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Aanvraag vergunning voor
grondwateronttrekking
en/of infiltratie

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend in zevenvoud toesturen aan:
Gedeputeerde Staten van Overijssel
Eenheid Water en Bodem
Team vergunningen, ontheffngen en handhaving
Postbus 10078
8000 GB ZWOLLE

1. Algemene gegevens

Aanvrager naam:
contactpersoon:
adres:
postcode/ woonplaats:

telefoon:
e-mail:

~"it"iis_I\V ___
..i~..~,.~ç~_"y_~_n...~,~,nke,l~,l1

_1!C1C19sci:1i1;!Ll"tr,,_..L2~"'LI'C1Stblis_:z_!.~___~__~

_ Z~_:z't"'E~"'I'"I!lC1orn____ __ __ __ __Lc!Sii:z.l::C:~"'rii h,,rn__~

_1i~g;_:S4~03023 _____~ax:____~ __ _ _~___________

ios. vanwinkelen(§vitens.nl

Adviseur naam:
contactpersoon:
adres:
postcode/ woonplaats:

telefoon:
e-mail:

_"-it,,iis__I\-,___~__

Ir.~."~.A...~ln ~~r,k.e_n

J"_,,..-,!I_,,_r__ gii~___ LI'C1_Sr"lIs:z~_~?~

c!1!:z~!'!'''!ii!!ern_LC!SO :z___c:_c: ___"'riii:,,rn_~ _ __ _____~_ __ ___

O:zC!:_~~C!_~Ii~~lL_~_~______~____~faK: _1l:zC!:3~641!:44_~

mariette. vanvlerken(§Vitens. nl

De aanvraag betreft:
o Een nieuwe vergunning

18 Een wijziging van een vergunning Kenmerk van de huidige vergunning: ...?.Sll!SZ_____........__
De aangevraagde wijziging heeft betrekking op de winning uit het tweede watervoerende pakket.
Voor de winning uit het derde watervoerende pakket wordt geen wijziging aangevraagd. De
gegevens in dit formulier hebben dan ook alleen betrekking op de winning uit het tweede
watervoerende pakket.

2. Locatie

2.a. Locatie aanduiding
Plaats:
Adres: R_lIit,,rlaa1146

_ ._P9St,,2de :Jlii~~~1!1'
(indien mogelijk invullen)x- v-coördinaten x= Y=

I (indien moqeliik invullen)

Kadastrale gegevens: Zie toelichtina bij de vergunning
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2.b. Ligt de locatie in Salland (zoals bedoeld in art. 6.5 van de Grondwaterverordening)? ja
(gemeenten Dalfsen -het gebied ten zuiden van de Vecht~, Deventer, a/st-Wijhe, Raa/te en Zwolle -het
gebied ten oosten van het Zwartewater en het Zwolle-IJsselkanaal en het gebied ten zuiden van de
Vecht-)

3. Gegevens over de onttrekking (en infiltratie)

3.a. Grootte van de grondwateronttrekking uit het tweede watervoerende pakket
_ 0'_' ...._.__.__.."" .. m3 per uur

_.__,____........___.___ m3 per dag

__________!_,_IiIi\lIl.l.O. m' per maand

_________!Il,IlIlIl,_Il_!I.11._. m' per jaar

_____________________~______ m' gedurende het gehele project (bij onttrekkingen korter durend dan 1 jaar)

Hier de maximale hoeveelheid opgeven. Bij tijdelijke onttrekkingen op basis van worst case benadering.
Nota Bene, voor de berekening van de effcten op de omgeving als gevolg van ,deze onttrekking dient uitgegaan te worden van de

hier genoemde hoeveelheden (zie checklist aan het einde van dit formulier voor de effectberekening).

3.b. Doel van de grondwateronttrekking
o bronbemaling

D grondsanerlng
o grondwatersanering

18 drinkwater voor menselijke consumptie

D spoelwater
o proceswater

o koude- warmteopslag

o anders, namelijk .."._"._...._._."..,._.,.._,,_~

3.c. Methode van de grondwateronttrekking
o horizontale drainage

18 vertIcale fiters

o deepwell

De qeqevens van de Domnnutten zjin als volat:
Nummer put Onderkant filter Maaiveldhoogte (m

t.o. v. maaiveld ie NAP)
I rml'

*Bij onderkant fiter t. o. v. maaiveld de maximale diepte waarop de filters komen te staan, aangeven. Deze diepte dient ook
als uitgangspunt voor de effectberekening te worden gebruikt. De maximale diepte wordt ook in de beschikking opgenomen.

3.d. Wat gebeurt er met het onttrokken grondwater?
o lozing op oppervlaktewater (mogelijk is hiervoor een vergunning op grond van de Wet verontreiniging

oppervlaktewateren (WVO) van het waterschap nodig)

o lozing op de gemeentelijke riolering (mogelijk is hiervoor een lozingsvergunning op grond van de Lozingsverordening

riolering van de gemeente nodig)

o retourbemaling (onderbouwing in bij te voegen rapportage geven)
o geïnfiltreerd jn de bodem (onderbouwing in bij te voegen rapportage geven)

18 anders, namelijk Productie van drinkwater

Hoeveelheid: _.. m3 per uur

m3 per dag
m3 per maand

m3 per jaar
m' gedurende het gehele project

4. Planning
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4.a. De onttrekking is
o tijdelijk (beantwoord vraag 4b en 4c)
18 permanent Geplande start van de onttrekking:_ :Z1l~O~

4.b. De periode waarbinnen de werkzaamheden gepland zijn:
van __ _ ________________ (dag,maand,jaar) tot (dag,maand,jaar)

4.c. Oe duur van de onttrekking en/of infiltratie is:
._---_._---_._...- - ._-_............_--_._...._..._._._-_..__.__._- _..__..._..._........__....._...__._._-._..._-----_.--_..---_._._--

5. Vooroverleg

Met welke instanties en welke contactpersonen heeft u overleg gevoerd over deze aanvraag (indien mogelijk ook
telefoonnummer vermelden)?
Instantie contaetoersoon Waarover?
Begeleidingscommissie MER:

. Gemeente Zwolle R. Slaoer 1038-498 24 15)

. Gemeente Zwolle R. Baarslag (038-498 27 06)

. Staatsbosbeheer W. Gerritse 106 54 95 74 03)

Ministerie LNV S. Groen 10570~66 88 55)
Inrichting van.
de waterwinning. Waterschap Groot Salland H. van Mensvoort (038~455 73 421

. RiU,swaterstaat Directie Oost J. Mannaerts 1026-368 89111

. InitiatiefQrOeD IJsselzone A. van Halem (038-4221612)

. Verenioino Buurtschap J.A. van der Bero 1038-46553141

6. Overige aanvragen om vergunningen/ ontheffingen/ wijzigingen

a. Zijn voor de werkzaamheden nog andere vergunningen/ ontheffingen/ wijzigingen aangevraagd? nee
Naast de wijziging van de vergunning in het kader van de grondwaterwet zijn de volgende
veraunnlnaen/ontheffingen/wijziQinaen moaeilik noodzakellik

Verounnino/ ontheffna In het kader van Oroanisatie Contactoersoon
0 Verordening fysieke leefomgeving Provincie Overijssel

I (reoeloevino arondwaterbeschermina)

0 Ontheffina natuurbeschermlnaswet Provincie Overiissel

0 Verounnina Wet mileubeheer Gemeente Zwolle
0 Wiiziaino bestemminosnlan Gemeente Zwolle
0 Bouwvergunning Gemeente Zwolle
0 Ontheffino Keur Waterschao
0 lozinasveraunnina Waterschao
0 Ontheffina Flora en faunawet Laser

7. Mee te zenden bijlagen

Met deze aanvraag dient u een onderbouwend rapport in zevenvoud mee te zenden.
Dit rapport moet een onderbouwing van de aanvraag bevatten en een beschrijving van de gevolgen van de
onttrekking op de omgeving. Het rapport geeft de vergunningverlener de nodige informatie om de aanvraag te
kunnen beoordelen. Tevens wordt het rapport ook ter inzage gelegd, waarbij het dient voor het begrip van
derden. Als bijlage 1 bij dit formulier is een checklist opgenomen, waarop is aangegeven welke gegevens bij een
vergunningaanvraag moeten worden aangeleverd.
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Voor de onderbouwing van deze vergunningaanvraag wordt verwezen naar het MER "Naar een
duurzamen waterwinning voor Zwolle". In de toelichting bij deze aanvraag is aangegeven waar in
het MER de gegevens uit de checklist van bijlage 1 zijn terug te vindena

Ondertekening

Plaats: Datum: Handtekening aanvrager:

Apeldoorn december 2006

. J.C. van Winkelen

Indien de adviseur namens de aanvrager ondertekent, dient er een volmacht bij de aanvraag gevoegd te worden.
In deze volmacht dient de aanvrager aan te geven in hoeverre de adviseur namens de aanvrager mag optreden.
De aanvrager blijft verantwoordelijk voor de aanvraag. Ook de kosten (leges, advertentiekosten, provinciale
grondwaterheffing) worden in rekening gebracht van de aanvrager.

Let op: Het kan zijn dat de grondwateronttrekking belastingplichtig is voor de grondwaterbelasting. In dat geval
wordt de houder van de inrichting (aanvrager) door de Belastingdienst als belastingplichtige gezien. Dit betekent
dat u kunt worden aangeslagen door de Belastingdienst. Informatie hierover kunt u opvragen bij de
Belastingdienst Rivierenland/Kantoor Arnhem, Landelijk Mileubelastingenteam (LMA),
telefoonnummer 026 358 10 19.
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1. ALGEMEEN
1.1. Leeswijzer

Dit document is een toelichting bij de aanvraag tot wijziging van de vergunning voor de
onttrekking van grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening in Zwolle.

Met dit document overleggen wij de door u gevraagde gegevens conform bijlage 1 bij het
formulier "Aanvraag vergunning voor grondwateronttrekking en/of infiltratie".
Het document bevat een toelichting op de noodzaak voor het verplaatsen van de
grondwateronttrekking (hoofdstuk 2), een beschrijving van de inrichting van de
waterwinning (hoofdstuk 3) en een beschrijving van de gevolgen voor de bij het
grondwaterbeheer betrokken belangen (hoofdstuk 4). Als bijlagen zijn toegevoegd:
kadastrale gegevens (bijlage 1) en overzicht pompputten (bijlage 2).

Voor alle overige informatie verwijzen wij naar het MilIeueffectrapport " Naar een duurzame
waterwinning voor Zwolle", waarin (de milieueffecten van) verschillende alternatieven
onderling vergeleken worden.

1.2. Gegevens aanvrager

Deze vergunningaanvraag wordt ingediend door:

Vitens NV
Boogschutterstraat 29 A, Apeldoorn
Postadres: Postbus 2137, 6802 CC Arnhem

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

mevr. M.A. van Vlerken, tel 026-3690335, e-mail mariette.vanvlerken\§vltens.nl
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2. DE NOODZAAK VOOR VERPLAATSING VAN DE GRONDWATERONTTREKKING

2.1. Geschiedenis

Door Vitens (en haar voorgangers) wordt sinds 1950 grondwater gewonnen bij het Engelse
Werk in Zwolle ten behoeve van de drinkwatervoorziening van Zwolle en omgeving. Voor
deze winning heeft Gedeputeerde Staten van Overijssel in 1995 vergunning verleend voor
een onttrekking van 12 miljoen m3/j uit het middeldiepe watervoerende pakket en 2 miljoen
m3/j uit het diepe watervoerende pakket. Deze capacIteit is noodzakeiijk voor de
drinkwatervoorziening van Zwolle.
De huidige winning in het middeldiepe watervoerende pakket is niet duurzaam:
. De waterkwaliteit wordt bedreigd door een aantal ernstige en urgente bodem- en

grondwaterverontreinigingen (waaronder die van het stationsgebied In Zwolle);
. Het onttrokken water is deel afkomstig uit stedelijk gebied en daarom minder gewenst

als grondstof voor de drinkwaterproductie;
. De aanleg van de Hanzespoorlijn vormt een bedreiging voor de winning

Naar aanleiding van deze problematiek heeft Vitens overlegd met de betrokken partijen
(o.a. gemeente Zwolle, provincie Overijssel, sBNS) Dit heeft geresulteerd in de
overeenkomst "uitvoering integrale variant Zwolle" (april 2003). Als onderdeel van deze
overeenkomst is heeft Vitens de verplichting om een deel van de waterwinning in het
tweede watervoerende pakket te verplaatsen. De winning uit het diepe watervoerende
pakket wordt niet gewijzigd en vormt dus geen deel van deze aanvraag.
Omdat de te verplaatsen capaciteit groter is dan 3 miljoen m3/j Is een m.e.r.-procedure
verplicht. In het kader van deze procedure is in 2003 door Vitens een startnotitie ingediend
en heeft de provincie de richtlijnen vastgesteld. In november 2006 is het MER Engelse Werk
"Naar een duurzame waterwinning voor Zwolle" afgerond.

