
 

25

Boring 18       RD-coördinaten: 231889/503685

-mv (m)    NAP(m)

0 5,71

Boring 18       RD-coördinaten: 231889/503685

-mv (m)    NAP(m)

1 4,71

Boring 18       RD-coördinaten: 231889/503685

-mv (m)    NAP(m)

2 3,71

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, ondergrens diffuus, zwak 
doorworteld, bouwvoor, enkele roestbrokjes 

45

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgeel/oranje/bruin, onscherpe ondergrens, zwak 
doorworteld, matig roesthoudend

60

Zand, zeer fijn, matig siltig, bruin/oranje, zwak doorworteld, matig roesthoudend, 
roestbrokjes

90

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs/oranje, sterk roesthoudend, roestbrokjes, gevlekt

135

Klei, zwak zandig, lichtgrijs/oranje, sterk roesthoudend, gevlekt ,  restgeulafzetting

175

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, lichtgrijs/oranje, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, veel dunne kleibandjes, gevlekt, enkele humusbandjes  , geul

180

Klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, restgeul

220

Klei, matig siltig, matig humeus, bruin, scherpe ondergrens, enkele dunne 
zandbandjes, weinig houtskool op 190 en 200, geul

240

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig gesorteerd, lichtgrijs

270

Zand,   niet gezien, guts spoelt leeg 

 



 

5

Boring 19       RD-coördinaten: 231880/503725

-mv (m)    NAP(m)

0 6,63

Boring 19       RD-coördinaten: 231880/503725

-mv (m)    NAP(m)

1 5,63

Boring 19       RD-coördinaten: 231880/503725

-mv (m)    NAP(m)

2 4,63

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, onscherpe ondergrens, 
graszode30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, ondergrens diffuus, bouwvoor
40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruin/geel, ondergrens diffuus, gevlekt/verstoord

60

Zand, zeer fijn, matig siltig, geel/bruin, ondergrens diffuus, schoon, zacht 

80

Zand, matig fijn, matig siltig, geel, ondergrens diffuus, zwak doorworteld, enkele 
roestbrokjes, schoon, zacht 

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, schoon, enkele  roestbrokjes, zacht  

120

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel/oranje, onscherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, gevlekt, zacht

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs/oranje, gevlekt,zacht 

180

Zand, uiterst siltig, lichtgrijs/oranje, gevlekt,zacht

205

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs/oranje/geel, scherpe ondergrens, met brokken 
kleiig zand

220

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs, schoon, zacht 

5

Boring 20       RD-coördinaten: 231868/503765

-mv (m)    NAP(m)

0 6,66

Boring 20       RD-coördinaten: 231868/503765

-mv (m)    NAP(m)

1 5,66

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, onscherpe ondergrens, 
graszode

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs/bruin, onscherpe ondergrens, schoon, enkele 
roestbrokjes 

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel/grijs/zwart, onscherpe ondergrens, zeer veel 
roestbrokjes

120 Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel/oranje, matig roesthoudend, gevlekt, zacht

 



 

5

Boring 21       RD-coördinaten: 231849/503802

-mv (m)    NAP(m)

0 5,37

Boring 21       RD-coördinaten: 231849/503802

-mv (m)    NAP(m)

1 4,37

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, onscherpe ondergrens, 
graszode

20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, ondergrens diffuus, bouwvoor

35

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin/grijs, ondergrens diffuus, 
moerig

45

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs/oranje, matig roesthoudend, gevlekt , fluviatiele 
afzetting

55

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, lichtgrijs/oranje, matig roesthoudend, gevlekt , 
fluviatiele afzetting

110

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, zwak roesthoudend, schoon , fluviatiele afzetting

5

Boring 22       RD-coördinaten: 231816/503825

-mv (m)    NAP(m)

0 5,35

Boring 22       RD-coördinaten: 231816/503825

-mv (m)    NAP(m)

1 4,35

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, onscherpe ondergrens, 
graszode

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs/geel/bruin, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, gevlekt/verstoord

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs/blauw, ondergrens diffuus, matig roesthoudend, 
fluviatiele afzetting

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, geel/grijs/groen, ondergrens diffuus, matig 
roesthoudend, schoon 

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig gesorteerd, lichtgrijs, zwak roesthoudend, schoon 

 



 

20

Boring 23       RD-coördinaten: 231779/503844

-mv (m)    NAP(m)

0 5,5

Boring 23       RD-coördinaten: 231779/503844

-mv (m)    NAP(m)

1 4,5

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord25

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs/oranje/grijs, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

80 Zand, zeer fijn, matig siltig, oranje/grijs, sterk roesthoudend, gevlekt , fluviatiele 
afzetting90

Zand, matig fijn, zwak siltig, oranje, schoon 

20

Boring 24       RD-coördinaten: 231743/503862

-mv (m)    NAP(m)

0 5,75

Boring 24       RD-coördinaten: 231743/503862

-mv (m)    NAP(m)

1 4,75

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord25

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs/oranje/grijs, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgeel/geel, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend

120
Zand, zeer fijn, matig siltig, oranje, sterk roesthoudend, schoon 

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel/oranje, matig roesthoudend, schoon 

 



 

40

Boring 25       RD-coördinaten: 231718/503894

-mv (m)    NAP(m)

0 5,7

Boring 25       RD-coördinaten: 231718/503894

-mv (m)    NAP(m)

1 4,7

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, gevlekt/verstoord

50 Zand, zeer fijn, matig siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, 
gevlekt/verstoord60

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, met kleibrokken
90

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, geul
110

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs
150

Zand,   niet gezien, guts spoelt leeg 

60

Boring 26       RD-coördinaten: 231720/503935

-mv (m)    NAP(m)

