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Getekend volgens:       NEN 5104

Projectnaam: Nieuwendijk daverveld

Projectcode: 78193

Meetpunt: B01/K01
Datum: 29-9-2020

Boormeester: W.T. Verhoef

0
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150

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus,
resten wortels, donker beigebruin,
Edelmanboor20

Klei, sterk zandig, sporen roest,
neutraal beigebruin, Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, sterk siltig, brokken
klei, neutraal beigegrijs,
Edelmanboor

170

Klei, zwak zandig, zwak
veenhoudend, neutraal beigegrijs,
Zuigerboor190

Meetpunt: B02/K02
Datum: 29-9-2020

Boormeester: W.T. Verhoef

0

50

100

150

200

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus,
resten wortels, donker beigebruin,
Edelmanboor20

Klei, sterk zandig, sporen roest,
neutraal beigebruin, Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, brokken
klei, neutraal beigegrijs,
Edelmanboor

190

Klei, zwak zandig, zwak
veenhoudend, neutraal beigegrijs,
Zuigerboor210

Meetpunt: B03
Datum: 29-9-2020

Boormeester: W.T. Verhoef

0

50

100

150

200

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus,
resten wortels, donker beigebruin,
Edelmanboor20

Klei, sterk zandig, matig grindig,
sporen roest, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

80

Klei, zwak zandig, sporen roest,
neutraal beigegrijs, Edelmanboor

140

Zand, zeer fijn, sterk siltig, brokken
klei, resten schelpen, neutraal
beigegrijs, Zuigerboor

200

Klei, zwak zandig, neutraal
beigegrijs, Zuigerboor

220

Meetpunt: B04
Datum: 1-12-2020

Boormeester: Jeroen Koppelman

0
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100
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200

groenstrook0

Klei, zwak humeus, brokken
baksteen, donker beigebruin,
Edelmanboor, Toplaag van het
plantsoen

5

Grind, matig grof, sterk zandig,
neutraal grijsbeige, Edelmanboor,
Stabilisatielaag van de parkeerplaats

30

Zand, matig fijn, matig siltig, weinig
roest, licht bruinbeige, Edelmanboor

120

Klei, matig zandig, donker
blauwgrijs, Edelmanboor

160

Veen, matig kleiïg, sporen hout,
resten wortels, donker zwartbruin,
Edelmanboor

210



Getekend volgens:       NEN 5104

Projectnaam: Nieuwendijk daverveld

Projectcode: 78193

Meetpunt: B05
Datum: 1-12-2020

Boormeester: Jeroen Koppelman

0
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150

200

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, resten puin, neutraal
bruinbeige, Edelmanboor20

Zand, matig fijn, zwak siltig,
spikkels roest, licht bruinbeige,
Edelmanboor

110

Zand, uiterst fijn, matig kleiïg,
neutraal beigegrijs, Edelmanboor

150

Veen, zwak kleiïg, laagjes hout,
donker zwartbruin, Edelmanboor,
Brokkelt uit elkaar

200

Meetpunt: B06
Datum: 1-12-2020

Boormeester: Jeroen Koppelman

0

50
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150

200

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
spikkels roest, neutraal beigebruin,
Edelmanboor, Humeuse toplaag

80

Klei, zwak siltig, sporen houtskool,
donker bruingrijs, Edelmanboor

130

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht
grijsbeige, Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, sterk siltig, weinig
schelpen, neutraal beigegrijs,
Edelmanboor

230

Meetpunt: B07
Datum: 1-12-2020

Boormeester: Jeroen Koppelman

0
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tegel0

Edelmanboor, (Stoep) tegel
5

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, sterk
puinhoudend, neutraal bruinbeige,
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
puinhoudend, zwak schelphoudend,
donker grijsbeige, Edelmanboor

130

Zand, zeer fijn, matig kleiïg, zwak
schelphoudend, donker blauwgrijs,
Edelmanboor

180

Veen, zwak kleiïg, donker
zwartbruin, Edelmanboor

210



Getekend volgens:       NEN 5104

Projectnaam: Nieuwendijk daverveld

Projectcode: 78193

Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand


