00 mg/l 
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GASTRANSPORTLEIDING VAN TERNAARD NAAR MODDERGAT 

ONDERDEEL HOEVEELHEID/OMSCHRIJVING EENHEID 

Vergunningverlener onttrekking en lozing Wetterskip Fryslân 

Routekaart nummer 12 

Strekkings- of kruisingsnummer S17 

Lengte strekking of kruising (inclusief toegangs- en 
ontvangstkuip) 

575,64 m 

Uitgangspunten 
Ontwateringsniveau 2,90 m-mv 

Dikte deklaag 4,95 m 

Dikte watervoerend pakket 15,50 m 

k-waarde slechtdoorlatende deklaag 0,87 m/dag 

k-waarde watervoerend pakket 10,00 m/dag 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand deklaag (GHG) 0,30 m -mv 

Gemiddeld laagste grondwaterstand deklaag (GLG) 1,00 m -mv 

Stijghoogte watervoerend pakket 0 m +NAP 

Grondwaterstanddaling tov GHG 2,60 m 

Grondwaterstanddaling tov GLG 1,90 m 

Verlaging stijghoogte watervoerend pakket 0,60 m 

Bemalingsduur 7,00 d 

Rekenmethode Edelman (freatisch), model (spanningsbemaling) 

Bronneringdebiet GHG  1,9 m3/m/d 

Bronneringdebiet GLG  1,4 m3/m/d 

Waterbezwaar GHG  7.656 m3 

Waterbezwaar GLG  5.641 m3 

Debiet spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) 3,00 m3/m/d 

Waterbezwaar spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) 12.088,40 m3 

Invloedsgebied deklaag GHG GLG 

Verlaging 1 m 5,00 5,00 m 

Verlaging 0,5 m 80,00 70,00 m 

Verlaging 0,05 m 130,00 110,00 m 

Invloedsgebied watervoerend pakket Stijghoogte 

Verlaging 1 m 0,00 m 

Verlaging 0,5 m 65,00 m 

Verlaging 0,05 m 260,00 m 

Waterkwaliteit Deklaag Wat.voer. pakket Opp. Water 
MIN MAX MIN MAX 

IJzer 
<0.04 0,11 geen 

meting 
geen 
meting 

geen meting mg/l 

Cl 
58,00 7.900,00 geen 

meting 
geen 
meting 

geen meting mg/l 
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GASTRANSPORTLEIDING VAN TERNAARD NAAR MODDERGAT 

ONDERDEEL HOEVEELHEID/OMSCHRIJVING EENHEID 

Vergunningverlener onttrekking en lozing Wetterskip Fryslân 

Routekaart nummer 13 

Strekkings- of kruisingsnummer S18 

Lengte strekking of kruising (inclusief toegangs- en 
ontvangstkuip) 

515,39 m 

Uitgangspunten 
Ontwateringsniveau 2,90 m-mv 

Dikte deklaag 3,89 m 

Dikte watervoerend pakket 15,50 m 

k-waarde slechtdoorlatende deklaag 1,65 m/dag 

k-waarde watervoerend pakket 10,00 m/dag 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand deklaag (GHG) 0,40 m -mv 

Gemiddeld laagste grondwaterstand deklaag (GLG) 0,90 m -mv 

Stijghoogte watervoerend pakket 0 m +NAP 

Grondwaterstanddaling tov GHG 2,50 m 

Grondwaterstanddaling tov GLG 2,00 m 

Verlaging stijghoogte watervoerend pakket 0,60 m 

Bemalingsduur 7,00 d 

Rekenmethode Edelman (freatisch), model (spanningsbemaling) 

Bronneringdebiet GHG  2,2 m3/m/d 

Bronneringdebiet GLG  1,8 m3/m/d 

Waterbezwaar GHG  7.937 m3 

Waterbezwaar GLG  6.494 m3 

Debiet spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) 4,00 m3/m/d 

Waterbezwaar spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) 14.430,90 m3 