0 5,8

Boring 26       RD-coördinaten: 231720/503935

-mv (m)    NAP(m)

1 4,8

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, gevlekt/verstoord

70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, donkergrijs/grijs, onscherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

100

Klei, sterk siltig, oranje/bruin, scherpe ondergrens, sterk roesthoudend, geul

110 Zand, sterk kleiig, lichtgrijs, onscherpe ondergrens, geul115

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs140

Zand,   niet gezien, guts spoelt leeg 

 



 

30

Boring 27       RD-coördinaten: 231732/503974

-mv (m)    NAP(m)

0 5,56

Boring 27       RD-coördinaten: 231732/503974

-mv (m)    NAP(m)

1 4,56

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, gevlekt/verstoord

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, 
zwak baksteenhoudend, gevlekt/verstoord70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, bruin/grijs/oranje, ondergrens diffuus, sterk 
roesthoudend, verstoord?

90

Klei, sterk siltig, oranje/bruin, ondergrens diffuus, sterk roesthoudend,  geul

95

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, lichtgrijs/oranje, onscherpe ondergrens,

120

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs

35

Boring 28       RD-coördinaten: 231750/504012

-mv (m)    NAP(m)

0 5,87

Boring 28       RD-coördinaten: 231750/504012

-mv (m)    NAP(m)

1 4,87

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

50 Zand, zeer fijn, matig siltig, oranje/geel/bruin, scherpe ondergrens, sterk 
roesthoudend, veel roestbrokjes , fluviatiele afzetting60

Zand, zeer fijn, matig siltig, oranje/bruin, ondergrens diffuus, sterk roesthoudend, 
fluviatiele afzetting100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel/oranje, matig roesthoudend
120

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs/oranje, zwak roesthoudend

 



 

30

Boring 29       RD-coördinaten: 231771/504047

-mv (m)    NAP(m)

0 5,75

Boring 29       RD-coördinaten: 231771/504047

-mv (m)    NAP(m)

1 4,75

Boring 29       RD-coördinaten: 231771/504047

-mv (m)    NAP(m)

2 3,75

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, onscherpe ondergrens, 
bouwvoor

35

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs/oranje/zwart, onscherpe ondergrens, sterk 
roesthoudend, roestbrokjes

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, donkergrijs/blauw/grijs, geuldemping

160 Zand, matig fijn, matig siltig, goed gesorteerd, donkergrijs/grijs, schoon, lijkt intact 

190 Zand,   niet gezien, guts spoelt leeg

30

Boring 30       RD-coördinaten: 231798/504079

-mv (m)    NAP(m)

0 5,75

Boring 30       RD-coördinaten: 231798/504079

-mv (m)    NAP(m)

1 4,75

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, onscherpe ondergrens, bouwvoor

55 Zand, zeer fijn, matig siltig, bruin/oranje, scherpe ondergrens, sterk roesthoudend, 
gevlekt 65

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs, zwak roesthoudend, verstoord ?85

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgeel/bruin, matig roesthoudend, gevlekt 

170

Zand, zeer fijn, matig siltig, oranje/grijs, sterk roesthoudend, gevlekt 

 



 

20

Boring 31       RD-coördinaten: 231833/504099

-mv (m)    NAP(m)

0 5,79

Boring 31       RD-coördinaten: 231833/504099

-mv (m)    NAP(m)

1 4,79

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, onscherpe ondergrens, 
bouwvoor

60
Zand, zeer fijn, matig siltig, geel/bruin, iets vlekkerig

100
Zand, matig fijn, matig siltig, geel/bruin, iets vlekkerig 

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel/bruin, schoon, bastardsuiker, geleidelijk lichter

20

Boring 32       RD-coördinaten: 231871/504115

-mv (m)    NAP(m)

0 5,65

Boring 32       RD-coördinaten: 231871/504115

-mv (m)    NAP(m)

1 4,65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, onscherpe ondergrens, 
bouwvoor

40

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, matig roesthoudend, 
gevlekt/verstoord60

Zand, zeer fijn, matig siltig, geel/bruin, iets vlekkerig

100

Zand, matig fijn, matig siltig, geel/bruin, iets vlekkerig 

150 Zand, matig fijn, zwak siltig, geel/bruin, schoon, bastardsuiker, geleidelijk lichter

 



 

20

Boring 33       RD-coördinaten: 231912/504123

-mv (m)    NAP(m)

0 5,57

Boring 33       RD-coördinaten: 231912/504123

-mv (m)    NAP(m)

1 4,57

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, onscherpe ondergrens, 
bouwvoor30

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, matig roesthoudend, 
gevlekt/verstoord

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, geel/bruin, iets vlekkerig

60

Zand, zeer fijn, matig siltig, bruin/geel, sterk roesthoudend, gevlekt
100

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs/oranje, iets vlekkerig 

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs/bruin, schoon

30

Boring 34       RD-coördinaten: 231953/504132

-mv (m)    NAP(m)

0 5,75

Boring 34       RD-coördinaten: 231953/504132

-mv (m)    NAP(m)

1 4,75

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, onscherpe ondergrens, 
bouwvoor

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel/geel

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel/bruin, schoon, bastardsuiker, geleidelijk lichter

 



 

30

Boring 35       RD-coördinaten: 231993/504140

-mv (m)    NAP(m)

0 5,68

Boring 35       RD-coördinaten: 231993/504140

-mv (m)    NAP(m)

1 4,68

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, onscherpe ondergrens, 
bouwvoor