2.2. Verplaatsing: locatie en hoeveelheid

Zoals hierboven beschreven, wordt Zwolle en omgeving van oudsher vanuit het Engelse
Werk voorzien van drinkwater. Alle infrastructuur is dan ook ingericht op een
watervoorziening vanuit het Engelse Werk. Daarom streeft Vitens ernaar om de te
verplaatsen hoeveelheid zoveel mogelijk in de nabije omgeving van Engelse Werk te winnen.
Een goede mogelijkheid hiervoor is de groene zone tussen de stad Zwolle en de IJssel.
Uiteindelijk bleek de locatie langs de Schellerdijk het meest geschikt voor de verplaatsing.

In het MER zijn twee alternatieven met elk twee varianten uitgewerkt, het
verplaatsingsalternatief en het nevengeulalternatief, beiden met een horizontale en een
verticale winnIng. Vitens vraagt vergunning aan voor het verplaatsingsalternatief met
verticale winnIng. In het verplaatsingsalternatief met verticale winning is de winhoeveelheid
uit het tweede pakket beperkt tot 10 miljoen m3/j. De resterende 2 mijloen m3/j zal uit
bestaande winvergunningen in de omgeving van Zwolle betrokken moeten worden.
Indien de nevengeul gerealiseerd wordt zal Vitens beoordelen of de winning verder
ontwikkeld kan worden naar het nevengeulalternatief met verticale winning, Hoervoor zal
dan een nieuwe procedure gevolgd moeten worden voor het verkrijgen van een vergunning
in het kader van de grondwaterwet.
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Verwijzingen
. De noodzaak van de verplaatsing van de onttrekking ligt in het feit dat de grondwaterkwaliteit

bedreigd wordt door een aantal bronnen van grondwater- en bodemverontreiniging. In tabel 2.1
van bijlage 2 en in bijlage 11 van het MER is een overzicht gegeven van de verontreinigingen.

. Voor de locatiekeuze wordt verwezen naar paragraaf 5 van het MER

. De te onttrekken hoeveelheid is onderbouwd in paragraaf 5.4 van het MER

. De keuze voor het verplaatsingsalternatief met verticale winning is uitgewerkt in paragraaf 8.3 van

het MER
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3. BESCHRIJVING VAN DE INRICHTING

Vitens vraagt vergunning aan voor het winnen van in totaal 10 miljoen m3/j uit het
middeldiepe pakket. De maximale onttrekking per maand zal 1 miljoen m3 zijn. De
effectbeschrIjving is gebaseerd op een winnIng van 3,7 miljoen m3/j op het waterwinterrein
Engelse Werk en 6,3 miljoen m3/j op de locatie aan de Schellerdijk.
Een overzicht van de kadastrale situatie is weergegeven in bijlage 1.
In bijlage 2 zijn de bestaande en nieuw aan te leggen pompputten aangegeven. Locatie en
aantal putten moeten als indicatief beschouwd worden. De bestaande putten kunnen op
termijn vervangen worden door een of meer nieuwe putten op een andere locatie binnen het
zelfde terrein. Van de locatie Schellerdijk is nog niet exact aan te geven hoe het puttenveld
ingericht zal worden.

Het te verwachten chloride gehalte van het te onttrekken water verschilt per bron
(IJsselwater of gebiedseigen water), waarbij IJsselwater een chloride gehalte heeft van 70-
130 mg/I en gebIedseigen water 20-50 mg/I .

Verwijzing
. Het chloridegehalte wordt beschreven in bijlage 2 van het MER
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4. GEVOLGEN VOOR DE OMGEVING

4.1. Bodemopbouw en grondwater

De ondergrond bestaat tot op een diepte van -75 tot ~100 m onder maaiveld voornamelijk uit
zand, doorsneden door een enkele door stuwIng scheefgestelde kleilaag. Deze afzettingen
vormen het ondiep en middeldiepe watervoerende pakket, waaruit ook de waterwinning
plaatsvindt die onderwerp van deze vergunningaanvraag en de bijbehorende de MER studie
is

De grondwaterstanden variëren van een halve meter tot anderhalve meter onder maaiveld In
de hogere delen van het gebied, zoals de omgeving van de Schellerberg en het Parkbos
Engelse Werk. In de lagere delen (zoals de uiterwaarden en de oevers langs de
Schellerwade) liggen de grondwaterstanden in de winter slechts enkele decimeters onder
maaiveld en daalt de grondwaterstand in de zomer tot maximaal één meter onder maaiveld.
In de directe omgeving van de waterwinning zijn de grondwaterstanden lager (tot 2,5 meter
onder maaiveld).

4.2. Gevolgen van de gewijzigde onttrekking

Het MER beschrijft voor beide alternatieven en bijbehorende varianten de (milleu)effecten
van de wijziging van de winning t.o.v. de referentie situatie; dat is de situatie waarbij de
bestaande vergunning volledig gebruikt wordt en rekening gehouden is met de autonome
ontwikkelingen in het gebied.
In deze toelichting wordt alleen ingegaan op de effecten van het alternatief, waarvoor
vergunnIng wordt aangevraagd.

4.2.1. Hydrologie

De verplaatsing van een groot deel van de capaciteit van de waterwinning uit het Park
Engelse Werk zorgt ervoor dat de grondwaterstanden in het park stijgen. De maximale
verhoging ten opzichte van de referentiesituatie is plaatselijk meer dan 1 meter. Het
zwaartepunt van de verhogingen ligt in het spoolderbos.
Aan de andere kant van de spoorlIjn, in het gebied Schelle-Oldeneel zal meer worden
onttrokken. De grondwaterstanden dalen hierdoor maximaal ongeveer 0,6 meter. In
onderstaande figuur is de verandering van de grondwaterstand weergegeven.
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4.2.2. Bodemverontreininging

Na wijziging van de winning ligt de bron van de grondwaterverontreiniging buiten het
intrekgebied van de winning. De pluim verontreinigd grondwater, die in het verleden
gevormd is, ligt wel in het intrekgebied. Om verdere verspreiding van deze pluim te
voorkomen is tijdelijke Interceptie van de pluim nodig. Hiertoe zijn vier putten overgedragen
aan de gemeente Zwolle. Deze putten zullen tijdelijk grondwater blijven onttrekken met als
doel de verontreinIgingen af te vangen en zo tot bodemsanering te komen. Daarmee wordt
de pluim gesaneerd.

Omdat de bron van de verontreiniging nog net binnen het intrekgebIed van de
interceptieputten ligt, zijn in het brongebied van de verontreiniging wel maatregelen nodig
om te voorkomen dat de interceptieputten een nieuwe pluim vormen. In het kader van de
sanering zullen Vitens en de gemeente Zwolle hier afspraken over maken.
De interceptie en eventuele andere bronmaatregelen vormen geen onderdeel van deze
procedure.

4.2.3. Andere onttrekkingen

In de omgeving van het Engelse Werk is één andere winning actief. Het betreft de koude-
warmte opslag van ABN-AMRO aan de spoolderparkweg. De hydrologisch interactie tussen
beide winningen is in de huidige situatie gering en zal verder verminderen door de
gedeeltelijke verplaatsing van de winning van het park Engelse Werk naar de locatie aan de
Schellerdijk.

4.2.4. Natuur

Door de gedeeltelijke verplaatsing van de winning treedt in de omgeving van het bestaande
puttenveld stijging van de grondwaterstand op en bij het nieuwe puttenveld daling van de
grondwaterstand. De gevolgen hiervan voor de vegetatie en de vogels zijn beschreven in het
MER. De effecten zijn deels positief (toename van natuurwaarden door vernatting en door
ecologisch beheer van het nieuwe waterwinterrein) en deels negatief (afname van
natuurwaarden door verdroging, mogelijke schade aan bomen in het Engelse Werk). Door
mitigerende maatregelen kunnen de negatieve effecten van de grondwaterstandsverlaging
beperkt worden; de natuurdoelen voor deze gebieden blijven haalbaar.
De effecten op het Engelse werk worden veroorzaakt door vermindering van de winning ter
plaatse. Vitens en de gemeente Zwolle overleggen over mogelijke maatregelen om effecten
op de bomen te minimaliseren. De gemeente is verantwoordelijk voor de keuze en uitvoering
van de maatregelen.

De uiterwaarden in het gebied zijn een deel van het VogelrichtlIjngebied IJssel. Uitvoering
van het verplaatsingsalternatief leIdt niet tot significante effecten op dit VogelrichtlijngebIed.

4.2.5. Landbouw
De veranderingen van de grondwaterstanden leiden tot kleine veranderingen in
landbouwopbrengsten. Vermindering van de landbouwopbrengst zal vooral in de directe
omgeving van het nieuwe winterrein optreden. Elders oa. bij de Schellerwade verbeteren de
mogelijkheden voor de landbouw. Berekend is dat de theoretische maximumopbrengst van
de landbouw met 200%ha afneemt. Dit Is inclusief het toekomstige waterwinterrein.
Wanneer dit waterwInterrein buiten beschouwing gelaten wordt - het terrein zal immers niet
meer als landbouwgrond gebruikt worden - wordt de vermindering van de
maximumopbrengst geschat op ca 100%ha.

4.2.6. Zettingen

De verlaging van de grondwaterstand rond de nieuwe putten in Schelle-Oldeneel leidt tot
zettingen in een klein gebied rondom de kern van de nieuwe winning. Het gaat om een kleine
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gelijkmatige zetting die naar verwachting geen schade oplevert aan de woningen in het
buitengebied. Door middel van monitoring zal dit gevolgd worden. Hierover heeft reeds
overleg met betrokkenen plaatsgevonden.
Doordat de sterkste verlaging optreedt in de directe omgeving van de dijk, kunnen zettingen
in de dijk niet op voorhand worden uitgesloten. In overleg met het waterschap zullen
mitigerende maatregelen uitgevoerd worden.

4.2.7. Archeologie

Volgens de indicatIeve kaart zijn de archeologische verwachtingswaarden hoog op de
stroomrug Oldeneel-Schelle en in een gebiedje direct ten oosten van de spoordijk naast het
Engelse werk. Tussen dit gebiedje en de IJsseldijk zijn de verwachtingswaarden middelhoog.
Het Engelse werk zelf valt onder het stedelijk gebied waarvoor de kaart geen verwachtingen
aangeeft.

Verwijzingen:
. Voor een uitgebreidere beschrijving van het hydrologische systeem wordt verwezen naar §2.2 en

bijlage 2 van de MER_ Het model t.b.v. de berekening van de hydrologische effecten Is in het rapport
"Bouw ¡nstationair grondwatermodel "Engelse Werk" " (Tauw, 2006) beschreven.

. Voor de autonome ontwikkelingen wordt verwezen naar § 3.2 van het MER.

. De referentie-situatie is in § 4 beschreven

. De milieueffecten van de gewijzigde winning zijn kort beschreven in § 6.2 van het MER. Sommige

onderdelen zijn verder uitgewerkt in bijlagen of bijgevoegde rapporten.
. De gevolgen voor de bodemverontreiniging zijn verder uitgewerkt in bijlage 11 van het MER

. De effecten op de natuur zijn door KIWA in een onderbouwende studie vastgelegd. Het

rapport"Ecologische effecten van de reallocatie" is bij het MER gevoegd.

. Voor de effecten op de landbouw wordt verwezen naar bijlage 7 van het MER.

. De mogelijke zettingen t.g.v. de gewijzigde winning zijn beschreven jn bijlage 9 en 10 van het MER.
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Bijlage 1: Kadastrale gegevens

Kadastrale gemeente sectie nummer
Zwollerkerspel M 4200
Zwollerkersoel M 4202
Zwollerkersoel M 4288
Zwolle K 15
Zwolle K 16
Zwolle K 17
Zwolle K 375
Zwolle K 384

Voor de ligging van de percelen waarvoor vergunning wordt aangevraagd, zie bijgevoegde kaart
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Bijlage 2: Overzicht pompputten

Bestaande pompputten

Putnummer X-coordinaat Y -coordinaat
maaiveld in onderkant fiter in

m+NAP m-m.v.
EW1961-10 201487 501162 1,16 75,99
EW1961-12 201435 501222 0,96 43,86
EW1951-03 201518 501251 1,04 67,75
EW1951-05 201544 501464 1,21 65,91
EW1959-16 201509 501419 1,03 64,57
EW1959-17 201472 501374 1,23 28,48
EW1959-18 201486 501470 1,22 58,79
EW1959-19 201346 501438 0,61 27,24
EW1966-20 201552 501091 1,39 74,93
EW1966-21 201620 501136 0,98 72,63
EW1966-22 201622 501238 0,9 84,35
EW1971-23 201291 501287 2,52 37,54
EW1972-24 201621 501381 1,02 67,45
EW1972-26 201497 500962 2,47 82,7
EW1979-31 201634 501174 0,66 55,92
EW1980-32 201672 501270 0,73 39,5
EW1983-36 201495 501546 1,3 79,28
EW1986-39 201296 501397 1,14 82,79
EW1992-41 201540 500650 1 75
EW1992-42 201600 500600 1 69,6
EW2002-48 201106 501334 2 72,8
EW2002-49 201218 501324 2 74,8
EW2004-50 201245 501248 2 70
EW2004-51 201337 501135 2 76
EW2004-52 201239 501080 2 78

Nieuwe pompputten
Aantal:
Locatie:
Maaiveld:
Onderkant filter:

ca 8

verspreid over de percelen KiS, K16, K17, K37S en K384
ca 1 m+NAP
ca 80 m- m.v.