Invloedsgebied deklaag GHG GLG 

Verlaging 1 m 5,00 5,00 m 

Verlaging 0,5 m 10,00 10,00 m 

Verlaging 0,05 m 150,00 130,00 m 

Invloedsgebied watervoerend pakket Stijghoogte 

Verlaging 1 m 45,00 m 

Verlaging 0,5 m 65,00 m 

Verlaging 0,05 m 260,00 m 

Waterkwaliteit Deklaag Wat.voer. pakket Opp. Water 
MIN MAX MIN MAX 

IJzer 0,39 1,70 1,10 1,10 geen meting mg/l 

Cl 300,00 6.800,00 10.000,00 10.000,00 geen meting mg/l 
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GASTRANSPORTLEIDING VAN TERNAARD NAAR MODDERGAT 

ONDERDEEL HOEVEELHEID/OMSCHRIJVING EENHEID 

Vergunningverlener onttrekking en lozing Wetterskip Fryslân 

Routekaart nummer 13 

Strekkings- of kruisingsnummer K11 

Lengte strekking of kruising (inclusief toegangs- en 
ontvangstkuip) 

55,00 m 

Uitgangspunten 
Ontwateringsniveau 2,90 m-mv 

Dikte deklaag 3,89 m 

Dikte watervoerend pakket 5,80 m 

k-waarde slechtdoorlatende deklaag 0,48 m/dag 

k-waarde watervoerend pakket 5,00 m/dag 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand deklaag (GHG) 0,40 m -mv 

Gemiddeld laagste grondwaterstand deklaag (GLG) 0,90 m -mv 

Stijghoogte watervoerend pakket 0 m +NAP 

Grondwaterstanddaling tov GHG 2,50 m 

Grondwaterstanddaling tov GLG 2,00 m 

Verlaging stijghoogte watervoerend pakket 1,40 m 

Bemalingsduur 15,00 d 

Rekenmethode Edelman (freatisch), model (spanningsbemaling) 

Bronneringdebiet GHG  1,2 m3/m/d 

Bronneringdebiet GLG  1,0 m3/m/d 

Waterbezwaar GHG  990 m3 

Waterbezwaar GLG  825 m3 

Debiet spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) 6,00 m3/m/d 

Waterbezwaar spanningsbemaling (d.m.v. filters tot in wvp) 4.950,00 m3 

Invloedsgebied deklaag GHG GLG 

Verlaging 1 m 10,00 5,00 m 

Verlaging 0,5 m 40,00 35,00 m 

Verlaging 0,05 m 140,00 120,00 m 

Invloedsgebied watervoerend pakket Stijghoogte 

Verlaging 1 m 40,00 m 

Verlaging 0,5 m 60,00 m 

Verlaging 0,05 m 140,00 m 

Waterkwaliteit Deklaag Wat.voer. pakket Opp. Water 
MIN MAX MIN MAX 

IJzer 0,39 1,70 1,10 1,10 geen meting mg/l 

Cl 300,00 6.800,00 10.000,00 10.000,00 geen meting mg/l 



 

Onze referentie: D10020068:8  - Datum: 30 november 2020  

  

 

AANLEG GASLEIDING TERNAARD-200 - MODDERGAT 

39 van 51 

BIJLAGE E WATERINFORMATIEKAART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  

  



\ 

Legenda 
0 Kruising met nr 
?' Peilbuis diep met nr en analyseresu ltaten 
--¢- Peilbuis ondiep met nr en ana lyseresultaten 
• • Middelpunt Strekking met kaart nr 

Leidingtrace 

- (Leidingnr + kaartblad) 

- - - Bestaande leid ing 

----- Leiding derden 

Verlagingscontour strekking 

[I] 
= Ld 

Verlag ing GHG tot 0,05 m 

Verlaging GHG tot 0,5 m 

Verlagingscontour spanningsbemaling strekking 
•••• • • Verlag ing tot 0,05 m 
•••• 000 0 
0 0 
0000 

Verlag ing tot 0,5 m 

Verlagingscontouren kruisingen 
D Verlaging tov GHG tot 0,05 m - Verlaging tov GHG grater dan 0,5 m 

Verlagingscontouren spanningsbemaling kruisingen 

r223 
~ 

Verlaging tot 0,05 m 

Verlaging tot 0 ,5 m 

I 

I 
I 
' 

Verklaring kleuren labels 

■-•-,, •·-·· 
Analyseresultaten grondwater 
strekking 
Analyseresultaten grondwater 
Kruising 

r•-,, Analyseresu ltaten oppervlakte
•-•• water 

oo7oo9c Volgnummer pe ilbuis 
--c--== Kaartblad 

~ -- ~;;: __ 
--- ---~-- --- ·-.. ' 