50 Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, schoon, zacht 

75
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel/beige, schoon, zacht

120 Zand, matig fijn, zwak siltig, geel/bruin, schoon, zacht 

150
Zand, matig fijn, zwak siltig, oranje, sterk roesthoudend, schoon 

25

Boring 36       RD-coördinaten: 232035/504143

-mv (m)    NAP(m)

0 5,49

Boring 36       RD-coördinaten: 232035/504143

-mv (m)    NAP(m)

1 4,49

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, onscherpe ondergrens, 
bouwvoor

50 Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruin/geel, gevlekt/verstoord

95
Zand, matig fijn, zwak siltig, geel/bruin, schoon 

170

Zand, matig grof, zwak siltig, oranje, sterk roesthoudend, schoon 

 



 

5

Boring 37       RD-coördinaten: 236643/507012

-mv (m)    NAP(m)

0 7,04

Boring 37       RD-coördinaten: 236643/507012

-mv (m)    NAP(m)

1 6,04

Boring 37       RD-coördinaten: 236643/507012

-mv (m)    NAP(m)

2 5,04

Boring 37       RD-coördinaten: 236643/507012

-mv (m)    NAP(m)

3 4,04

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, bruin/grijs, graszode20

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, gebioturbeerd  , verlandingsafzettingen (restgeul)

40

Klei, sterk siltig, oranje/bruin, sterk roesthoudend, oerlaag, verlandingsafzettingen 
(restgeul)

42

Klei, sterk siltig, grijs/blauw, verlandingsafzettingen (restgeul)

50

Klei, uiterst siltig, lichtbruin/grijs, zwak roesthoudend, oranje gevlekt, 
verlandingsafzettingen (restgeul)

140

Zand, uiterst siltig, lichtgrijs, zwak roesthoudend, veel dunne zandbandjes, fluviatiele 
afzetting

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, onscherpe ondergrens, enkele dunne 
kleibandjes, fluviatiele afzetting

180

Zand, sterk siltig, zwak humeus, bruin/grijs, water vuile laag , fluviatiele afzetting

260

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne veen-/humusbandjes, fluviatiele 
afzetting

300

Zand,   niet gezien, guts spoelt leeg 

 



 

20

Boring 38       RD-coördinaten: 236675/507029

-mv (m)    NAP(m)

0 7,02

Boring 38       RD-coördinaten: 236675/507029

-mv (m)    NAP(m)

1 6,02

Boring 38       RD-coördinaten: 236675/507029

-mv (m)    NAP(m)

2 5,02

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, bruin/geel, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, bouwvoor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel, matig roesthoudend, fluviatiele afzetting

100 Zand, matig fijn, zwak siltig, oranje/grijs, onscherpe ondergrens, sterk roesthoudend, 
fluviatiele afzetting

105

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens

125

Zand, matig fijn, matig siltig, bruin/oranje, ondergrens diffuus, sterk roesthoudend, 
schoon, scherp 

140

Leem, sterk zandig, lichtbruin/geel/grijs, matig roesthoudend, verlandingsafzettingen 
(restgeul)240

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, schoon, met enkele dunne leembandjes, 
fluviatiele afzetting

255

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, met twee humueze bandjes, 3 en 5 cm dik, brgr, 
fluviatiele afzetting

260

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, fluviatiele afzetting

 



 

25

Boring 39       RD-coördinaten: 236712/507044

-mv (m)    NAP(m)

0 7,47

Boring 39       RD-coördinaten: 236712/507044

-mv (m)    NAP(m)

1 6,47

Boring 39       RD-coördinaten: 236712/507044

-mv (m)    NAP(m)

2 5,47

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, bruin, bouwvoor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, geel/rood/bruin, scherpe ondergrens, veel roestbrokjes50

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, lichtgrijs, zwak roesthoudend

65

Zand, uiterst fijn, uiterst siltig, rood/bruin/grijs, scherpe ondergrens, sterk 
roesthoudend, veel roestbrokjes

110

Klei, uiterst siltig, oranje, ondergrens diffuus, sterk roesthoudend, plakt, 
verlandingsafzettingen (restgeul)

120

Klei, uiterst siltig, lichtgrijs/bruin, sterk roesthoudend, verlandingsafzettingen 
(restgeul)

160

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, lichtgrijs/wit, zwak roesthoudend, schoon 

260 Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs/wit, schoon, compact, dekzand

10

Boring 40       RD-coördinaten: 236746/507064

-mv (m)    NAP(m)

0 7,44
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, bruin, bouwvoor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, geel/rood/bruin, veel roestbrokjes, ondoordringbaar, 
gestagneerd

 



 

5

Boring 41       RD-coördinaten: 236773/507091

-mv (m)    NAP(m)

0 6,86

Boring 41       RD-coördinaten: 236773/507091

-mv (m)    NAP(m)

1 5,86

Boring 41       RD-coördinaten: 236773/507091

-mv (m)    NAP(m)

2 4,86

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, bruin/grijs, sterk doorworteld10

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend
40

Zand, matig fijn, matig siltig, geel, scherpe ondergrens, schoon, fluviatiele afzetting
70

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, schoon , fluviatiele 
afzetting

170

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, met enkele banden  zk1 
lgr, fluviatiele afzetting

190

Zand, zeer fijn, matig siltig, bruin/grijs, schoon, guts spoelt leeg , fluviatiele afzetting

10

Boring 42       RD-coördinaten: 236795/507124

-mv (m)    NAP(m)

0 7,43
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, bruin, bouwvoor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, geel/rood/bruin, veel roestbrokjes, ondoordringbaar, 
stagneert