Voor de ligging van de pompputten, zie bijgevoegde kaart.
Van een een waarnemingsput en een viertal pompputten, verspreId over de winlocaties, is een
boorstaat toegevoegd.

I _
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i.qe: .Q9..-: _ 1.Q~ :.qo.. . _ .KL.~I!. .~~.ap!. .gr.tj !3.'. ,,_,,¡i)u_anç1_:Lg_ _ _. _ _. . . . . .. . _ ... . _ _ _. ... .. ......... _. . . .. ...... .. .

10.9 ,.Q9.::. P9:.Q9.. . _ .KL;Er,. .ii¡i.t:Lg, _y¡i_ah .gr.üs. _.. _. _ _ _ _ _ _ _. _ _. _ _. _.......... _... _.. .. _ _........ _ _. _......._

l_l.Q ,.QQ.:-. P-a:.Qn.. .. _Kl.t:),. .ii¡i.tlg. .Yi'_"t/X?p.t ,. .gr_:ij P.... _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _...... _.... _ _. .......... _ _...... _. _...

l.l.a, .QQ. :: _ ~_4n ,.Qn.. . _ _rNll? ,. .Ulnl.~e!=.i;. t.:ij n,. gi;j$, _st_erk. s.:t.g.. .LO.5 ¿ 1.50. .... _ ... .. _ .... . .... . . . .

1_2.0 ,_QO. _-: _ 1.:;I...QO. _ _ _ .ZMll.. _r¡il_t;g .Uln,_ _p'_ijs_,. inat.g_ _siltig, _ kleidelen, _ 1 0/20.0 _... _ _ _ _ _ _ _ _ _. __

1.2.1.. 9.9..-: _ lp'. .q9.. .. .~Nln ,. .'\¥.t:L& .r UnI.in¡it.:L& _gr~r ,_ _gr.:j ß.,. . !Iat_i.g. _"H.tlg, . Ic e.:ckJ,eTl_,.lß.QL;.QO...

1.23, P.9. :-. ~.49 :.Q9.. .. .~MI! 1. .ii¥.t.:LR .gr.qr,. .gr.:Lj 13., _ )lat_:ig_ _"ntig, . kle.:4eJen, ..1. Ol25.o. _ ...... . . . . . . ._

1:2_9, 9.Q.:- .P? .._Q9.. . _ _~Ni.. .in¥_t:g, .gr.qr,. .gr.:ijp.,. 'z.Wl;. sÜÜg,_ .enke.le. kl~.il? en.. .lSOJ.25.Q...... _.

1.2~ ,P.Q.:-. 1.:U,.QO.. .. .ZMl? ,. .inil.t;ig. .fijn/¡i..üg. _grp.L. .gr.j s.. . z.wak. s.:t.g,_ .Vl? 1...... _...... _. _ _ _.. _ .

............... _.. _.. ... _. _. _.. .l)Çli-tr_e.st..;n,. .2P.Q/2.~0.... _ _ _ _. _...... _.. _.... _. _........ ..... _ _ _ _.. _ _ _. _ _ _ _ _....

1;3.1.. i\Q _.-: . U:?...QQ.. .. .ZN'.l?,. .r¡il.t.ig. .fijn/¡i..t.:ig. gruf.. .gr.j s., _ e.nkde. .hoiitr.esl: n_,. _ 2J10 / 250_ . .. _ . . . ..



.

r.l h. haitjerna en zn. b.v. grondboorbedrijf

wisseling 1 0 postbus 109
telefoon: 05230 - 12061

7700 BC dedemsvaart

telex: 36167 boorh nl

boring no.. .eW::9J.35 boorprofiel vervalg . .7;2::... ..

diepte in
meters maaiveld

omschrijving grondsoorten bijzonderheden

l)?..Q9..-:. .l~"_ 99.. .. .~ANn.i. .ni;'t;ig. KW!'i.. Ki:He i. .'e.rM.tte. .k;L.elr:.el.e.n,. 'z:;.Q/.E. _..... .. _. .. . _. _..... _. ...

l)~...Q9. ::_ .1)p...99.. .. .~AN,. .ni;'t;ig .m?!',. _ Ki:Ü¡ i. .4~.Q!.&9......................... ........... _...... _ _... _..

l)P_..OO. .7. ,u 9...90. . .. .~ANJ;,_ .lJ"t;lg . f.:ij ¡i./;in,. .g;r.:ij ß.L ""W¡iÄ. ß.H.t:ig,.. ;2nO 1.1,40. ..... _.. _. . ....... ... _ _ .. .

1)9...00..7. .1.4;2...09.. .. .~ANJ;,. _Ij"t;ig. f;j w.iii3üg .g;r.Qf... g.iÜil,. ;ie;rki.tte. .Heid., len i. J80.L 2.50.... _ . . .. .

lA?..Q9..-:. .lA?'.99.. ... ~ANn,. _ni;'t;ig. Kr:9f.,.. Ki:He i. yre.i;n;ig. li.ant.r:P.teg, . .1.a9.1?:;.C .... . .. _... .... . _. _ _... . ..

lA?._Q9..-:. .l~_" 99.. .. .~ANJ;,. .gr,f.i.. Kr:He i. ."e;L.r¡lg _ liP.nt¡:eß.te¡i.,. ?:¡oJ.:;Q.. ..... ..... _.. . . .. ...:. _..... . . .

lM...Qo..-:. .1.4:;...09.. .. .:;ANn,. .g¡:qf.i.. Ki:lj,E¡.. .'tei:),. y.er!'ü.t;e. J,k:içli:.J.eA, . Plet. .00.' t;r.est.en,.. ;2.&01 )?O_ _ . . .

1,4:;...00..7. .1.4ß...00.. .. _:;ANJ;,. _lJat;lg . 
g,i;Q f., . gi;ij¡¡.. .;;Wilk. .s:L.üg,. iiet. .0oJ-tr.est.'p", 1 1l.0 1220. . _ .. . . .... _.

lA8:.Q9..-:. .1~?..90.. ... ~ANi;,. _ni!,t;ig. f.ijri.i.. Ki:lj,e i. ."!?t,:g. .s;i.:aLg i. .eri!'el~ . li_ant.i eP.teg.. . .1.çO/. ß.Q. _ ... _ _

lA?:.Q9..-:. ,iS?..99.. .. .~AN,. .ni!,.t;ig. Kr:9f.i.. gi:He i. .E\'i\k. .E¡l;L.tlg,. y.ee), .li,qnt.i:eß,I e¡i., . .1.a9/.z~Q . ... _.. . .. _

1.S?..09..-:. ,iS?..99.. .. .~ANn,. .nii\tlg. f.:ijrii.. Ki:Ha i ..eri!'el.e. liant,ieß.te)\, . .1.6D!lß.c .................. _ . . . _. ..

1.S?..Q9..-:. .1.S~...99.. .. .:;ANJ;,. .lJatlg. Kr:qf.i_. gi:He,. .:ie.t.s. .s.çli.elpgrli.:iS". eAke).e. .lli:Hi:.J.eg . eg.. .. . _ _ . . . .

...... _.............. .......... .lip.nt¡:eS,eri.i.. ?~O........................................ .............. _........ _..

1.~~:.Q9.::. 1.~?..Q9.. ... ~AN... .,!!,t;ig. f.tjri/,!?tl8. .gr,qf... . 
Kr:Üa .. :-e;i.nlg .n.o.tm::ep. eri.i.. ~elgi,K _......... ..

..................... .... _ _.... .~!,.he.1.l?g:r,!;i.a,. .i.?9.a~.Q................................. ................... _ _... _.

1.~S :.Q9..-:. .1.S ?:.Q9.. .. _ ~ANi;,. .nii\tlg .g:rçf/gr:.ar,. .gr.üs.... ¡I'! t.i;g. ;ieia.i.. p.çli".lpgr¡i: s,. .?fi.OI ?aO.... ... _ .. _ _.

l.~? :.09..-:. .1.SS...Q9.. .. .~ANi;,. _ni!,.tlg . 
Kr:çf.i. . Ki:ÜE¡,. .'e".i.. gq¡i.t;ri:.E¡tia.r¡,. .'ie;ir¡;ig. ß,t i:e.J.pgi;1,;i¡¡,. ,ZDM ;2.-'0..

1.~S".09..-:. .i:S~...QP.. .. .:;ANn,. .gr.Ql',.. g,i;üE¡,. ;ieia.i.. !ia\li:,ieß,teA,. .vee.J.. ß.dll'lpg,¡i' s. .?~.QI .3.00... _ . . . " .. . .

l_:¡~ ...00. .-:. .1.tiO...00.. .. .~NjJ;.. .Ij¡i.tig. f;ijri.i.. g,üj,¡¡.. ,i"Ug. .s;itig.. .weinig. klei. eleu..... ... . . .. .... ... ..

.......... -. _........ .......... .W~.:in;í. ß.çli.dpgrii.:s.. .1~.01 .180........................ .... _........... _ _...... _.

1.W..qn..-:. .lH..Q9.. .. . .~~i;,. .f;ijri.i.. gr.l~.s.,. )!e.t.:Lg. .a l.i.tlg, . .1.:S0! l 13.0... . . _ ... ..... ... _.. .... .. . _ _.... .. . .. ..

1.~?...09..-:. .1.ç~...QP. .1... _~ANn,. .i¡~.tlg. f.i~:/.fijn.. .gl'.~j ß.~. ¡'.~Ä. ß.:lt.:ig.. .il't~. .gl; i¡er.. .?~.Q!J~O.. _ .... _ _

l_~~ ...09..7. .i)o...oo"r" .~AN.. .f~~n,. .g¡:~~ß.,. .;;w¡i~. ß.:i~i::i~,. . 
i.E:tß...SÇhelpgi:uis i .. 50~1B.0... _...... _.. _ _...

1)9_..09. .-:. .1. H...OP_. . _ _:;ANJ;,. . r"Jl.i.. g.i;lJ.E¡ i. ¡n"t.:ig. .¡¡iJt;i,. ¡n"i::ig. .'le.d. sch.elp-l ru:is.._ . 1.50/.180. _ _ . _ _. _ _

in._QO. _-:. 1.?,_00.. .. .sG.Hr;L_~G~in_a. _.. _......................... _ _.......... _...... _................... _ _... _... __

1,7 2:_q9..-:. P ?:.99. _ _ _ _ ~ANi;.,. . f.i;j !l_i.. Kr:Üa i. _n¡e.t_i,K M.J,tig,. ",e;L.r¡lg. s_c.!)e.J,P.i:g.. .~5P/l.8.0. _ . ..... . . . _ _'. _ . _

1,7 ?:.09..-: _ P ~_._99.. . _ .~ANi;,. . f.ijri.i.. g,r:üe, _ _n¡nt.:Lg, .slJ,tig,. gl;ii:x,. .l:;.Q!L~O.. ........... _...... _ _ .. _ _ _ _

1) ~...09..-:. J,(ß_._09.. .. .~AN,_ .fijri.,_. g,i;üa,. .~'i¡i.k. ?H.t_ig". ;i.e tß. .s¡:J¡e).pgi:u;l i. -I l;iex i _ _15.Q __ ... _ _. _ _.

in..OO. ::. .182:.00.. _ _ _ z~i;... . f.ijn... . g.i:lj.a i. ."!e.t_i,K _el,1.t;ig.. ."e;i.r¡lK . ~!,.!¡e.J,I?8.r:n;L.' .. gl;ill"x,. )fi.O n,:¡0_ _

182:_00_ _-: _ .184:_00.. . .ZAN.. _ze_er. .f;i'!,_ _n:ijß.'_' p_te:ik_ _ai;tlgi_. :i_etP. .ß';!¡eJ,PKi!i:i_a... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _. _ _.

.. _. - - -........ - - -... ... _. _ _ _.. .8,i,ni¡Ier.i_. W'i059..... _........ _.. _.. _...... _........... .. _ _... _ _ _ _. _ _ _ _ _.. _ _.. _ _.

1a~...09..-:. .1.a?:.Q9.. . _ _sp¡rl..i;r:l'as~i¡t:.ii:ç;.iw;i.~..... _. _........ _. _........... _.... _ _ _... .. _... _.. _... _ _. _. _. _. _...

l_a'i ...09..-:. .1,a?:.99.. _. .:;AN.. .~i:_er. .Hin,. .gr.:ij ß.', ¡aat;í. _s_H.üg". gUllei:, . .lO~! 1~.Q. _ _. .. . .... . . . _ _. . _ _ . .

i_a 7...09 _.-:. J.~ l,,_OO_. .. .:;Njl!,. .f;jn,. .g,üj,s. i. .:;;¡i.k. ß.ü!:g_i.. g.illel'_,. .1.60. . _ . .. ... ............... _ _...... _ _ _

1.QL..00. .-:. .1.n..oP.. . _ .~ANl!,. .lJ¡i.tlg. f.i;j lt.i. . gr:üe.. .eti:.i;k. .siJ, tig...~ G!W.8.0. .. _ _. .. _ _. . .. _ _. . . _ _ _ _... _ _ _ _. _

1.Q~...09. _-:. .1.~G.._00_ _ .. .:;ANJ;,. _i¡¡i_tlg . r:Ljri.... gi;üa.. .~'iak_ _s.H,tg". .1.aO.. . . . . .. _ .... ... _ . . _ _ _. . ... _ _ _ . . _ _ _. . _ .