. _/· 

\ 

' 
\ 

__--· 

Verklaring analyseresultaten: 

Cl :Chloride (in mg/I) 
Fe :IJzer (in mg/I) 
CZV :Chemisch zuurstof verbruik (in mg 0 2 /1) 
KjN :Stikstof volgens Kjeldah l (in mg/I) 
DR :Droogrest onopgeloste bestanddelen (in mg/I) 
BZV :Biochemisch zuurstofverbruik (in mg 0 2 /1) 
pH :Zuurgraad 
EC :Elektrische geleidbaarheid (µSiem) 
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·•-■-■-■-■- 1; ~ • 004009-1-2 '-L'-.,.- -,..,, 
I 4 .6- 5.6 > ■-■-■-■-■-

B008-1-1 
8.5- 9.5 

' 

J 

l 
............... ••·······~· 

!' 

---~~---=....=,,~~i 1' 

Cl: 6100 

KjN: 13.2 

Fe: 3.6 I 
BZV: 62 

CZV: 330 

DR: 600 

EC: 15130 

pH: 7.29 

I 

' 

KjN: 32.1 

Fe: 31 

BZV: 35 

CZV: 360 

DR: 1600 

EC: 16600 

005002-1-2 
4.5- 5.5 

Cl: 5300 

KjN: 24.1 

Fe: 2.9 

BZV: 51 

CZV: 360 

DR: 160 

I EC: 16200 

pH : 7.39 

■-■-■-•-·· 

-

/ Cl: 6500 

KjN: 29.6 

Fe: 22 

BZV: 10 

CZV: 220 

DR: 1900 

EC: 16960 -, 

005012-1-2 
2.7 - 3.7 

Cl: 560 

KjN: 5 

Fe: 0.2 ------~,__ ___ __, 
pH: 7.36 BZV: 2 

CZV: 41 

DR: 36 

EC: 3110 

..;._ • .I 

,""-" -

1: 

BZV: 19 

CZV: 150 

DR: 1300 

EC: 12180 

I 
I 

I 

BZV: 5 

CZV: 53 

DR: 30 

EC: 1740 

pH: 8.26 • 

■-■-■-•-·· 

CZV: 81 

DR: 360 

Cl: 9900 

KjN: 54.8 

Fe: 1.6 

BZV: <1 

I 
I 

. •f-----

~----<li( 
CLY: 55 

' 
--~■-■-■-■- EC: 16500 DR: 200 

!" 006003-1-2 
4.7 - 5.7 pH: 7.34 EC: 20000 

■-■-■-■-■ 

Cl: 8800 

KjN: 23.8 
'-----ii_:::::.>..-' 

Fe: 1 

BZV: 11 

CZV: 250 

DR: 4000 

EC: 20000 

pH : 7.20 

■-■-■-•-·· 

I 1•-•-•-•-•-

J 
_ i 006012-1-2 <-- 5.0-6.0 

Cl: 1100 

KjN: 14.5 

Fe: 0.39 

BZV: 2 

L 
pH : 6.92 

· ,~---■-

-\ 
•■-■-■-■-■---
■ 007007-1-2 
I 2.8-3.8 

Cl: 600 

KjN: 2.4 

Fe: 0.08 

:::2::: • ~-"-zv_,_1 _ ___, ~ -

>-----<I "1 CZV: 33 ■--\ \ 
EC: 4480 " - . ----~! ·\ i----~',--i- I ' 

'-•!~~~~-■ ■ DR: 15 i f, 
t EC : 2970 ii ' 

• pH: 7.06 ■ / 

\ L--•-•-•-• . 