 



 

30

Boring 43       RD-coördinaten: 236806/507162

-mv (m)    NAP(m)

0 7,59

Boring 43       RD-coördinaten: 236806/507162

-mv (m)    NAP(m)

1 6,59

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, bruin, scherpe ondergrens, bouwvoor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel, matig roesthoudend, fluviatiele afzetting
60

Zand, uiterst siltig, rood/bruin, scherpe ondergrens, sterk roesthoudend, veel 
roestbrokjes, fluviatiele afzetting90

Leem, sterk zandig, geel/grijs/oranje, sterk roesthoudend, veel roestbrokjes , 
verlandingsafzettingen (restgeul)

100

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, lichtgeel/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
fluviatiele afzetting

110

Zand, matig fijn, matig siltig, geel/oranje, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
fluviatiele afzetting

120

Zand, zeer fijn, sterk siltig, oranje, fluviatiele afzetting

150

Zand, sterk siltig, lichtgrijs/oranje, matig roesthoudend, harde laag, gestagneerd, 
fluviatiele afzetting

100

Boring 44       RD-coördinaten: 236809/507198

-mv (m)    NAP(m)

0 6,11

Boring 44       RD-coördinaten: 236809/507198

-mv (m)    NAP(m)

1 5,11

Boring 44       RD-coördinaten: 236809/507198

-mv (m)    NAP(m)

2 4,11

Zand, zeer fijn, sterk siltig, grijs, scherpe ondergrens, weinig plantenresten, fluviatiele 
afzetting

110

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs

115

Veen,  rood/bruin, onscherpe ondergrens, verlandingsafzettingen (restgeul)

120 Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs

180

Zand,   niet gezien, guts spoelt leeg

 



 

10

Boring 45       RD-coördinaten: 236784/507245

-mv (m)    NAP(m)

0 6,81

Boring 45       RD-coördinaten: 236784/507245

-mv (m)    NAP(m)

1 5,81

Boring 45       RD-coördinaten: 236784/507245

-mv (m)    NAP(m)

2 4,81

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, ondergrens diffuus, graszode20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/geel, ondergrens diffuus, 
gevlekt/verstoord

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel/oranje, scherpe ondergrens, sterk roesthoudend, 
zacht, met kleine roestbolletjes , fluviatiele afzetting

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs/oranje, scherpe ondergrens, sterk roesthoudend, 
zacht, met kleine roestbolletjes, fluviatiele afzetting

80

Klei, sterk zandig, rood/bruin, sterk roesthoudend, enkele dunne kleibandjes, 
roestlaag, fluviatiele afzetting

140

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs/geel, met water verspoelde humeuze bandjes, 
fluviatiele afzetting

270
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig gesorteerd, lichtgeel/beige, schoon, scherp, naar 
onder iets grover, guts spoelt leeg

 



 

20

Boring 46       RD-coördinaten: 236762/507277

-mv (m)    NAP(m)

0 6,6

Boring 46       RD-coördinaten: 236762/507277

-mv (m)    NAP(m)

1 5,6

Boring 46       RD-coördinaten: 236762/507277

-mv (m)    NAP(m)

2 4,6

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, onscherpe ondergrens, bouwvoor
30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, bruin/grijs, ondergrens diffuus, matig roesthoudend, 
gevlekt, zacht, fluviatiele afzetting

70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs/bruin, onscherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, gevlekt, zacht, fluviatiele afzetting

100

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs/bruin, matig roesthoudend, gevlekt, kleibandje 
op 100, fluviatiele afzetting

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig gesorteerd, lichtbeige, scherpe ondergrens, schoon 
, fluviatiele afzetting

153

Zand, zeer fijn, matig siltig, oranje, scherpe ondergrens, sterk roesthoudend, 
fluviatiele afzetting

165

Zand, sterk kleiig, grijs, scherpe ondergrens, rommelig, oeverafzettingen

190

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs/bruin, guts spoelt leeg, fluviatiele afzetting

 



 

30

Boring 47       RD-coördinaten: 236742/507310

-mv (m)    NAP(m)

0 6,58

Boring 47       RD-coördinaten: 236742/507310

-mv (m)    NAP(m)

1 5,58

Boring 47       RD-coördinaten: 236742/507310

-mv (m)    NAP(m)

2 4,58

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, grijs, onscherpe ondergrens, schoon 50

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs/bruin, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
fluviatiele afzetting

60

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, 
donkergrijs gevlekt , fluviatiele afzetting

85

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs/wit/bruin, matig roesthoudend, enkele dunne 
kleibandjes, dun bandje met grof zand, fluviatiele afzetting

95

Zand, matig grof, matig siltig, geel/bruin, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
fluviatiele afzetting

120

Zand, matig fijn, matig siltig, matig gesorteerd, geel/bruin, matig roesthoudend, 
schoon, scherp, fluviatiele afzetting

190

Zand, matig fijn, zwak siltig, slecht gesorteerd, geel/bruin, schoon, scherp, guts spoelt 
leeg, enkele roestbrokjes, dikke roestband , fluviatiele afzetting

 



 

30

Boring 48       RD-coördinaten: 236722/507344

-mv (m)    NAP(m)

0 6,72

Boring 48       RD-coördinaten: 236722/507344

-mv (m)    NAP(m)

1 5,72

Boring 48       RD-coördinaten: 236722/507344

-mv (m)    NAP(m)

2 4,72

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, grijs, onscherpe ondergrens, schoon 

90
Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs/bruin, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
enkele dunne kleibandjes, fluviatiele afzetting95

Zand, matig grof, matig siltig, lichtgrijs/bruin, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, fluviatiele afzetting