.

r.l h. haitjema en zn. b.v. grondboorbedrijf

wisseling 10 postbus 1 09
telefoon: 05230 - 12061

7700 ac dedemsvaart
telex: 36167 boorh nl

boring no. .EN::. 9.IP35 boorprofiel vervolg.. :-.~-:.....

diepte in
meters maaiveld

bijzonderheden

~ ~.6.,. O.o..:-..in O.o..

~ 97'_ OP.. 7"..i ~.~. O.o..

~9~,9~.~ .20A,0~.

29.1 '. 99..:-. .~o.~, 0.0. .

~Of.', OP..:-. .ZO.4., O.o..

204_ '. 09..:-. .~0.9.: O.o..

~9~.'. 99. .:-_ .no.: O.o..

~ l 9.,. 99. .:-. .m., O.o..

a3.'.90. .:-. .Z!!i..O.o..

omschrijving grondsoorten

. .~Aln,. .l)¡itlg . 1';ij iijJ ;ljn,. .8):.:i,.S.,. P1at.i¡;. .'iUUg, . .l.ilOJ.i S.Q

. .~Aln,. .l)¡it lg . 1';ij ¡i.,_ . gi;ü'i , . .l;'N,,k. p.ilüg., . .i.ilO/.zO.G. . . . . . . . .

.. ~~D... .,!!,.ttg. (ij ri...g. .i::L1a,. .en"el.e.. k.~el.ae~.en,. . !!3.o/no..

. .~AR'" .'!i'.ttg. t,ij iil.1J!'M8. .8¡:_a!". .&r::Lla,. y¡e;l.rl8. .k;L.eiikl.a

......... .enke.l.e. JW\l.t.re.ate.r,. ppn.5.0 _.........................

. .~Aln,. .i)i'.tig. 1'.:ij iiJ.I!í'.t;:Lg .8r.L. . g¡:ijp_, . .zi,¡ilç. S.i1.tigJ..1M

..... _... .k;Leiileli'.n,. .Hl.QL;.40.......... _. _........................

. .~~l?... .'!i'.ttg . t.ij ri.,.. g.i::Lla,. y¡e:i_'!ig .k_~el.ae;L.en,. . lJ.O /..00. .

. .~AR ,. .!':ijn.... g:rüa.. ¡ia.t.:i8. .a:P.tig, _ .iSOJ.7.o... _.... . _.... ..

. .~Aln,. .1JMig .j'j¡iI.I!i'.t;:Lg. .8):.a!". .g):.ijs_,. .1SOJZS_Q _... _......

. .~Aln ,. .1Ji'_tig . j'j¡iJ.r;in,. .8r.:ij s.,. i'"I"k. siHigJ. .enlçele. s

.,. _..... .k;L.'~iii.eli'_n,. .2kQW\0............................... -.....

~.. . ... ... . ..... . . . .. . ..

ig. v.eel _....:........

help.eo. .eo....... _. _ _.

:n !i.,. OP. .7". .2)..._ OP.. . .KL.El,. .Ilí'.t;g. .Yil'it,. .g¡:;js, . .zi,aJ. i'aodig... enkeie. .schel!, n..... _. ..... .. . .... . .. .

2l ?'.90. ::-. .~l~. '.99.. . .KL-"L ,. .,!!,.t:Lg .Yi'.ah. g:rüs..................... .. ... ........ ... .. ........... _. . _.... _ _. _ .

219_'.90. ::-. .~?2. '. 90.. . .KL.E:L ,. .Y!'.ah .g¡:.:Ljp. ........... ..... . ......... . ... ... .. .. -... .. ... ....... _ . _ _ .. _ . . _.. . .. ..

~~f.'. 99_::-. '~??'" 09.. . .KL.E:l,. .s;L.ap ,. .8¡:.:i, P... .z.lí'~. ~.anii.:i8,. .ei:ke;Le. Âçh.elp.en...... ... _ .. _ . . . . ..... . .... _ ..

~~?..90. ::-. .~?7."OP.. . .KLr;l,. .s;L.ap,. .8¡:.:ijp... ¡iat.ig. .zanclig ................. _......... ........ _. _..... _. _.....

2_n..o.o. .7". .~?!3." 00.. . XLr;l,. .s;L.al?,. .8r.:ij s.,. p.te¡:. g:rçij;. i_aodig.......... ... .. .. .... ... _.. _. -. .. .... . .... ...

2.Z!3...o.o. .7". .zW.,. OP.. . .4-!I),. .Ilí'.üg. .gmf.. .g¡:js, . matig. .siltig,. 2501.31.0 ... .. " . - - _. - . . . ... . .. . . . _. _ _ _ _

2)0.._0.0. ::-. .232.,00.. . .~~l?,. .1J!,.t:Lg,.r;ljn/.ins-t.:L& .gmr,. .gr_ijp_, . ¡wHig. ÂU.t;g.,.~. kgk _. _ _. _.. _. _ _ _.....

_ . _ _ . _ . . .. . . ..... _... . ...... . .. .k;L.e.:Lçl.ele.r,..~ so.l ?S.Q.. .. .. .. _ .. _. _ _. ..... ... . . .. .. .. . .. .. ... _ _ _ _ _ _.. _ _. . _ ..... _ . .

2)?,.o.O. .7". .Z~?"'o.O. ... .4(\,. .I!í'.t;g. .gmf.. .g;r.:ijß.,. ¡¡at;ig. siltig, . eokele. .scbel en,. 2501.30.0 . _.... _..

2)S."00. .7". .Z~P'" o.P. . .. .4(\,. .Ilí'.t;g. .fijn/¡nai:g. .grpJ.. .gri.j S_,. w.einig. _schelpgr.t ism.1601.25ü _ _ ... . .. .

236:.00_ ::-_ p 7. '.99. _ . .~AR ,. .,!!,.t:Lg,.t :ijn,. .g:r.üa.. )1H.erp_t _ P.H.t.:L8.,.. ¥.aiP.:i8. _~ÇhE_ ;Lp¡;mis_,. .iaol20.Q . .

237,. DO. ::-. .2~." 99.. . .~AR ,. .,!!,.t:Lg .!,;ijnI.ins-.t.:Lg, _gn~f,. .g¡:.ij P., . ¡iat.:ig. _'iU.tig,. W.E inig_ .. . .... ... . . . _. _ . .

.. .... _ _ _ _. _ _ _.... _.. ......... .sç.le;Lp'en.. .iSOI'ZsP...... _ _ _ _ _ _.. _ _ _.... _....... - _..... _.......... _ _.. _. _. _ _ _. _.. _.

2)~...Q9. .7". .~~~_,_ 09.. . .;;-!n ,. .in?-.t:Lg, .f;jn,. _g¡:ijs_,. ¡¡"tig. _~iltig, _ :veel.lùeiclel, n.,.. _ _ _. _..... _.........

2.4 L,.o.o_ _7". _z4!i.,. OP_.

244.,_00. :-:. _246..09_.

246...°9_.-: _ .~4 7.'.9_

2.47".00..7" _ .Z53.,_o.9..

253.,.09. _-:. .2.5~.'.9.

2.54:.°°..-:.2.56...9 .

......... .ye.i;k;i.ue_ .n~.:ien,. .UO/HO......... _.. _ _. _ _............. ........... _..... _......

. _4-!I),. .!l,,_tig. .g;r_QL. _gr.ij So, . zwak. si.lt.ig.,_ .weinig. schelp.¡ ruis_,_ _ 250/300... . .. .

. .~~D 1 _ _in!,_t:Lg, _f ;ijn,_ .g¡.:Lj p_, _ ¡iaig_ .sHUg, _ :veeJ. _ lcleiclelE i:.,_ _ H3.0 1.250_ _ _ _ _ _ _ _ . _ _

. _;;(\ i. .in!,.t:Lg, .r;ljn/¡is-t.i& grpJ,. _g;r.ij 0_, . ma t;ig. sU.tig., . e. kek _ _ _ _ _... _ _. _ _ _ _ _ _ _

. _.. _. ... .k;L.e;içl.ale.r...Z lP.IP.O...... _ _. _ _. _ ... .. _ .. . . . . _ . . . ... .. ... ... _. _ _. . _ ... _ _ _ _ _ _ _ _ . _.

. .4,;.I),. .!lí'.t;g. .gmf! grpJ.. gr;ij s.,_. zwak .sil tig.. .enkeLe . v.e rkitt.e. . _ _ . . . . ..... ...

.... ... . . M.e.id_e.len,. ~00.l6_0.. . . _.... .... . .. . ... .... ..... _ ... _. .. ........... _ _ _ . . . _ _. _ _ _ .

. .ZNl.i: l. ."!'!.t.tg. .gr.qr ,g. ¡:.:Ll.,.. ?SOlZ!3_o.. _ _ _ _... _..... _........... ..... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _.

. .~Nl.i.. _,,,!t.:L& _rlJn/p!s-t.:ig. gm:E '- .g1'j:Lo.,_ _ Reip.ig. .Uaidd~.r .. _L 70/..40.... ... _..._



. .

r.l h. haitjerna en zn. b.v.
wisseling 1 0 postbus 1 09
telefoon: 05230 - 12061

7700 ac dedemsvaart
telex: 36167 boorh nl

boring no. ..t:Y!-:_.'HP35 boorprofiel vervolg _ _ -;li::.....

grondboorbedrijf

diepte in
meters maaiveld bijzonderheden

256.00 - 257.00
....... ... ..........-.

~?7'. 99. .7. .~?l... 99..

21? ~.'. 99. .7. .~?;i... 99..

~1?;i.'.9P..7 ..~?Ç+... 9p, .

~1?"...9P. ::-. .~?~...99..

~nP...QP. .7. nl_'.99..

:m...QP. .7. .4 ?li...9P. .

:m...QP. .7. .4?ß.,QP..

~? ?..Q9. .7. .~SÇ+... 99..

~S"...QP.. 7. .~~li... 9~.

~~"...QP. .7. .:9~... 9P..

omschrijving grondsoorten

. .~~~!. .r~).'.f."!~ r.ti;. .rij,i:!. .¡;r.tj ~.'. . .1?9 !.~9.0.... ... . .. . . ... ....

. _~~~!. .I!~.tt¡i.. Fj.'.!."!~.tt¡i. _¡;r.,,r? .gttj ?'. _ .Z.':~~. ~p r.ti;.'.. l5.

. .~~~!.. E~j,i:.'. .gr.tj !J.'..!''! t.:Ig. .~i~.ttg.,.. .1.~0 /. ?Q ........ _.. _...

. .~~!?? ."!'.~r. .~tJ'!!. .gr.:Ij ?'.. ?_ter.k. !J.tlt.tg.,. _ y.~e~. .k~.~t~.~i~.

. .~~!? ,. .J!?-.t tg, ,t:ij n.'. . g:r.Üa. . P!'! t.:ig. .al;L.t lg. . .'~nk.~l~. .I:i!".'! P'.

. .í;N'!?,. .1Jtlg, .f;jn/.r:j,n,. .gr.:ij P.,. . in.at;i,g. .aH.tlg,,_. f.~ 9 /)?Q

. .í;N'!?,. .i¡?tlg, .f;jn/.ii?t.:& .gr,f,. .gr_:Lj i'. . .z.'i?k. P.:ilr.:ig,.. ep.

....... .. .k;i.el¡l.el~.n,. .lS.QI.4Q. .... ... . . .... .. .. .... . . ..... . .... ...

. Xl.;El,. .Vil.at,. .g¡.:ijp........ _................ _ _.................. __

. _KLt;l,. .J!?-.tlg,. YNit.,..g:r.üa( g'??-.'!........ . . .. ......... .. . .. _.. .

. .KLt;l,. .i¡?tl" .Y!'.at/'Ye..s.t,. .gr,:j p/gr.qeg.......................

. .KLt;l,. .,,~.er. .v:e.P.t" .gr.:ij s/.gr.qeP... .............. .... .. . .. ......

... ....... .... ....... ... ..... ..... .......... ........... .....'.. ..... ...

..................... .................. ... ........ ...... ...... .........

............... ............ ...... ...... ..... ........ ...... ...... .......
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~ ~ BOORLOKATIE: _.._-~_nge,l.ê_e.._~.e:r!5....:::_....~d'l9._i._i..e

VAN (S-RQSSMARK - A. HAITJEMA GRONDßOORB(ORIJV(N 8V
POPPUT NR. I~ i

RID NL ......_......._.........................._......................._......__._..._.._..