. • • • • • • r • • • • 
· ·1 - ·- I.··- · 

~• l- •F·--;- ·· i ·· ·-·- ' 1 

I 
" 

_J_ 

0050 11-1-2 
2.5- 3.5 

Cl: 35 

KjN : <1 

Fe: 3 

BZV: <1 

CZV: 37 

DR: 400 

EC: 1310 

pH : 7.10 
L■- ■- ■ -•-•• 

0 

••• • ,r •••• -- ~··•• l •• l · 

r 

-- -y--=✓ 

l ' 

_ 1 , • • ·· ' · ···· ·- ·· 

I 
I' 
I 
■-■-■-■-■-

B007-1-1 
7.7 - 8.7 

Cl: 4000 

KjN: 27 

Fe: 0.11 

' 
I -- -
I 

■-■ -1-■-■-
006005-1-2 

4.5 - 5.5 

Cl: 9100 

KjN: 23.6 

Fe: 0.24 

BZV: 28 

..., ' .... ,._, . . . 
·1· .. : · •• .... T ••• 

I 

K005 

GHG 

GHG: 0,4 
•■-■-■-■-■ 
■ 007008-1-2 
I 2.8-3.8 

Debiet: 3,5 
Cl: 890 

Volume: 4 .200 
KjN: 9.1 

CZV: 130 

- '>~ 

K004 - ~----- BZV: 18 
>-------.1 ~-.....______~ ---- . 

GLG 
Fe: 0.39 

GHG 

GHG: 0,4 

Debiet: 1,8 

Volume: 1.890 

GLG 

GLG: 1 

Debiet: 1,4 

Volume: 1.470 

SB 

Debiet: nvt 

Volume: nvl 

100 2ll0 

---.:::i CZV: 140 - ~ . DR: 810 

••-------' t:::e~,oooo_:J!"i~-~D~,b~/e~t~2~.8~j 
GLG: 1,1 

BZV: 1 

I ----- . 
• DR: 470 ! i EC : 20000 

CZV: 79 

~!-----ll r '_V_,,ol_,,om~e~•:_3':.3"'60"___~._;iii,.,i _'D)IR'_•_'41990"_ 
I EC: 13610 ■ pH : 7.30 ! SB _ -~ ■ 

L ■- ■- ■ -•-•• ~1 
• pH: 7.05 ! 
'-•-■-■-•-·· 

400 Meters 

EC: 2760 

Debiet: nvl 

Volume: nvl 

• pH : 6.20 
L■- ■- ■- ■ -

ARCADIS I 
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Legenda 
0 Kruising met nr 

Verlagingscontour strekking 

[I] 
Eccl = 

Verlaging GHG tot 0,05 m 

Verlaging GHG tot 0,5 m 

Verklaring kleuren labels 

Ana lyseresultaten grondwater 
strekking 

Verklaring analyseresultaten: 

Cl :Ch loride (in mg/I) 
Fe :IJzer (in mg/I) 
CZV :Chemisch zuurstof verbru ik (in mg 0 2 /1) 
KjN :Stikstof volgens Kjeldah l (in mg/I) 

1•·- ·•·- ·•·- •·- ·•· 
;, B020-1-1 ! N 
! 7.4-8.4 I 

J·-·--·-·-. ,-i --------,L ~~131(1 
- •1 OW7-1-1 ~ i Cl: 10000 ~t~:.A' · 

• - I i -

?' Peilbu is diep met nr en analyseresu ltaten 

--¢- Peilbu is ondiep met nr en ana lyseresu ltaten 

i Middelpunt Strekking met kaart nr 

Leidingtrace Verlagingscontour spanningsbemaling strekking 
•••• • • Verlag ing tot 0,05 m 

Verlag ing tot 0,5 m 

Analyseresu ltaten grondwater 
Kruising 

r•-,, Ana lyseresu ltaten oppervlakte
•-•• water 

DR :Droogrest onopge loste bestanddelen (in mg/I) 
BZV :Biochemisch zuurstofverbruik (in mg 0 2 /1) 

t-----c-1~--230-----~ KjN: 22.7 ~ 
....._···-·-············-··-1 Fe: 1.1 t-
~ KjN: 2.1 j ,• ____ _, 

- (Leidingnr + kaartblad) 
007009c 

pH :Zuurgraad 

- - - Bestaande leiding 

•••• 
000 0 
0 0 
O ooo 

Volgnummer peil buis 
Kaartblad 

EC :Elektr ische geleidbaarhe id (µSiem) 

-j 
I -I 

---, . 
---! 
. 

-I 
i 

7 

' I . 