120

Zand, matig fijn, matig siltig, matig gesorteerd, lichtgrijs/bruin, matig roesthoudend, 
enkele dunne kleibandjes, schoon, scherp, fluviatiele afzetting

190

Zand, matig fijn, matig siltig, bruin/grijs, matig roesthoudend, gevlekt, schoon , 
scherp, guts spoelt leeg, fluviatiele afzetting

5

Boring 49       RD-coördinaten: 236709/507382

-mv (m)    NAP(m)

0 6,71

Boring 49       RD-coördinaten: 236709/507382

-mv (m)    NAP(m)

1 5,71

Boring 49       RD-coördinaten: 236709/507382

-mv (m)    NAP(m)

2 4,71

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, bruin, zwak doorworteld, graszode20

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs/bruin, matig roesthoudend

70
Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs/grijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, 
gevlekt, fluviatiele afzetting

110

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs, met enkele dikke Roestbanden, fluviatiele 
afzetting

180 Zand, matig fijn, matig siltig, matig gesorteerd, lichtgrijs, matig roesthoudend, 
roestvlekken, minieme humusbandjes, fluviatiele afzetting

 



 

30

Boring 50       RD-coördinaten: 236710/507421

-mv (m)    NAP(m)

0 6,75

Boring 50       RD-coördinaten: 236710/507421

-mv (m)    NAP(m)

1 5,75

Boring 50       RD-coördinaten: 236710/507421

-mv (m)    NAP(m)

2 4,75

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, bruin, scherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, graszode

50 Zand, zeer fijn, uiterst siltig, lichtgrijs/oranje, ondergrens diffuus, matig 
roesthoudend, fluviatiele afzetting60

Klei, sterk zandig, lichtgrijs/oranje, onscherpe ondergrens, matig roesthoudend, veel 
roestbrokjes , verlandingsafzettingen (restgeul)

90

Klei, sterk zandig, oranje, scherpe ondergrens, sterk roesthoudend, roestlaag , 
verlandingsafzettingen (restgeul)

110

Zand, uiterst siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, veel dunne 
kleibandjes,  restgeul

150

Zand, sterk siltig, sterk humeus, bruin, weinig plantenresten, restgeull

180

Zand, matig fijn, matig siltig, grijs/bruin, weinig plantenresten, beetje vuile laag , 
fluviatiele afzetting (restgeul)

220

Zand, matig fijn, matig siltig, slecht gesorteerd, lichtgrijs, schoon , guts spoelt leeg , 
fluviatiele afzetting

 



 

5

Boring 51       RD-coördinaten: 236718/507459

-mv (m)    NAP(m)

0 6,78

Boring 51       RD-coördinaten: 236718/507459

-mv (m)    NAP(m)

1 5,78

Boring 51       RD-coördinaten: 236718/507459

-mv (m)    NAP(m)

2 4,78

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, onscherpe ondergrens, graszode
25

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin/oranje/grijs, sterk 
roesthoudend, gevlekt/verstoord

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, oranje, scherpe ondergrens, sterk roesthoudend, enkele 
dunne kleibandjes, fluviatiele afzetting

70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, grijs/oranje, sterk roesthoudend, veel roestbrokjes , 
fluviatiele afzetting

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, fluviatiele 
afzetting

105

Veen, zwak kleiig, donkergrijs/bruin, ondergrens diffuus, verlandingsafzettingen 
(restgeul)

130

Klei, sterk siltig, sterk humeus, grijs/bruin, ondergrens diffuus, verlandingsafzettingen 
(restgeul)

140

Veen, sterk kleiig, donkergrijs/bruin, weinig plantenresten, verlandingsafzettingen 
(restgeul)

215

Veen, zwak zandig, zwart/grijs, scherpe ondergrens,  verlandingsafzettingen 
(restgeul)

260

Zand, matig grof, matig siltig, grijs, matig houtresten in top, beddingafzettingen

 



 

40

Boring 52       RD-coördinaten: 236732/507496

-mv (m)    NAP(m)

0 6,86

Boring 52       RD-coördinaten: 236732/507496

-mv (m)    NAP(m)

1 5,86

Boring 52       RD-coördinaten: 236732/507496

-mv (m)    NAP(m)

2 4,86

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin/oranje/grijs, sterk 
roesthoudend, gevlekt/verstoord

80
Zand, zeer fijn, uiterst siltig, lichtgrijs/oranje/bruin, sterk roesthoudend, veel 
roestbrokjes, gevlekt  , fluviatiele afzetting

100

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, goed gesorteerd, lichtgrijs, matig roesthoudend, 
fluviatiele afzetting130

Zand, zeer fijn, matig siltig, goed gesorteerd, lichtgrijs/wit/oranje, matig 
roesthoudend, schoon , fluviatiele afzetting

145

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs/wit, scherpe ondergrens, schoon , fluviatiele 
afzetting220

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, bruin/grijs, weinig houtskool, vuile laag, 
fluviatiele afzetting

 



 

50

Boring 53       RD-coördinaten: 236761/507523

-mv (m)    NAP(m)

0 6,94

Boring 53       RD-coördinaten: 236761/507523

-mv (m)    NAP(m)

1 5,94

Boring 53       RD-coördinaten: 236761/507523

-mv (m)    NAP(m)

2 4,94

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin/oranje/grijs, sterk 
roesthoudend, gevlekt/verstoord

75 Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs/wit/oranje, ondergrens diffuus, sterk 
roesthoudend, veel roestbrokjes , fluviatiele afzetting

140

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, lichtgrijs/wit/oranje, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, fluviatiele afzetting