Kaanblad _..._..lI..t;........._...._..__........_-_......_-_........_..__.._._

Coördinaten x ,2Q.l.,i8 _, .' _ "-t'

\';.,..¿ ,.'Datum van aanvang ......._.........?.L.._.7.......Q.L.._:... 19.ß.§

Datum van voltooiing ........_....J~L...::._....QJ._.._:... 19ß§

v :fC:U.,J r

mvl.o.v. NAP ........._..._.._...._......._.........._...._..._...._.....___.._.._.....

lengte in m diam.inmm

m' 52.80 200/188,6
.67'"'

5.64 200/188,6

tolaal 58.44 m

O.3/1'' Stijgbuis pompfilter:

van 24. 77 m tot 0.00 m'mv

van m tot m.mv

WAARNEMINGSFILTERS:

1. van 9.00 mtot 8.00m~mv

2. van 33.31 m lot 32.31m.mv

J.van 82.11 mlot 81. 11m.mv 

Stijgbuis waarnemingsfiters:

IJhJ'
1. van 8.00 mloi 0.00 m.mv

2. van 32. 31 m tot 0,00 m-mv

3_van 81. 11 m tot 0.00 m.mv

'i~ :.

~
š-

~trd:;'~,
D/
,.::,,"

:c
:r -

ù_,

BOORSYSTEEM:

van o mmm. mv diamm tot

van 0.00 m tot 27.00 m. mv diam 700 mm

van 27 ,00 m tol 85 ,00 m. mv diam 600 mm = einddiepte

POMPFILTER: -',

verloop van 25.67 - 24.77

j,\lo45'':,J ,..r - 2.¡; --

m' ø 400/2
van 83. 11 m tot

'.
30, 3i-. ~ mv

"

m~vvan m tot
Blind gedeelte van 30.31 m tot 25.67 m ~ mv

van 84,11 m lot 83.11 m -mv = zandvang

materiaal perforatie omstorting

:~:
1 mmo

diam. in mm materiaal

400/376,6 VC

diam.Înmm materiaal

40/36 pVC

40/36 pVC

40/36 pVC

diam. materiaal
40/36 pVC

40/36 pvc

40/36 pVC

AARDDRAAD lengte ,_"......_..__.._.....,.....,...,'_..__,_ __......_.....,._'___...._._._......_._._._......,.._...._"_......._......._....................."......__._......_

Eerste aangetroffen GRONDWATERSTAND pompfiter m-mv

Eerste aangetroffen GRONDWATERSTAND waarnemingsfiter m.mv

Eerste aangetroffen GRONDWATERSTAND waarnemingsfilter m - mv

OPBRENGST j (/ I m3/h bij 3l'rm afpomping put en ..j.,~Zm afpomping waarnemingsfiieri
OPBRENGST m3/h bij m afpomping pui en m afpomping w88rnemingsfilter

OPBRENGST i m3/h bij m afpomping pul en . m afpomping waarnemingsfilter
Kleiafdichtingen van: 25.00-23.00, 20.00-17.00 en 3.00-1.00 m'-mv.

- . , ,



BOORSTAAT

Kaartblad .........£1._.(1........................_............._..............................

Coördinaten x ......o..t...."tÆ.............._..._..._......___..___._...._......._...__

y _...li.P./.....~f........_..........._._................._........._....

Beoordeling op het oog/~lIJll(~~~ door

BOORLOKATIE Engelse Werk~Zwolle..................................................................

POMPPUT NR.I....ß6..::.~.~....:_......1

_......_...E......W.esJe.rb.9.f......_._......................................_...............................

nr. ondervlak M 50 Omschrijving van de lagenm; mv

1. 2.00 .......... Leem. brui n.................... -- ............................

2. 3.00 Veen. bruin...................... ......,.

3. 4.00 Zand, matig fijn/matig grof, grij s.............................. ........

4. 5.00 Zand, mati g grof/grof, gri j s...-.........

5. 8.00 Zand, qrof, gri J s........ ............ ......................

6. 9.00 : Zànd, qrof / zeer grof, gri j s..............

7. 11.00 Zand, qrof/zeer qrof, gri js , met stenen...................... .............................. ......................

8. ,l.?,QQ " ..................... Zand orof/zeer qrof, qri js............. ---

9. 16.00 Zand, zeer grof/iiiterst grof, gri j s......... ........... ......... ...................

10. 20.00 ...................... Zand, matiq fijn, qrijs.................... ....................

11. 22.00 Zand, zeer grof/ui terst grof, gri j s... .........-.

JZ. Z3,QQ. Zand mati q qrotL_9rijs.

13. 24.00 ...................... Zand zeer qrof/uiterst grof, gri j s..................... .................................

14. ?6.,QQ.... Zand, zeer qrof / qrof , grijs.
15. 31.00 Zand, mati q grof/grof, grijs................. ....................

16. 33.00 Zand, grof/zeer grof, gri j s..................... ................................. .....................

17. 36.,QO.. ..................... Zand, qrof, qrijs.

l
,

18. 37.00 Zand, ui terst grof, grijs. ,.... ............. ..... .......... .. ...............--

19. 41.00 Zand, grof/zeer grof, gri j s............... .... ............................ ... -............

20. 42.00 .............. Zand. zeer arof, qri j s................... ...............

21.., .......4),QQ Zand mati q qrof, gri j s.

22. 45.00 .......... Zand, mati g grof/grof, grijs.-- ..... ......

23. 47.00 Zand, grof/zeer grof, grij s..................... ...........................

24. 49.00 Zand, zeer grof, gri js.................... ................................ ................

25. 50.00 Zand, mati g grof, grij s.

26. 51.00 Zand, grof, gri j s........... .........................

27. .....SS,QQ.... Zand. mati 0 orof/qrof, qrijs.

28. 60.00 Zand, mati q grof, gri j s...............

29. 62.00 Zand, grof, grij s................ ..........

30. 67.00 Zand', grof/zeer grof, grij s.........-........ . ...................

,.................... ...............-.......



. .

~ BOORSTAAT

Gemeente en nadere plaatsaanduiding:

VAN ES.RQSSMARK. R. HAlTJEMA GRONDBOORBEDRUVEN BV ",~n_gel.s&_Wer.~,~,l\'()JJe. "__'""""' _ ""_U_u"" """'u

.........................................................................................................................

PROEFBORING

Nr. --86-39

Beoordeling op het ooglaan de hand van standaardmonsters door .... .................................................................................................................

nr, ondervlak M 50 Omschrijving van de lagenm mv

31, §9,QQ ....._-- Zand, zeer grof/uiters~of , gri j s.

..32, 71,OQ Zand , mati~oflgrof , grijs....

33, .....n.oo h,nd-Lti 9 fi jn/matIJLJirilL_.9 j s

34, ..n.oo Kl ei , gri is . met zançllaagj~_s .

3S, .....7S.OQ --- Zand , zeer-!Qfui te rs.LotL-9ri j s......

36. .....8J,00 .......... - ~_Zand , mati 9-9rof/9æf LJri.Js_,-_~___
37. 83.00 Zand, mati g grof,

siri j_s~~._____~

38. 85.00
---

Zand , grof/zeei:jJ!:~f, 9_i:~j s.

.. -----_.---
.. ... . 1-- --.- ---'-~-~-.'--"._---_.-

- - -------.--.-.-----.--____ .____4______
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ondervla k M 50 Omsch rijving va n de Iagenn r. m mv
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,

Lubo B.V. grondboorbedrijf.

BOORSTAAT POMPPUT EW 92 - 42 WHO Zwolle.

Nummer pompput
Provincie
Gemeente
Opdrachtgever
Datum boring
Methode bor ing
Diameter boorgat
Boormeester
Boorbeschrijving

: m~.9:i-4:i~.~0¡". d"ie
: överi)šèl

Zwolle
WHO

feb. 1992
roterend lucht liften
700 mm.
H. Kleinlugtenbeld
H. Kleinlugtenbeld

* = geschat

boven onder grond- omschrijving van de grond M 50*
(cm. ) (cm.) soort (¡im)

0 0.4 zand teelaarde -

0.4 1 zand -

1 3 leem bruin -

3 4 zand licht bruin, matig grof, -
steentjes

4 6 zand mat ia grof, ar ij s -

6 11 zand matiq arof, steenties, griis -

11 13 zand matig grof, licht bruin -

13 14 zand matig grof, kleideeltjes, -
grijs

14 16 zand matig grof. grijs -

16 21 klei grijs -

21 22 klei grijs, houtresten -

22 23 klei ariis, verkittina -

23 27 klei ariis -

27 28 klei grijs, zand -

28 32 klei grijs -

32 33 zand matig grof, grijs 250-300

33 34 zand matig grof, grijs 125-250

34 35 zand matig fijn, grijs 90-250

35 36 zand matig grof, grijs l2S-500

36 37 zand matiq grof, arij s 125-250

37 3B zand mat ia fijn, ariis 90-1BO

38 40 zand matig fijn, grijs 90-250

40 41 zand matig grof, grijs 125-250



.

41 42 zand matiq qrof, qri is 180-2000

42 43 zand matig grof, grij s 180-700

43 44 zand matig grof, grijs 180-500

44 45 zand matig fijn, grijs 90-250

45 46 zand matig fijn, grijs 100-700

46 47 zand matig fijn, grijs 90-500

47 48 zand matig grof, grijs 180-700

48 52 zand matig grof, grijs 125-700

52 53 zand matiq qrof, qri is 125-1400

53 S4 zand matiq qrof, qri is 180-1000

54 SS zand matig grof, grijs 125-500

55 56 zand matig grof, grijs 180-500

56 57 zand matig grof, grijs 180-1000

57 S8 zand matig grof, grijs 12S-300

58 60 zand matig fijn, grijs 90-S00

60 61 zand matig fijn, grijs 70-250

61 63 zand matig fijn, qriis 50-12S

63 64 zand matiq fiin, qrijs 70-250

64 67 zand matig grof, grijs 125-650

67 69 zand matig fijn tot grof, grijs 90-600

69 70 zand matig grof, grijs 125-500

70 72 zand matig fijn, grijs 90-250

72 73 zand matig fijn, grijs 90-300

73 75 zand matig grof, grijs 125-280

75 76 zand mat iq qrof, grijs 180-300

76 77 zand matiq fi in tot qrof, grijs 90-250

77 79 zand matig grof, grijs 190-300

79 80 zand matig grof, grijs 200-500

80 81 zand matig grof, steentjes, grijs 200-600

81 87 zand matig grof, steentjes, grijs 125-500

87 90 zand matig grof, grijs 200-600

90 91 zand matig grof, grijs 200-500

91 92 zand matig grof, grijs 200-300

92 95 zand matig grof, grijs 180-290

95 97 klei grijs -

97 98 klei weinig zand, grijs -

98 100 zand matig grof, grijs 180-500

100 101 zand matig grof, grijs, steentjes 180-500



,J

ioi 102 zand matia fijn, ari is 70-125

102 103 zand matig fi in, ari is 50-100

103 104 zand matig fijn, grijs 50-90



'¡bam nbm infra
De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

B-0303, bladno. 1

Plaats/project : Zwolle Engelse werk
Boringnummer :a,ttÔ!1g83'
Boormethode Rotaiy ZUig/Luchtliften ø 700 mm
Naam boormeester : P. de Graaff Naam beschrijver F.H. Glorie

Diepte der lagen in

meters -I maaiveld

van tot Hoofdnaam Jlm Grondsoort

0.00 1.00 Teelaarde bruin

1.00 2.00 Teelaarde bruin

2.00 3.00 Zand 210 matig fijn lichtbruin (slecht gesorteerd)

3.00 4.00 Zand 210 matig fijn lichtbruin (slecht gesorteerd)

4.00 5.00 Zand 150 fijn lichtbruin (slecht gesorteerd)

5.00 6.00 Zand 150 fijn grijs-bruin

6.00 7.00 Zand 420 uiterst grof grijs~bruin met fijn grind en grind (matig

gesorteerd)

7.00 8.00 Zand 380 zeer grof grijs met iets fijn grind (goed gesorteerd)

8.00 9.00 Zand 300 grof grijs (matig gesorteerd)

9.00 10.00 Zand 420 uiterst grof grijs met iets fijn grind en grind (goed

gesorteerd)

10.00 11.00 Zand 180 matig fijn grijs met grind (goed gesorteerd)

11.00 12.00 Zand 180 matig fijn grijs met grind (matig gesorteerd)

12.00 13.00 Zand 180 matig fijn grijs met fijn grind en grind

13.00 14.00 Zand 280 matig grof grijs met fijn grind en grind (slecht gesorteerd)

14.00 15.00 Zand 360 matig grof grijs met iets fijn grind en grind (slecht

gesorteerd)

15.00 16.00 Zand 230 matig grof grijs met iets fijn grind en grind (matig gesorteerd)

16.00 17.00 Zand 360 zeer grof grijs met iets fijn grind en grind (goed gesorteerd)

Opdrachtgever
Datum uitvoering 9 oktober 2001 Naam : Waterleiding Maatschappij Overijssel
Opdrachtnummer Adres Pascalweg 2

Werknummer 521208 Plaats : 8013 Re ZWOLLE



'¡bam nbm infra
De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

B-0303, blad no. 2

Plaats/project
Boringnummer
Boormethode
Naam boormeester

: Zwolle Engeise werk
EWOl-48
Rotary ZUig/Luchtliften ø 700 mm

P. de Graaft Naam beschrijver F.H. Glorie

Diepte der lagen in

meters -f maaiveld

van tot Hoofdnaam ~m Grondsoort

17.00 18.00 Zand 210 matig fijn grijs met iets fijn grind en grind (goed gesorteerd)