Leid ing derden 

i 
I 

B008-1-1 
8.5- 9.5 

Cl: 9900 

Kj N: 54.0 

Fe: 1.6 

BZV: <1 

CZV: 55 

DR. 200 

EC: 20000 

Verlagingscontouren kruisingen 
~ Verlaging tov GHG tot 0,05 m - Verlaging tov GHG groter dan 0 ,5 m 

Verlagingscontouren spanningsbemaling kruisingen 

[2Z:J 

1::::83 

Verlaging tot 0,05 m 

Verlaging tot 0,5 m 

Kuim.!fl Horne • 

1·-·-· ·-·-• B009·1-1 
,! 8.7 · 9.7 

Cl: 11000 

KjN: 84.8 

BZV: 1 

CZV: 56 

• 

1·- -- --·- ··- -
• 0070 13-1-2 I 
I 3.0 •4.0 j 

Cl: 1400 

KjN : 7.4 

Fe: 0 .67 

BZV: 11 

czv: 40 

DR· 4onn 

0.9 i EC: 5080 

.--·--·-·-·-· ! 6010-1-1 I 

I 7.7 - 8 .7 
>--------! 

-.i. .... Cl:_ 1300D····i 

! KjN : 129 i 

L.·-····-··-·········J 
j Fe : 3.1 j 
...................... _ .. 
• BZV: <1 ! 
!·······-·······-····· 
! czv: 120 
1 ··-··-·-··-········· 

i .. -.~~:.:.~.~··-·· • ! EC: 20000 • 

I !·-;,~;;;:;:;-; 
! 4.5 - 5.5 ! 

Cl: 10000 

KjN: 79.8 

Fe: 0.05 

BZV: <::1 

CZV: 250 

DR: 4300 

EC: 20000 

, pH: e!.95 i 1 __________ ., 

1·-·-·-·-·-· 
· OWS-1-1 I 
I I . . 

Cl: 710 

KjN: 4.1 • 
Fe: 0.16 

BZV: 10 

CZV: 81 

DR: 18 

EC: 3100 

L------ --1.-~ • pH: 6.02 • 
006012-1·2 • ·-·- · -·-·--- \ 

1----------1 
, pH: 6.80 I 

!---D_R_. _,_,o __ L '---·---~-•-1 
5.0·6.0 I EC: 20000 

Cl: 1100 

KjN: 14.5 

1·-·-·-·-·-· • 007007•1·2 I 
I • • 2.8·3.8 I 

' 
7 • pH: 7.09 • •-·-·-·-·-·I 

'" 0.39 j-1 1:--------< ',----~ 
KjN: 2.4 

Cl: 600 

BZV· ?: 

czv: 130 
Fe: 0.08 

DR: 2700 

EC: 4480 

EILV: 1 

CZ'J: 33 f 14 

DR: 15 

EC: 2970 

i pH: 7.06 , 
-·-·-·-·-· "-._ 

Cl: 890 
Cl: 750 

.----·-·---1 
• 007012-1 -2 j 

---1 2.7 - 3.7 

KJN : 9.1 
Kj N· 1 5 Cl: 980 

Fe: 0.39 
fe : 0.24 

KjN: 2.6 

• L_s_z_v_, -'-~i ~ : 
• I CZ\/: 63 

CZV: 79 I ;•-------. .------. 

BZV: 8 
Fe: 0.04 

BZV: --=1 

CZV: 44 

• 
DR: JO l•d-DR: 490 >-----..;7;;-----~ 

DR: 49 
2- I EC· 3470 , ~----~ 

EC: 2760 , - • I .-
'i------..; , • I EC: -12-10 

I •1 pH: 8.51 L _ 'a-----~ 
j pH: 6.20 • --·-----~~ 
'-·•- •-•-•·- ·•·• pH: 7.38 

I 

Cl: 190 

KjN : 1.3 

Fe: 9.8 

U.6 BZV: -s: 1 

CN: 47 

DR: 2700 

. ,' ..... , .. 
···•··-<?r '·· 

O.R 
•·- ---• 

' 6011- -
, 7.7 8.7 , 1.5 - 5.5 

' . I I Cl: 12000 Cl: 11000 

,__K_j_N,-99-A--,~ c:-K-JN- ,- ,-,-,--! 

Fe: 0.31 I Fe : 13 

BZV: -s:1 BZV: -s: ·1 

CN: 90 cz.v- 210 

DR: 90 DR: 13000 

EC: 20000 EC: 20000 

1·-·-·--·-·-
! 008011-1-2 

4.5 - 5 .5 

Cl: 210 ·-·-•- -•- ·- , 

. ·' . 