155

Klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, naar onder iets humeuzer, 
verlandingsafzettingen (restgeul)

170

Klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, veel dunne 
zandbandjes, verlandingsafzettingen (restgeul)

180

Zand, uiterst siltig, zwak humeus, grijs/bruin, vuile laag , verlandingsafzettingen
(restgeul)

230

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, weinig plantenresten, fluviatiele afzetting

260

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, schoon , guts spoelt leeg, fluviatiele afzetting

 



 

40

Boring 54       RD-coördinaten: 236796/507538

-mv (m)    NAP(m)

0 7,04

Boring 54       RD-coördinaten: 236796/507538

-mv (m)    NAP(m)

1 6,04

Boring 54       RD-coördinaten: 236796/507538

-mv (m)    NAP(m)

2 5,04

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin/oranje/grijs, sterk 
roesthoudend, gevlekt/verstoord

75 Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs/wit/oranje, ondergrens diffuus, sterk 
roesthoudend, roestbrokjes , fluviatiele afzetting90

Klei, matig zandig, bruin/grijs/oranje, scherpe ondergrens, sterk roesthoudend, 
verlandingsafzettingen (restgeul)

100

Klei, uiterst siltig, lichtgrijs/wit, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, 
verlandingsafzettingen (restgeul)

115

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, wit, fluviatiele afzetting
180

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtbruin/grijs, weinig plantenresten, iets vuile laag, guts 
spoelt leeg 

60

Boring 55       RD-coördinaten: 236835/507543

-mv (m)    NAP(m)

0 7,03

Boring 55       RD-coördinaten: 236835/507543

-mv (m)    NAP(m)

1 6,03

Boring 55       RD-coördinaten: 236835/507543

-mv (m)    NAP(m)

2 5,03

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, bruin, onscherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

75

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, lichtgrijs/wit/bruin, sterk roesthoudend, fluviatiele 
afzetting

100

Zand, uiterst siltig, lichtgrijs/wit/oranje, matig roesthoudend, fluviatiele afzetting

110 Klei, zwak zandig, grijs, verlandingsafzettingen (restgeul)

135 Klei, uiterst siltig, lichtgrijs, zwak roesthoudend, verlandingsafzettingen (restgeul)
150

Klei, zwak zandig, lichtgrijs, onscherpe ondergrens, weinig plantenresten, veel dunne 
zandbandjes, verlandingsafzettingen (restgeul)

160

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, lichtgrijs/bruin, weinig plantenresten, iets vuile laag

230 Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs, weinig plantenresten, iets vuile laag, guts spoelt 
leeg  

 



 

20

Boring 56       RD-coördinaten: 236870/507543

-mv (m)    NAP(m)

0 7,28

Boring 56       RD-coördinaten: 236870/507543

-mv (m)    NAP(m)

1 6,28

Boring 56       RD-coördinaten: 236870/507543

-mv (m)    NAP(m)

2 5,28

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, grijs, graszode

45
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, gevlekt/verstoord

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, geel/oranje, sterk roesthoudend, fluviatiele afzetting
100

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtbruin/grijs/bruin, sterk roesthoudend, fluviatiele 
afzetting

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig gesorteerd, geel/bruin, matig roesthoudend, 
fluviatiele afzetting170

Klei, sterk siltig, lichtgrijs/bruin, onscherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
verlandingsafzettingen (restgeul)

180

Klei, uiterst siltig, lichtgrijs, matig roesthoudend, roestvlekken, 
verlandingsafzettingen (restgeul)

210

Klei, sterk zandig, lichtgrijs, zwak roesthoudend, verlandingsafzettingen (restgeul)

240

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne kleibandjes, verlandingsafzettingen
(restgeul)

270

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, fluviatiele afzetting

 



 

30

Boring 57       RD-coördinaten: 236913/507534

-mv (m)    NAP(m)

0 7

Boring 57       RD-coördinaten: 236913/507534

-mv (m)    NAP(m)

1 6

Boring 57       RD-coördinaten: 236913/507534

-mv (m)    NAP(m)

2 5

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, bruin/grijs, bouwvoor

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, geel/oranje, onscherpe ondergrens, sterk roesthoudend, 
fluviatiele afzetting

90

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtbruin/geel/oranje, onscherpe ondergrens, sterk 
roesthoudend, gevlekt , fluviatiele afzetting

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs/bruin, zwak roesthoudend

170 Zand, zeer fijn, matig siltig, geel/oranje, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
fluviatiele afzetting

190

Veen, zwak kleiig, donkergrijs, scherpe ondergrens, homogeen, 
verlandingsafzettingen (restgeul)

210

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens,  
verlandingsafzettingen (restgeul)

220

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, fluviatiele afzetting

270

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs, fluviatiele afzetting

130

Boring 58       RD-coördinaten: 236952/507525

-mv (m)    NAP(m)

0 6,51

Boring 58       RD-coördinaten: 236952/507525

-mv (m)    NAP(m)

1 5,51

Zand, zeer fijn, matig siltig, geel/oranje, matig roesthoudend, guts spoelt leeg 

 



 

30

Boring 59       RD-coördinaten: 237016/507519

-mv (m)    NAP(m)

0 6,39
Zand, zwak siltig, sterk humeus, bruin, moerig, stag op boomwortel

5

Boring 60       RD-coördinaten: 237057/507512

-mv (m)    NAP(m)

0 6,79

Boring 60       RD-coördinaten: 237057/507512

-mv (m)    NAP(m)

1 5,79

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, geel/bruin, graszode
25

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel/bruin, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord

80 Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel/bruin, zwak roesthoudend, C-horizont, schoon , 
fluviatiele afzetting90

Zand, zeer fijn, sterk siltig, bruin/geel, matig roesthoudend, C-horizont, iets gelaagd, 
fluviatiele afzetting

120

Zand, matig fijn, matig siltig, matig gesorteerd, bruin/geel, matig roesthoudend, C-
horizont, schoon , fluviatiele afzetting

 



 

10

Boring 61       RD-coördinaten: 237099/507505

-mv (m)    NAP(m)

0 6,63

Boring 61       RD-coördinaten: 237099/507505

-mv (m)    NAP(m)

1 5,63

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel/bruin, graszode

50 Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs/bruin/oranje, iets vlekkerig, schoon

70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, bruin/geel, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, C-
horizont, iets gelaagd, fluviatiele afzetting

120

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig gesorteerd, bruin/geel, matig roesthoudend, C-
horizont, schoon , fluviatiele afzetting

20

Boring 62       RD-coördinaten: 237140/507506

-mv (m)    NAP(m)

0 6,51

Boring 62       RD-coördinaten: 237140/507506

-mv (m)    NAP(m)

1 5,51

Boring 62       RD-coördinaten: 237140/507506

-mv (m)    NAP(m)

2 4,51

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, oranje/geel/bruin, zwak doorworteld, 
matig roesthoudend, gevlekt/verstoord

90

Zand, uiterst siltig, lichtgrijs/blauw/grijs, zwak roesthoudend, opgebracht, 
roestvlekjes, verrommeld, met humeuze vlekjes

120

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, geulafzettingen opgebracht?

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs, geulafzetting ?
185

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs/zwart,,Guts loopt leeg, 
geulafzettingen

 



 

20

Boring 63       RD-coördinaten: 237181/507513

-mv (m)    NAP(m)

0 6,56
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, oranje/geel/bruin, zwak doorworteld, 
matig roesthoudend, opgebracht25

Zand, uiterst siltig, lichtgrijs/blauw/grijs, zwak roesthoudend, met kleibrokken, 
opgebracht, roestvlekjes, verrommeld

45

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, lichtbruin/bruin, opgebracht

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, grijs, scherpe 
ondergrens, opgebracht, rommelig 

75

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs/grijs, zwak grindhoudend , beddingafzettingen

5

Boring 64       RD-coördinaten: 237221/507526

-mv (m)    NAP(m)

0 6,49

Boring 64       RD-coördinaten: 237221/507526

-mv (m)    NAP(m)

1 5,49

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs/oranje/bruin, ondergrens diffuus, 
graszode

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, zwak roesthoudend, C-horizont, fluviatiele 
afzetting

140

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, zwak roesthoudend, C-horizont, schoon , 
fluviatiele afzetting

 



 

5

Boring 65       RD-coördinaten: 237255/507549

-mv (m)    NAP(m)

0 6,65

Boring 65       RD-coördinaten: 237255/507549

-mv (m)    NAP(m)

1 5,65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, geel/bruin, zwak roesthoudend, graszode
25

Zand, uiterst siltig, matig humeus, lichtgrijs/oranje/bruin, zwak roesthoudend, weinig 
plantenresten, gevlekt/verstoord, roestvlekjes, verrommeld

55

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs/oranje, sterk roesthoudend, gevlekt 

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruin/geel, matig roesthoudend, C-horizont, schoon , 
fluviatiele afzetting

25

Boring 66       RD-coördinaten: 237269/507587

-mv (m)    NAP(m)

0 6,65

Boring 66       RD-coördinaten: 237269/507587

-mv (m)    NAP(m)

1 5,65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, geel/bruin/oranje, matig roesthoudend, 
opgebracht

50 Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs,  schoon , fluviatiele afzetting

135

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs/bruin, onscherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, weinig plantenresten, met kleibrokken, zeer los, guts zakt bijna weg, 
fluviatiele afzetting

140

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, schoon , fluviatiele afzetting

175

Zand, zeer fijn, zwak siltig, oranje, sterk roesthoudend, C-horizont, zeer los, guts zakt 
bijna weg, fluviatiele afzetting

 



 

5

Boring 67       RD-coördinaten: 237260/507628

-mv (m)    NAP(m)

0 6,63

Boring 67       RD-coördinaten: 237260/507628

-mv (m)    NAP(m)

1 5,63

Zand, uiterst fijn, matig siltig, lichtgrijs/bruin/oranje, scherpe ondergrens, opgebracht

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, oranje/bruin, sterk roesthoudend, weinig plantenresten, 
C-horizont, laagje grijs bruin zs4 op 70, fluviatiele afzetting

175

Zand, zeer fijn, zwak siltig, oranje/bruin, sterk roesthoudend, C-horizont, fluviatiele 
afzetting

40

Boring 68       RD-coördinaten: 237237/507662

-mv (m)    NAP(m)

0 6,67

Boring 68       RD-coördinaten: 237237/507662

-mv (m)    NAP(m)

1 5,67

Zand, zeer fijn, zwak siltig, oranje/grijs, ondergrens diffuus, sterk roesthoudend, iets 
vlekkerig, enkele bandjes met lemig zand

100

Zand, matig fijn, zwak siltig C-horizont, enkele roestbrokjes, schoon , fluviatiele 
afzetting

130
Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/geel, matig roesthoudend, C-horizont, schoon , 
fluviatiele afzetting

 



 

30

Boring 69       RD-coördinaten: 237204/507687

-mv (m)    NAP(m)

0 6,72

Boring 69       RD-coördinaten: 237204/507687

-mv (m)    NAP(m)