18.00 19.00 Zand 400 zeer grof tot uiterst grof grijs niet iets fijn grind en grind

(goed gesorteerd)

19.00 20.00 Zand 380 zeer grof grijs met iets fijn grind en grind (matig gesorteerd)

20.00 21.00 Zand 180 matig fijn grijs (matig gesorteerd)

21.00 22.00 Zand 150 fijn grijs (slecht gesorteerd)

22.00 23.00 Zand 300 grof grijs (goed gesorteerd)

23.00 24.00 Zand 240 matig grof grijs (goed gesorteerd)

24.00 25.00 Zand 400 zeer grof tot uiterst grof grijs (goed gesorteerd)

25.00 26.00 Zand 300 grof grijs (goed gesorteerd)

26.00 27.00 Zand 320 zeer grof grijs (goed gesorteerd)

27.00 28.00 Zand 380 zeer grof grijs met fijn grind en grind (sterk gesorteerd)

28.00 29.00 Zand ~600 uiterst grof grijs met veel grind en grind (goed gesorteerd)

29.00 30.00 Zand ~420 uiterst grof grijs smet fijn grind en grind (goed gesorteerd)

30.00 31.00 Zand 360 zeer grof grijs met iets fijn grind en grind (slecht gesorteerd)

31.00 32.00 Zand 420 uiterst grof grijs met iets fijn grind en grind (goed

gesorteerd)

32.00 - 33.00 Zand 420 uiterst grof grijs met iets fijn grind en grind (slecht

gesorteerd)

33.00 - 34.00 Zand 380 zeer grof grijs (goed gesorteerd)

Opdrachtgever
Datum uitvoering 9 oktober 2001 Naam : Waterleiding Maatschappij Overijssel
Opdrachtnummer Adres Pascalweg 2

Werknummer 521208 Plaats : 8013 Re ZWOLLE



"bam nbm infra
De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

Plaats/project
Boringnummer
Boormethode
Naam boormeester

B-0303, bladno. 3

Zwolle Engelse werk

EW01~48

Rotary ZUig/Luchtliften ø 700 mm
P. de Graaff Naam beschrijver F.H. Glorie

Diepte der lagen in

meters -I maaiveld

van tot Hoofdnaam Ilm Grondsoort

34.00 35.00 Zand 380 zeer grof grijs met grind en een kleibrokje (goed gesorteerd)

35.00 36.00 Zand 240 matig grof grijs met grind en een kleibrokje (goed

gesorteerd)

36.00 - 37.00 Zand 400 zeer grof tot uiterst grof grijs met grind en een kleibrokje

(goed gesorteerd)

37.00 - 38.00 Zand 400 zeer grof tot uiterst grof grijs met grind en een kleibrokje

(goed gesorteerd)

38.00 39.00 Zand 240 matig grof grijs met grind (slecht gesorteerd)

39.00 40.00 Zand 280 matig grof grijs met veel fijn grind en grove kleibrokken

(goed gesorteerd)

40.00 41.00 Zand " 340 zeer groftot uiterst grof grijs met grind (matig gesorteerd)

41.00 42.00 Zand 210 matig fijn grijs met iets fijn grind en grind (slecht gesorteerd)

42.00 43.00 Zand 420 uiterst grof grijs met fijn grind en grind (goed gesorteerd)

43.00 44.00 Zand 600 uiterst grof grijs met grind (goed gesorteerd)

44.00 45.00 Zand 180/600 matig fijn en uiterst grof grijs met grind (slecht gesorteerd)

45.00 46.00 Zand 600 uiterst grof grijs (goed gesorteerd)

46.00 47.00 Zand 300 grof grijs met veel uiterst grof zand (matig gesorteerd)

47.00 48.00 Zand 240 matig grof grijs (goed gesorteerd)

48.00 49.00 Zand 420 uiterst grof grijs met iets fijn grind (goed gesorteerd)

49.00 50.00 Zand 420 uiterst grof grijs met iets grind (goed gesorteerd)

Opdrachtgever
Datum uitvoering 9 oktober 2001 Naam : Waterleiding Maatschappij Overijssel
Opdrachtnummer Adres Pascalweg 2

Werknummer 521208 Plaats : 8013 Re ZWOLLE



, ~ bam nbm infra
De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

B-0303, blad no. 4
Plaats/project
Boringnummer
Boormethode
Naam boormeester

: Zwolle Engelse werk
EWOl-48
Rotary Zuig/Luchtliften ø 700 mm
P. de Graaff Naam beschrijver F.H. Glorie

Diepte der lagen in

meters -/ maaiveld

van tot Hoofdnaam ~m Grondsoort

50.00 51.00 Zand 420 uiterst grof grijs (goed gesorteerd)

51.00 52.00 Zand 420 uiterst grof grijs met fijn grind (goed gesorteerd)

52.00 53.00 Zand 300 grof grijs met iets fijn grind en iets grind (matig gesorteerd)

53.00 54.00 Zand 240 matig grof grijs met uiterst grof zand en iets grind (matig

gesorteerd)

54.00 55.00 Zand 210 matig fijn grijs met iets fijn grind (goed gesorteerd)

55.00 56.00 Zand 300 grof grijs met iets fijn grind (goed gesorteerd)

56.00 57.00 Zand 400 zeer grof tot uiterst grof grijs met fijn grind en een kleilensje

(matig gesorteerd)

57.00 58.00 Zand " 600 uiterst grof grijs met fijn grind (goed gesorteerd)

58.00 59.00 Zand 500 uiterst grof grijs met fijn grind (goed gesorteerd)

59.00 60.00 Zand 420 uiterst grof grijs met fijn grind (goed gesorteerd)

60.00 61.00 Zand 240 matig grof grijs (goed gesorteerd)

61.00 62.00 Zand 210 matig fijn grijs (goed gesorteerd)

62.00 63.00 Zand 340 zeer grof grijs (goed gesorteerd)

63.00 64.00 Zand 340 zeer grof grijs met iets fijn grind (goed gesorteerd)

64.00 65.00 Zand 300 grof grijs (goed gesorteerd)

65.00 66.00 Zand 300 grof grijs met iets fijn grind (goed gesorteerd)

66.00 67.00 Zand 260 matig grof grijs met iets fijn grind (goed gesorteerd)

67.00 68.00 Zand " 240 matig grof tot uiterst grof grijs (slecht gesorteerd)

Opdrachtgever
Datum uitvoering 9 oktober 2001 Naam : Waterleiding Maatschappij Overijssel
Opdrachtnummer Adres Pascalweg 2

Werknummer 521208 Plaats : 8013 Re ZWOLLE



"¡bam nbm infra
De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

B-0303, bladno. 5

Plaats/project
Boringnummer
Boormethode
Naam boormeester

Zwolle Engelse werk
EW01-48
Rotary ZUig/Luchtliften ø 700 mm
P. de Graaff _ Naam beschrijver F.H. Glorie

Diepte der lagen in

meters -/ maaiveld

van tot Hoofdnaam ~m Grondsoort

68.00 69.00 Zand 360 zeer grof grijs met wat uiterst grof zand (goed gesorteerd)

69.00 70.00 Zand 300 grof grijs (goed gesorteerd)

70.00 71.00 Zand 280 matig grof grijs (goed gesorteerd)

71.00 72.00 Zand 240 matig grof grijs met wat houtresten (goed gesorteerd)

72.00 73.00 Zand ;, 300 grof tot uiterst grof grijs (slecht gesorteerd)

73.00 74.00 Zand 300 grof grijs met wat uiterst grof zand (matig gesorteerd)

74.00 75.00 Zand 400 zeer grof tot uiterst grof grijs met iets fijn grind (matig

gesorteerd)

521208

Opdrachtgever
Naam : Waterleiding Maatschappij Overijssel
Adres Pascalweg 2

Plaats : 8013 Re ZWOLLE

Datum uitvoering
Opdrachtnummer
Werknummer

9 oktober 2001
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~
_-1m

_-2m

f- -3m

f--4m

f--5m

f--6m

f--7m

f-~8m

f--9m

f--10m

--11m

_-12m

_-13m

_-14m

_-15m

_-16m

_-17m

__18m

_-19m

--20m

Peilfiters
S 4 3 ~1?Q~P-

Aanvul.
"h.m.

Boorprofiel Boorbescrijving
conform NEN 5104

:::-,:/'-0: (0,00 Vm -1,00); Matig grol zand, uiterst siltlg,

("'_:.:"' t\f- sterk humeus_; grijsbruIn

yy
::"'"

(-1,00 Vm -2,00); Zeer grol zand, sterk humeus,
licht grindig, licht siltig_; grIjsbruin

(-2,00 Vm -3,00); Zeer grol zand, licht grindlg,
uiterst humeus, licht siltlg, licht klellg_; Spoor
veenresten; grijsbruin
(-3,00 Vm -4,00); Matig grol zand, licht grindig,
sterk humeus, sterk siltig_; grijsbruin

o
o

, /
-., ..'/..' c. ,

'. ---

J'

g"S":g,,
0.)" "0 "0
"",,Oç,O
,,°"000,," "0,,
"Vv 000
" ,,0:, "00

Voc-.e "r.oo,,"vOO
ooüooO"
00 v " co "0,,"°00
,,00 " ""
°0°0°00"" . "

.:c: 8-

,d 0

ÄL
ji'-'-;: ==

~':
~i
:,i........-,
,-",- ie 8, (-8,00 Vm -9,00); Uiterst grol zand, uIterst grindig_;
.:;":.:. o~o Zeer heterogeen; grijs
.:".-." 0g

:'\-PH.; ':' (-9,OOVm-10,OO); Uiterst 

grol zand, uiterst
;.".' 1, grindig_; Zeer heterogeen; grijsc'::'," :._~ .

-;:-.?:. (-10,00 Vm -11,_00); Uiterst grol zand, licht grindig_;

~::';;J" Heterogeen; griJs

:ik',': ,8 (-11,00 Vm -12,00); Zeer grol zand, sterk grindig_;

r 0; lichtgrijs

~,
.:-,'_'_ ',';' (-12,00 Vm -13,00); Zeer grol zand, licht grlndig_;
:', Heterogeen; grijs

':' -.:-'-' 0
:,:,-:,:-_.': 0 (-13,OOVm-14,OO); Uiterst grol zand, sterk
:..::::::.....:..: 00 grindig.; Heterogeen; grijs

-:-_'_C_'_- 0

_';-:_:" ,- 0 (-14,00 Vm -15,00); Uiterst grol zand, uiterst
I,'; '-'.-- :; grindig_; Heterogeen; grijs

:::(.'::;:.:~ o~
;;::;,::d, (-15,00 Vm -16,00); Matig grol zand, licht grindig_;

___'_:.;__;_,' grijs

'- --',_:-'-' (-16,00 Vm -17,00); UIterst grol zand, sterk
-,.- -, :-.-- grindig,; Heterogeen; grijs
:' --'-,,-' :-:_;,;-: 0

1,:-","_,.,,':: (-17,00 Vm -18,00); Zeer grol zand, uIterst grindig_;

:;:;::'.~L./:).:;gè Zeer 

heterogeen, matig veel stenen; lichtgrijs

'-,:: _",:. 0g (-18,00 Vm -19,00); Zeer grol zand, uIterst grindig_;

L--: ':;':-,-: /' Heterogeen; lichtgrIjs
-,- ;;.,--,

:_::i:' -, (-19,00 Vm -20,00); Uiterst grol zand, uiterst
(',': grindig_; Zeer heterogeen; lichtgrijs'.-- -~

(-4,00 Vm .5,00); Matig grol zand, licht grindig,
sterk humeus, licht siltig.; Spoor veenresten;
grijsbruin
(-5,00 Vm -6,00); Klei, sterk zandig, matig
humeus.; Matig vast; groengrijs

- (-6,00 Vm -7,00); Klei, matig zandig, uiterst
:: humeus_; Matig siltig, zeer sterk venig;
_ donkerbruin

(-7,00 Vm ~8,OO); Matig grol zand, sterk kleiig,

sterk siltig_; grijsbruIn

Verticale as vertegenwoordigt de hoogte in meters t.o.v, maaiveld
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Verticale as vertegenwoordigt de hoogte in meters t.o.v. maaiveld

Borprofiel Boorbeschrijving

confonn NEN 5104
t':-_/-:'::/Æ~' (-20,00 Um -21,00); Uiterst grof zand, uiterst
k.:.':\~,::::,:_:,lõo~ grindig.; Zeer heterogeen, enkele steen; lichtgrijs-,_:,

,--,--,,, _'-/ (-21,00 Um -22,00): Uiterst grof zand, sterk
:,:':,::_:-:_:'i:' 0 srindig_; Zeer heterogeen; lIchtgrIjs

::::'
:,":--

-,- -: .- ,-

"-'-::: ,--

'i'--'-':-
') .- ',,-::",
d(:!~8

','.:':::. ." 0"
.... .o.