8013-1-1 
7.5 · 8.5 

Cl: 10000 

KjN: 85.1 

Fe: 5.1 

BZV: <1 

czv: 11 0 

1~-·-·-·-·-1 00801 0-1 ·2 
2.5- 3.5 

Cl: 590 

KiN: 6.4 

I 
I 

KjN: 6 .1 

Fe: 0 .97 

BZV: <1 

CZV: 29 

DR: 65 

• KjN: 59.4 ! 
1 Fe: 14 • 
• I 
I BZV: -s: 1 

CZV: 120 

DR: 110 

EC: 11880 

• pH : 6.09 • 

}-·-·-·-·-··· 

1·-·-·-·-·-· 
• B012-1-1 ! 
! 7.5 - 8 .5 ! 

n.s 

Cl: 10000 

KjN: 102 

Fe· 15 

BZV: <1 

CZV: 120 

DR: 3400 
Fe: 0.21 • >,------; 

;------<! ! EC: 20000 

CZV: 25 

BZV: 5 ! 
~-----<' • pH: 6.90 ; 

! •-·-··-·-·-·' ' 
DR: 27 I 

EC: 3650 

c,B 

Cl: 1600 

Cl: 480 KjN: 12.5 

KjN: 6.4 Fe: 0.61 

Fe . 35 BZV: -s:1 

BZV: 8 CZV: 100 

CZV: 150 ..-1 
I • DR: 18000 

SI :--□-R-2-60-o~i " 
!-----~i ! EC: 10160 

EC: 2940 • pH : T.TO j 
-.1,-----~. l---·-·-•--. 

Cl: 190 

KjN: 3 .7 

Fe: <O.D4 

BZV: '<1 

i CZV: 18 

A DR 45 i EC: 20000 

• pH : 7.24 11---.,,.- ·-·-· 

.--·-·-·---~ 
• B017·1·1 I 
I 7.5·8.5 

Cl: 4500 

KjN: 10.7 

Fe: 0 .8 

BZV: -.:1 

CZV: 110 

DR: 5100 

EC: 14400 

Cl: 09 

KjN: -s:1 

Fe: 0.48 

BZV: -s:1 

czv- 12 

DR: 110 

Rl EC: 

I I pH: 

i ·-·-

1400 

52. 

1·-·-·-·-·-· 

___ /_ ___ _ 
012003-1-2 

3.0 - 4.0 

Cl: ~B 

KjN: -s:1 

Fe: 0.1 1 

BZV: <1 

CZV: 17 

DR. 700 

EC: 1220 

pH : 7.47 • 

-·-·-·-·\ 

BZV: 15 

czv· no 

lJH: 140 • 01 1009-1-2 I 
1•-•-•-•-•-• ! 5 -□· 5.o j J EC: 10130 ! 
i OW0-1-1 I . Cl: 190 ~ ';-------j 

• : : ' l_~pH: 7.13·-·· 
Cl: 100 I • KjN: 4.1 

KjN: -s:1 Fe: <0.04 

Fe : 0 .48 BZV: .: 1 

N '-l ___ -i . __ c_zv_, _16___, ~ BZV: 1 .-

DR: 120 CZV: 23 
r------' "· -----< 

j ! EC: 16500 i DR: 9.5 

!---,c-,-,-,-,-,-;1 ~ pH : 7.20 j ~,:-----': I..-•·-•-•·-•, 
pH: 7.83 I 

....... -....... ·····-· ... 
I Fe: 2.6 I 
f ···-····-·-· ·····-· ·-i 
• BZV: 6 • 

6ZV: 56 

CZV: 580 

l ____ _ _____ _J . . DR: 020 
! CZV: 50 
r ···················-· . EC: 20000 
• DR: GB !.,.,--------j 
~···-········-······-·-' 
! EC: 1720 j 

/ r-----
•·-·-·-·-·-• • pH: ·1.t.!. I 
• 012005-1-2 I t_ ___ - - --_:_____ 
I 5 2 -6 2 j derg 

Cl: 7900 I 

KjN. 23.7 

Fe: -s:0 .04 

BZV: 61 

CZV: 220 

DR: 14 

........ 
. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . .. .... . .. . .. . . . . . . . . . ........... ...... ' ... .. 
.:: :: ::·,.,: .:: : :: 
. . .. . . . .. ... ... .. 

. . . . . . . 
1 .. ·· :: .. 
1:·.:.: 

, •. i .. i . . . - . .::: :::i :::::,:.. \ 
• • • • ' • 1 • • T • • • • • . . . . . .. . . . . . . . . ~t·2· ·w·. ~ H~·ni_nni!!·"~~cY-1'7·-·-·-·-·-· .......... .... , J..... I 

::::::::::: :J: :• i:······· .... _,,~ 013012-1-2 

:·1; ::: ::: ::::i:·1· \ .-:. ;:: ·::::: : iJ 2.0·3 .0 

:: :.t ::: [::::Yfl:: .:I ::i:: ·,:;-; ::::: Cl: 300 
r~~.1 .... .. . ...... .. . 1 ••• •.•.•• . •..•• ,;;,;;;; ~

1
.:::: ::':: ',J: :!:::::::··· ·, n· .,II KjN• 3 

.. .. . .. ......_.·'\·· t · · · f:-: 1··[ ••l•• 1·· 
::: '. ::::;:: :-.~r.·.:: ;'. :1'.:L:::··· Fe: 1.7 

Ji:!!l!i:J>;r.;;/ i>: szv: -s: 1 
.: ... v ·f .. :: ;t. ·· c ... , J.. . . J 1 

.:::1:::::'. ::/"j,;; •. :,.::: t : : . :: : :: ::: :::::: ..... :::::: ·i·· 
/ :-_c_zv_,_,1_..., 

DR: 49 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

.. :::!::: :::::::·. ..: i :: [ :::: 

.:::~ ::;::1 ~:l [/.}'.:;iii i:~ l:~ ~:: ..... ,. Iv'.., · j· F .... . .... . 
.:::::::::::::i: .:·.:r: :::::: 

013008-1-2 
4.5- 5.5 EC: 2270 

Cl. 6800 ; I pH: 7 -56 

~----~!n -·-•-•·-•-·J 
KjN: 18 I . ' 
Fa: 0 .39 

BZV: 54 
• ,. , ,. • ,. • , •• , :-,. ... , r.,..,.. 
... , ...... :: /) . ,. .. , .. , .. 

• •• •{ ' •• I ••••• : ?~:::-:: ·· CZV: 160 

....... /; ! ... .... . . 
••• ' • • .,! • ' •• ' •• ' •• 

. :: ::t;t . 
: : : t : : : .• : .. 

··z:·····•; .. •••• •I . • i . . ..•... 
... ~?~.: . 

B018-1-1 
5.S - 6.8 

DR: 190 

EC: 18330 

pH : 7 .30 I 

I J.Z 

Cl: 1400 

KjN : 17.1 

Fe: 7.7 

BZV: 1 
......... \ ............. . 

• :•.: :: : :;✓:fl!1n:::::: :: 
........................ . -~·· •· .. ··~ 

. . .. ~:: ::::: ::::::::10.u:::::::::\::ucr: ::::::::::ii:t ::::::: :: ::: 
X:'.:'13 ::.: 'f·.: .. :::: •;i2.j::::: 1../ ::: +: : ... ·r.· :1:.::.:: :: . :: : :: ~:: :'. : \ \: .. :: :: : . : . 

!: ....... :: :: (:::: :: :_; .. : .. . ::..:~ ::: :::: ..... . ~-:-::.::: '. :::: ::::::~:::::::::::.'. :.::·:::··: . l ......... I·) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .... ........................... -- ....... "'I·. . . . . 

.J\)!}rf \>) i:~i ::: : '.~~: : ::: :: : :•i· . 
. . T . . .. : : : : : : : : : : . : : : :; : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : ...... . :c ::::::::::::::::::::::::::::::··· ... ' .......... ' ........... . 

' ••••••• ' •• + ••••••••• 
' ' . . . . . . . . . . . . ....... ...... 
' ..... 

-

I 

1·-·-·-·-·-· 
• 01 1013-1.2 ~ 
I 2.2 - 3.2 

"- •. ------, 
Cl: 75 

KjN: 1.6 

A Fe: 0.57 

a 

I 
....... 

I 
1-----;•-

Cl: 7200 

KjN: 22.6 

Fe: 27 

BN. 110 

CZ\/: 540 

DR 14000 

EC: 2000D 

; pH: 7.14 I 

'- ·-·-·-·- . J---

08 

/ 

010009-1-2 
4.5 - 5.5 

Cl· 72n 

KjN: 14.1 

Fe: 0.4J 

BZV: .:1 

CZV: 140 

DR: 2800 

EC: 3670 

1·-·-·-·-·-· ;. B016-1-1 ~ 
! 7.5-8 .5 i 
I • 
i Cl: 2100 ! 

KjN: 14.6 

Fe: 6 .8 

BZV: 1 

CZV: 70 

DR: 3000 

EC: 78BO 

! pH: 7.00 ! 
'-·•-•-•-•-•I 

Oost e rn ij kerk 

(Ea-sternijtsjerk) 

\--·-· -·-· 011003-1·2 I 
2.5 - 3.5 

Cl: 70 

KjN. 2.3 

Fe: 0.31 

BZV: 4 

CZV: 28 

DR: 68 

l EC: 1600 

• pH: 6.82 I 
'-·-·-·-·-·-= 

/ 

BZV: -.:1 

CZV: 23 

'! __ D_R_• -,-,--, 

EC: 1630 

• pH : 7.36 • '-·-·-·-•-•·· 

Docu ment Path : C :\Users\ogiMer8542\Documentslf' rojecten _ 2020\20 1110 _ T emaard\03 

Opdrach/gew,r -Nederlandse Aardolie Maatschappij B. V. 

- ·Aanleg 12" gas/eiding van 
Ternaard naar Moddergat 

· Waterinformatiekaarl 

-Definitief 
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Legenda 

- Terrein van hoge archeolog ische waarde 

1111 Terrein van zeer hoge archeologische waarde 

- Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd 

CHK_FAMKE (archeologie) 

D geen onderzoek noodzakelijk 

D karterend onderzoek 1 (middeleeuwen) 

l_J karterend onderzoek 2 (m iddeleeuwen) 

__ karterend onderzoek 3 (m iddeleeuwen) 

- streven naar behoud 

1111 streven naar behoud - beschermd 

- waarderend onderzoek (terpen) 

LJ water 

cx:::a::JI Trace 

~ 

opdrachtgever: NAM 

datum: 10-9-2018 

Schaal (A3): 1 :31.312 

0 0,6 1,2 1,8 

N 

A 
<projectnummer> 

2,4 3 Km 
GvW 
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Legenda Lithoklasse 

a antropogeen 

v veen 

k klei 

kz kleiig zand, zandige klei 

zf fijn zand 

zm middelgrof zand 

zg grof zand 

g grind 

 

Legenda Geologische eenheid 

AAOP Antropogene afzettingen 

NA Formatie van Naaldwijk 

NAWA Formatie van Naaldwijk, laagpakket van Walcheren 

NIHO Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen laagpakket 

NAWO Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer 

NIBA Formatie van Nieuwkoop, Basisveen laag 

BXWI Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden 

BXSI2 Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven, onderste deel 

BX Formatie van Boxtel 

EE Eem Formatie 

DR Formatie van Drente 

DRGI Formatie van Drente, Laagpakket van Gieten 

PE Formatie van Peelo 

UR Formatie van Urk 



 

Onze referentie: D10020068:8  - Datum: 30 november 2020  

  

 

AANLEG GASLEIDING TERNAARD-200 - MODDERGAT 

51 van 51 

COLOFON 

 

AANLEG GASLEIDING TERNAARD-200 - MODDERGAT 

GEOHYDROLOGISCH RAPPORT 

 

AUTEUR 

Reinout Ogilvie 

PROJECTNUMMER 

C05058.000189 

ONZE REFERENTIE 

D10020068:8  

DATUM 

30 november 2020 

STATUS 

Definitief 

GECONTROLEERD DOOR 

 

 

 

 

Sebastian Huizer 

Specialist Geohydrologie 

 

 

 

Arcadis Nederland B.V. 

Postbus 33 

6800 LE Arnhem 

Nederland 

+31 (0)88 4261 261 

 
www.arcadis.com 

 

    
  

  