-,':,..,',

/:..-- --_::'-:-
,..-,-. "-'-

(-22,00 Um -23,00); Uiterst grof zand, matig
grindig_; Zeer heterogeen; lIchtgrIjs

(-23,00 Um ~24,00); Uiterst grof zand, matig
grindig.; Zeer heterogeen; lichtgrijs

(-37,00 Um -38,00); UIterst grof zand, uiterst
grindlg_; Heterogeen; lichtgrijs

(-3S,00 Um -40,00); Uiterst grof zand, uiterst
grindig_; Heterogeen; lichtgrijs
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Peilfilters

-40m s 4 3

-41m
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-43m

-4m

-45m
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-52m
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-54m
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-57m

-58m

-59m

-60m

Pomp- Aanvul-
fi ~~ .,t'h""m::

- ---
i 11 .
111

I11
111

I11
111

I11
11

11

11

11

11

11

11

i

1

Boorprofiel Boorbschrijving

conform NEN 5104
-, -- ,: ~ (-40,00 Um -41,00); Uiterst grof zand, uiterst

~;;~;:": ~"":)":/~;~ grindig.; Zeer heterogeen; lichtgrijs

: (-41,00 Um -42,00); Uiterst grof zand, sterk":" (.0 grindig.; Zeer heterogeen; lichtgrijs

.-

o (-42,00 Um -43,00); Matig grof zand, sterk grindig_;
o Zeer heterogeen; lichtgrijs

o
o

(-43,00 Um -44,00): Uiterst grof zand, matig
grindig_; lichtgrijs

(-4,06 Um -45,00); Uiterst grof zand, sterk
00 grindig.; Heterogeen; lichtgrijs"
00
cP (-5,00 Um -46,00); Uiterst grof zand, matIg

grindig.; Houtresten, enkele steen; lichtgrijs

(-46,00 Um -47,00); Uiterst grof zand, sterk
grindig, matig siltig.; Uiterst heterogeen, zeer veel
ondermaat 180 um; lichtgrijs

o (-47,00 Um -48,00); Uiterst grof zand, sterk
8g grindig.; Zeer heterogeen; lichtgrijs

""'" ,.0

:: (-8,00 Um -49,00); Uiterst grof zand, uitersto grindig.; Zeer heterogeen; lichtgrijs

(-9,00 Um -50,00); Uiterst grof zand, uiterst
grindig_; Zeer heterogeen, enkele steen; lichtgrijs

, (-50,00 Um -51,00); Uiterst grof zand, uiterst
~ grlndig_; Zeer heterogeen; lIchtgrijs
o 0

(-51,00 Um -52,00); Uiterst grof zand, uiterst
o grindig.; Heterogeen; lichtgrijs
00

- -
;;o (-52,00 Um -53,00); Uiterst grof zand, uiterst, ~o grindig.; Heterogeen; lichtgrijs

_ ,
o

(-53,00 Um -54,00); Uiterst grof zand, licht grindig_;
Heterogeen; lichtgrIjs

(-54,00 Um -55,00); Matig grof zand, licht grindig_;
lichtgrijs

(-55,00 Um -56,00); Zeer grof zand, matig grindlg_; 80
o Heterogeen; lichtgrijs

(~56,00 Um ~57,00); Uiterst grof zand, matig 30
grindig.; Heterogeen; lichtgrijs

_ 0, (-57,00 Um -58,00); Uiterst grof zand, sterk 40
grindlg_; Zeer heterogeen; lichtgrijs

(-58,00 Um -59,00); Uiterst grof zand, uiterst 30
grindig_; Zeer heterogeen; lichtgrijs

- - 000 (~59,00 Um -60,00); Uiterst grof zand, uiterst 30

grindig.; Zeer heterogeen; lichtgrijs

Verticale as vertegenwoordigt de hoogte in meters t.o.v. maaiveld
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Peilfiters

-BOm 5 4 3 1
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-80m

Pomp- Aanvul.
fi11 --"---

III1
I1I1

11

11

11

11

11

11
-

11

1I

11

11

1I

11

1I

1I

11

11

11

I111
1111
111I
111I
11I1
1I11
1I11
1I11
1111
1111

00 "oVOo° o~. .
000,,08r

0°00°"000 ",,00
00 0 "
" "°,,00

~'g:~g:o
"00' c' o¡;

1o~"o~~.~6
000000"0" ,,00 v00"000
00" ° °

00"0" ,,0
00 00 0"000,,000

8~~gi:"
,,0"0°,,0,,00000
o,~o ('Cooo

;'~,i;~ 'l, ',~ °
°ooO'~""
0000" ,:,,~
DO 000(,' 

oo'~"o 00
. "0 " 0

Boorprofiel Boorbschrijving

confomi NEN 5104

','8 (-BO,OO Urn -BI ,00); Uiterst grof zand, sterk

"~8 grindig.; Matig heterogeen; lichtgrijs
o

M50-

o

(-B1,00 Urn -B2,00); Uiterst grof zand, matIg 00
grindig.; Zeer heterogeen; lichtgrijs

(-B2,00 Urn -B3,00); Uiterst grof zand, matig 90
grindig_; Heterogeen; lichtgrijs

(-B3,00 Urn -6,00); Uiterst grof zand, licht grindig_; 00
° Heterogeen; lichtgrijs

: (-B4,00 Urn -65,00); Uiterst grof zand, sterk 100
~ grindig_; Zeer heterogeen; lichtgrijs

',,-, 0 (-65,00 Urn -B6,00); UIterst grof zand, sterk 80
° grindig.; Heterogeen; lichtgrijs

o

-'," (-66,00 Urn -B7,00); Uiterst grofzand, matig 60
çP grindig.; Heterogeen; lichtgrijs

(-B7,00 Urn -B8,00); Matig grof zand, licht grindig_; 50
Zeer heterogeen; lichtgrijs

(-68,00 Urn -B9,00); Zeer grof zand, licht grindlg_; 40
" Zeer heterogeen; lichtgrîjs

- ' (-B9,00 Urn -70,00); Uiterst grof zand, sterk 80
° grindîg.; Heterogeen; lichtgrijs0,

,g (-70,00 tlm -71,00); Uiterst grof zand, sterk

.": ° grindig.; Heterogeen; lichtgrijs
,_;" 00

(-71,00 tlm -72,00); Uiterst grof zand, uiterst
- 00 grindig_; Heterogeen; lichtgrijs

o",
(-72,00 Urn -73,00); UIterst grof zand, matig 50
grlndig, licht si/tig_; Zeer heterogeen, zeer veel
ondermaat 250 urn; lichtgrIjs
(-7300 Urn -74,00); Matig fijn zand, licht grindig, 00
matig siltig_; lichtgrijs

'g (-74,00 Urn -75,00); Uiterst grof zand, sterk 00
° grindig.; Zeer heterogeen; lichtgrijs

(-75,00 Urn -76,00); Zeer grof zand, matig grindig_; 20
Heterogeen; lichtgrijs

o (~76,00 Urn -77,00); Zeer grof zand, matig grindig_; 10

Heterogeen; lichtgrijs
o

(-77,00 Urn -78,00); Uiterst grof zand, uiterst 00
grindig, sterk kleiig.; Zeer heterogeen, klei zeer
sterk venig; lichtgrijs
(-78,00 Urn -79,00); Zeer grof zand, uiterst grindig, 00
licht siltig_; Uiterst heterogeen, zeer veel
ondermaat 250 urn; lichtgrijs

" (-79,00 tlm -80,00); Uiterst grof zand, matig 50
--_,' grindig_; Zeer heterogeen; lIchtgrijs

Verticale as vertegenwoordigt de hoogte in meters t.o.v. m~aiveid
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--80m
MSo-

¡ra

_-81m

_-82m

_-83m

_-84m

_-85m

_-86m

_-87m

_-88m

_-89m

_-90m

_-91m

_-92m

_-93m

_-94m

_-95m

--96m

_-97m

_-98m

_-99m

--100m

Peilfiters
54 3 2 1

Pomp- Aanvul.
fiter '..høm'"

Boorprofiel Boorbeschrijving

confonn NEN 5104

_-')-;,' ;-J~~ ~-80,00 tlm -81,00); Zeer grol zand, matig grindig_;

':.\.::.(~:;'i;~:::~ Zeer heterogeen; lichtgrijs
'i':::, -:,-"-,-~o (-81,00 tlm -82,00); Uiterst grol zand, sterk
-i-:_;::~::',i:'-:o grindig_; Spoor houtresten; lichtgrijs
,--"-"-,':-:--;-:- 0

:~/;\,--,:, 0 (~82,00 tlm -83,00); Uiterst grol zand, matIg

- grindig, licht siltig_; Zeer heterogeen; lichtgrijsi-: ,
fe-:':-":--::_:-: (-83,00 tlm -8,00); Zeer grol zand, licht grindig,

:/:_ :' 0 licht siltig_; lichtgrIjs

Ci,,::
(-84,00 tlm -85,00); Matig grol zand, licht grindig,
licht siltig_; Spoor houtresten; lichtgrijs

Verticale as vertegenwoordigt de hoogte in meters t.o.v. maaiveld
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.' .

Peilfilters (van-tot(diameter))

Peilbuis 1: 50_2m Um 522m (40mm)
PeilbuIs 2: 68m Um 70m (40mm)

Pompfilters (van-tot(diameter x perforatie diameter))

48_01m Um 72m(315mm x O,50mm)

Vertoeringen (van-tot(diameter))

Om Um 85m(700mm)

Zandaanvullngen en kleiafdichtingen (van-tot(materiaal))

Om Um 3m(Zandaanvulling)
3m Um 6m(Mlkolit 300)
6m Um 9m(Aanvulgrind 2,0-5,0 mm_)
9m Um 15m(Mikolit 300)
15m Um 38m(Aanvulgrind 2,0-5,0 mm_)
38m Um 40m(Mlkolit 300)
40m Um 74m(Filerzand 0,8-1,25 mm_)
74m Um 85m(Aanvulgrlnd 2,0-5,0 mm_)

ProiecUPlaats Vitens Zwolle Datum 22-3-2005 Ons kenmerk I 81502 
Ondrachtnever Vitens NV Zwolle X-coordinaat 201245000 Uw kenmerk I
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Boorprofiel Boorbschrljving

conform-NEN 5104
(0,00 Um -1,00); Matig grof zand, sterk humeus,
sterk siltig.; bruin

M50-

40

(-1,00 Um -2,00); Matig grof zand, licht grindig,
sterk humeus, sterk siltlg_; Puin (matig)_; bruin

(-2,00 Um -3,00); Matig grof zand, licht grindig, 80
matig humeus, licht siltig_; Puin (Iicht)_; bruIn

(-3,00 Um -4,00); MatIg grof zand, licht grindig,
matig kleiig, lIcht siltig, licht humeus_; Klei matIg
venIg Puin (licht)_; grijslbruln

(-4,00 Um -5,00); Matig grof zand, sterk grindig,
licht humeus, lIcht kleiig_; grijs/geel

(-5,00 Um -6,00); Zeer grof zand, uiterst grindig,
licht humeus_; grijs/geel

(-6,00 Um -7,00); Zeer grof zand, licht grindig, licht
humeus_; grijs/geel

(-7,00 Um -8,00); Uiterst grof zand, sterk grindig,
uiterst humeus.; lichtgrijs

_'. (-8,00 Um -9,00); Uiterst grof zand, uIterst 9rindig_;

°"00 lichtgrijs

(-9,00 Um -10,00); Zeer grof zand, uIterst grindig_;
lichtgrijs

(-10,00 Um -11,00); Uiterst grof zand, uiterst
grindig.; Matig veel stenen; lichtgrijs

;:-: ~ (-11,00 Um -12,00); Uiterst grof zand, uiterst
:'r: 0go grindig.; Zeer veel stenen; lichtgrijs

'.: ;'."".' 00

i (-12,00 Um -13,00); Uiterst grof zand, uiterst;~ grindig.; lichtgrijs
00
00

: (-13,00 Um -1400); Zeer grof zand, sterk grindig_;
': lichtgrijs

(-14,00 Um -15,00); Uiterst grof zand, sterk
grindig_; lichtgrijs

(-15,00 Um -16,00); Uiterst grof zand, sterk
grindig_; lichtgnjs

',: (-16,00 Um -17,00); Uiterst grof zand, sterk

°0 grindig.; lichtgrijs
o

(-17,00 Um ~ 18,00); Uiterst grof zand, sterk
:0" grindig,; lichtgrijs
00

~J/~
:-_:_', go (~18,00 Um -19,00); Uiterst grof zand, uiterst
".:._.:::o~" grindig.; Matig veel stenen; lichtgrijs

g
ç,~C'." "",,C':;~.

""'öooo,,,."
~'6 ~~~~ ~ 0 ,::':

,.," r, .

(-19,00 Um -20,00); Matig grof grind, sterk zandig_;
Matig veel stenen; lichtgrijs

Verticale as vertegenwoordigt de hoogte in meters t.o.v. maaiveld
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Peilfiters

-20m s 4 3

-21m

-22m

-23m

.24m

-25m

-26m

-27m

-28m

-29m

.30m

.31m

-32m

~33m

.34m

~35m

.36m

-37m

-38m

-39m

-40m

Pomp-
""-

Aanvul. Boorprofiet Boorbschrijving
conform NEN 5104
(-20,00 Um -21,00); Fijn grind, uiterst zandig, licht
si/tig.

o 0" 00
0~g~~008

d" 00"00
00"0'" "'"

00 0" '"
0°000000"00 ,,0
" "" 00:('0
oOOc,oo"

voo, 0 Vû
oúúoo,'o

oe v 0c.
00(,0 ",,0
c. 0" v 00

0"0°00
c,o 0°00
00" "C,
0'"0%0

0°'"000
0000 ,,0
0(, 00 ° 'X00" 000
e'ú"o""o
"" c' ,..0 00°o,,"vO...

Oc,(, '" c.
o ""0°0
00" """

000" 00
°0 c. "00°0°0"0
00 " 00 °
00" 0"

tic. 00 0"
"0 00 °

0,,0 " ° 0
,,00(, ""
"0,, 0 ')0

" 0c. c.o 0
OOÖOO"o
o " 00 "

.' 0"" (",0
" ° "" ,,(,

000('000
°000000000"00
oOöO öoo

00 ° voo
00°"0,,00000°0
) ö 0 ,. 00r: 0000"000°0
° I_ ''' ° 00
"'H,Ú ... 00
00:' "e, (; 0:'
° c, "o0:'(,
.'",,",:, ,."

:.0:'':' 0:'"
,,'~V ."VOO
0"0000:'.
0°0°0"
¿o"S :~
0°" 0 ('0

~oo~:~ gZ

00 °00
000 0000
"0°"00°
00 00 °

ct ° 0,,00
'" " çi " °

°00.),,(000:'" 0" 0

o "
" 0 00 °
00000000

gO~~ 0" ~:."...

00 000°000,..
'b0oo '..

~oooi~o:~;
,.. 0 00',00 0 0'.000°00'0.:000°0"
0" "0000::,,"0000.:000 00.

(-21,00 Um -22,00); Matig grof grind, matig zandig,
matig siltig_: lichtgrijs

(-22,00 Um -23,00); Matig grof grind, licht zandig,
licht siltig_; lichtgrijs

(-23,00 Um -24,00); Zeer grof zand, licht grindig, 70
matig siltig_; lichtgrijs

(-24,00 Um -25,00); Zeer grof zand, licht grindig, 20
licht siltig_; lichtgrijs

(-25,00 Um ~26,OO); Matig grof zand, licht grindig,
licht si/tig_; lichtgrijs

"- . (.26,00 Um -27,00); Zeer grof zand, sterk grindlg_;. 0: lichtgrijs

(.27,00 Um -28,00); Matig grof zand_; lichtgrIjs

(-28,00 Um -29,00); MatIg grof zand_; lichtgrijs

(-29,00 Um -30,00); Matig grof zand_; lichtgrijs

(-30,00 Um -31,00); Matig grof zand, licht siltig_;
lichtgrijs

. (-31,00 Um -32,00); MatIg fijn zand_; lichtgrijs

(-32,00 Um -33,00); Matig fijn zand_; ilchtgrljs

(-33,00 Um -34,00); Matig grof zand, licht grindig_;
lIchtgrijs

''''. (-34,00 Um -35,00); Uiterst grof zand, sterk

grlndig_; lichtgrijs

(-35,00 Um -36,00); Uiterst grof zand, uIterst
6 grindig.; lichtgrijs'0'"

_::_, . -_ .' (-36,00 Um -37,00); Uiterst grof zand, sterk
::-: ",: ~ grindig_; lichtgrIjs":::.," "

~o (-37,00 Um -38,00); Uiterst grof zand, sterk

~ grindig.; lichtgrijs

(-38,00 Um -39,00); UIterst grof zand, matig
grindig_; lichtgrIjs

(-39,00 Um -40,00); Uiterst grof zand, uiterst
grindig_; Matig veel stenen; lIchtgrijs

Verticale as vertegenwoordigt de hoogte in meters t.o.v. maaiveld
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Pomp. Aanvul-
fi

M50.
"

~"
0 voo e-
00 v"c 0

08't~"~c
co(,oi~o
"oüo~'"

" 0 O,= 0
00 "r. ""'"oOv(ovo
-'00° "'00cc. ° 00 ,,0
000000
00 v 0,,"0
",'" 0 "'0(.
0,,°00000"00° °0
0°00°0"00°000
0000 °0°
00 ° 0" °
000 0000
)ov00(o

Co .,,c' 0"'"
" 0" 0"
('O°o,ûo
.-.0 -. .0

-

-

-
1I1I
11I1
1111
1111
I111
111I
11I1

...-
1111 . .

11I1
I11I
1111 -

11I1
11 11

11I1
111I
I11I
11I1
II11 i' -

1111
1111
II1I
i i II

Boorprofiel Boorbschrijving

confonn NEN 5104
(-40,00 Um -41,00); Uiterst grof zand, matig
grindlg, licht kleiig_; grijs

(-41,00 Um -42,00); UIterst grof zand, sterk
grindig.; grijs

00' (-42,00 Um -43,00); Zeer grof zand, uIterst grindig_;,d~ Matig veel stenen; grijs'

(-3,00 Um -44,00); Zeer grof zand, licht kieiig, 10
licht siltlg_; lichtgrijs

(-44,00 Um -45,00); Zeer grof zand, matig grindig_; 80
lichtgrijs

(-45,00 Um -48,00); Zeer grof zand, licht grindig_; 70
lichtgrijs

: (-46,00 Um -47,00); Klei, licht grindig, licht zandig_; 00
Glauconiethoudend; grijs

-: (-47,00 Um -48,00); Klei, licht grindig, licht zandig_; 10
:~ Glauconiethoudend; grijs

(-48,00 Um -49,00); UIterst grof zand, sterk 30
68 grindig.; grijs

(-49,00 Um -50,00); Zeer grof zand, lIcht grindig_;
grijs

(-50,00 Um -51,00); Matig grof zand, licht grindlg_;
lichtgrijs

o (-51,00 Um ~52,OO); Zeer grof zand, matig grindig_; 50

lichtgrijs

: (-52,00 Um -53,00); Uiterst grof zand, uiterst 10
~ grindig.; lichtgrijs

(-53,00 Um -54,00); Uiterst grof zand, sterk 20
grlndig, licht kleiig_; lichtgrijs

(-54,00 Um -55,00); Uiterst grof zand, sterk 20
grindi9, uiterst kleiig_; lichtgrijs

(-55,00 Um -56,00); UIterst grof zand, sterk 00o grindjg.; lichtgrijs
o

(-56,00 Um -57,00); Zeer grof zand, matIg grindlg_; 80
licht9rijs

o

:-/ (-57,00 Um -58,00); Klei, matig zandig, matig 30
-- grindig_; Glauconiethoudend; donkerbruin

:' (-58,00 Um -59,00); UIterst grof zand, uiterst 50
'" grindig_; lichtgrijs

000-
~o (-59,00 Um -60,00); Uiterst grof zand, sterk 80

o grindig.; lichtgrijs

Verticale as vertegenwoordigt de hoogte in meters t.o.v. maaiveld
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--60m
Peilfilters
5 4 3 1

~;~:~1~

¡-
_-61m

Pomp-
til ""~.

I 11

I 11

i 11

I i I
I 11

I 11

I I i
I 1I

I 11

I 11

I 11

i i i
1 i I
I 11

I 11

I I i
I 1I

i 11

I 11

I I i
111 i

1111
1111
i 111
I111
I111
1111
1111
1111
I i I i
1111
111I
I111
I111
11I i
1I11
1I11
i I i I

I i 1I

I i 11

i 111
I1I1
i 111
I111
11I1
I i 1I

I i 11

1111

-

_-62m

_~63m

_-64m

_-65m

--66m

_-67m

_-6Bm

_-69m

_-70m

_-71m

_~72m -

__73m

_-74m

.'

_-75m

f--76m
1I1

1II

1I1

111

I"

f.-77m

i--7Bm

i--79m

i--BOm
,

Verticale as vertegenwoordigt de hoogte in meters t.o.v, maaiveld

:"".'.'i.::
:--,:: .'-::" -" ,-

" _,_" -__ . ,__ (-61 ;00 Um -62,00); Uiterst grof zand, sterk

)'::_ ,:_ grindig_; IichtgnJs. ;::..:: "":, 0"

.i...."?,;o (-62,00 Um -63,00); Uiterst grof zand, uiterst
_ go grindig.; lichtgrijs

:,:/.:.:, "~g
_:':-.:::::, (-63,00 Um -64,00); Uiterst grof zand, sterk

:-:"_:_:'___ 0 0 grindig_; IichtgriJs
.:.:. :.::" .~. °0

(-64,00 Um -65,00); Zeer grof zand, licht grindig_;
'. i i\: 

lichtgrijs

.- ---" -- ---,_, 0 (.65,00 Um -66,00); Zeer grof zand, matig grindig.;

:_,,__:,:_:__"_:- lichtgrijs

'::_)-:::_i-/' (-66,00 Um -67,00); Uiterst grof zand, matig
_,_": _:--_ gnndig_; IichtgriJs
::.:.; :,' :-.:.: ~

Boorprofiel

- .

'.

'\':-:':
,,_, ':-:,_ ie-

-

Boorbeschrijving
conform NEN 5104
(-60,00 Um -61 ,00); Uiterst grof zand, matig
grindig_; lichtgrijs

(-67,00 Um -6B,OO); Uiterst grof zand, matig
grîndig.; lichtgrijs

.:/';
::

--_';-:::-:: " (-72,00 Um -73,00); Uiterst grof zand, licht grlndig,
:.,"; 0 licht siltig.; grijs

J"::'-- 0

- -: : :,-:: :-'; -_: 0 (-73,00 Um -74,00); Uiterst grof zand, sterk

iX"- 0 grindig.: grIjs,-:: ,__ _: ~d

k'::.;'--' 00 (-74,00 Um -75,00); Uiterst grof zand, uiterst
I~_':;~::';",:.:~ 0;: grindig, licht siltig.; grijs

f.::'-,,-:,-' :~:

f:-:, 0:0

r'-,'---:

¡:-:i'

l'",::"
::- ': ':- ,- --,

i": -~:~,o

(-75,00 Um -76,00); Uiterst grof zand, uiterst
grindig, licht si/tlg_; grijs

(-76,00 Um -77,00); Zeer grof zand, licht grindig,
licht siltig.; grijs

(~77,00 Um -7B,00); Uiterst grof zand, sterk
grindig_; grijs

(-7B,00 Um -79,00); UIterst grof zand, uiterst
grindlg, licht siltig_; grijs

(-79,00 Um -BO,OO); Zeer grof zand, matig grlndig,

sterk kleiig_: Enkele steen; grijs

~
"2

1i

'B

"3

'8

~
~
~
24

"5

7õ

"5

~
=s

"9

"5

"00

'2

-
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--80m
Peilfilters
5 4 3 2 1

Pomp. Aanvul-
filter ..hpmi

--81m

_-82m
" ,,0"

,,00 " 0
00" "" 0
"000000000°000

~.o (, 0 ""
~o:,OvO"o
"0':'0 J' ,.
OU''' 000
Cl "," ,_,0 ,.iJ ø o~, ,.
000 """
0000 000

",°",,"0
c,oo 0"000"" ""

_-83m

-~84m

--85m

_-86m

--87m

_-88m

-~89m

f-~90m

f--91m

f--92m

f--93m

f--94m

_-95m

_-96m

_-97m

_-98m

_-99m

--100m

Boorprofiet Boorbeschrijving M50-
confonn NEN 5104 ~::'--',-:: (-80,00 tlm -81,00); Zeer grol zand, matig grindig,

/d:;C: licht siltig.; Spoor houtresten; grijs

l--,:S.r
(-81,00 tlm -82,00); Zeer grol zand, licht grindlg_; "4
grijs

-::: -----
(-82,00 tlm -83,00); Zeer grol zand, matig grindig_; "3

!..i'..;,) grijs

,.......--......:. (~83,00 tlm -84,00); Zeer grof zand, matig grindig_; "2
f,:::-:ii

grijs

1:.:........:'../.. (-84,00 tlm -85,00); Matig grol zand, licht grindig, "60
I..........:..::,:. licht slltig_; grijs
1,--: -

Verticale as vertegenwoordigt de hoogte in meters t.o.v. maaiveld
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\

Peilfilters (van-tot(diameter))

Peilbuis 1: 53m Um 55m (40mm)
Peilbuis 2: 76m Um 78m (40mm)

Pompfilters (van-tot(diameter x perforatie diameter))

51m Um 79_84m(315mm x 0,50mm)

Vertoeringen (van-tot(diameter))

Om Um 85m(800mm)

Zandaanvullngen en kleiafdichtingen (van-tot(materiaal))

Om Um 1 m(Zandaanvullng)

1 m Um 3m(Mikolit 300)
3m Um 12m(Aanvulgrind 2,0-5,0 mm_)
12m Um 13m(Mikolit 300)
13m Um 20m(Aanvulgrlnd 2,0-5,0 mm_)
20m Um 25m(Mikolit 300)
25m Um 45m(Aanvulgrind 2,0-5,0 mm_)
45m Um 48m(Mikolit 300)
48m Um 82m(Filterzand 0,8-1,25 mm_)
82m Um 85m(Aanvulgrind 2,0-5,0 mm_)

,
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