1 5,72

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel/oranje, opgebracht, schoon 

60
Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel/oranje/grijs, onscherpe ondergrens, rommelig, met 
enkele brokken lemig zand , fluviatiele afzetting

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel/bruin, C-horizont, schoon , fluviatiele afzetting

10

Boring 70       RD-coördinaten: 237166/507705

-mv (m)    NAP(m)

0 6,84

Boring 70       RD-coördinaten: 237166/507705

-mv (m)    NAP(m)

1 5,84

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, graszode

40

Zand, zwak siltig, lichtgrijs/bruin/oranje, scherpe ondergrens, sterk roesthoudend, 
gevlekt/verstoord, erg rommelig, met brokken lemig zand

150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, grijs/oranje/bruin, onscherpe ondergrens, sterk 
roesthoudend, gevlekt, fluviatiele afzetting

 



 

5

Boring 71       RD-coördinaten: 237144/507718

-mv (m)    NAP(m)

0 6,92

Boring 71       RD-coördinaten: 237144/507718

-mv (m)    NAP(m)

1 5,92

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, graszode
25

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel/oranje, onscherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
fluviatiele afzetting

90 Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, onscherpe ondergrens, zwak doorworteld, 
schoon , fluviatiele afzetting

140

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel/beige, schoon , fluviatiele afzetting

40

Boring 72       RD-coördinaten: 237096/507751

-mv (m)    NAP(m)

0 6,9

Boring 72       RD-coördinaten: 237096/507751

-mv (m)    NAP(m)

1 5,9

Boring 72       RD-coördinaten: 237096/507751

-mv (m)    NAP(m)

2 4,9

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, bruin, gevlekt/verstoord

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtgeel, zwak roesthoudend, schoon , 
fluviatiele afzetting

115
Zand, matig fijn, matig siltig, goed gesorteerd, geel, zwak roesthoudend, schoon , 
fluviatiele afzetting

230

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgeel/geel, zwak roesthoudend, weinig 
plantenresten, op 175 cm, schoon 

260

Zand, matig fijn, matig siltig, goed gesorteerd, geel/beige, schoon 

 



 

40

Boring 73       RD-coördinaten: 237092/507792

-mv (m)    NAP(m)

0 6,96

Boring 73       RD-coördinaten: 237092/507792

-mv (m)    NAP(m)

1 5,96

Boring 73       RD-coördinaten: 237092/507792

-mv (m)    NAP(m)

2 4,96

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, geel/oranje/bruin, onscherpe ondergrens, 
zwak doorworteld, sterk roesthoudend, zacht, met kleine roestbrokjes, 
gebioturbeerd

70 Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtgeel/oranje, onscherpe 
ondergrens, enkele roestbrokjes, fluviatiele afzetting90

Zand, matig fijn, zwak siltig, oranje/geel, roestbrokken, fluviatiele afzetting

140
Zand, matig fijn, zwak siltig, oranje/geel, ondergrens diffuus, gevlekt , fluviatiele 
afzetting

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig gesorteerd, lichtgeel/beige, ondergrens diffuus, 
fluviatiele afzetting

185

Zand, matig fijn, zwak siltig, donkergrijs/bruin, weinig plantenresten, rommelig, 
vegetatielaagje

195

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs

250

Zand,   niet gezien, guts spoelt leeg 

 



 

10

Boring 74       RD-coördinaten: 237110/507830

-mv (m)    NAP(m)

0 7,08

Boring 74       RD-coördinaten: 237110/507830

-mv (m)    NAP(m)

1 6,08

Boring 74       RD-coördinaten: 237110/507830

-mv (m)    NAP(m)

2 5,08

Boring 74       RD-coördinaten: 237110/507830

-mv (m)    NAP(m)

3 4,08

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, onscherpe ondergrens, matig 
doorworteld, graszode

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs/bruin, onscherpe ondergrens, 
zwak doorworteld, gebioturbeerd

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs/beige, onscherpe ondergrens, zwak 
doorworteld, schoon

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, sterk doorworteld, sterk gevlekt, lijkt recent, 
geultje tussen kronkelwaarden?

100

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, slecht gesorteerd, oranje/bruin, scherpe 
ondergrens, matig roesthoudend, enkele dunne veen-/humusbandjes, zeer fiijn

110

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, slecht gesorteerd, lichtgrijs, zeer fiijn

300

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, weinig plantenresten, enkele 
dunne kleibandjes, gr/dgr/zw gelaagd, humusbandjes , verlandingsafzettingen 
(restgeul)

 



 

10

Boring 75       RD-coördinaten: 237136/507861

-mv (m)    NAP(m)

0 6,94

Boring 75       RD-coördinaten: 237136/507861

-mv (m)    NAP(m)

1 5,94

Boring 75       RD-coördinaten: 237136/507861

-mv (m)    NAP(m)

2 4,94

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, onscherpe ondergrens, matig 
doorworteld, graszode

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel/beige, scherpe ondergrens, zwak doorworteld, 
schoon

90

Zand, sterk kleiig, grijs, scherpe ondergrens, geul105

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs/beige, scherpe ondergrens, schoon 

115

Klei, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, enkele dikke 
zandlagen, verlandingsafzettingen (restgeul)170

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, grijs/bruin, weinig plantenresten, 
rommelige laag , verlandingsafzettingen (restgeul)

195

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs, verlandingsafzettingen 
(restgeul)

250

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs/beige, veel dunne veen-/humusbandjes, guts 
spoelt leeg 

 



 

10

Boring 76       RD-coördinaten: 237173/507880

-mv (m)    NAP(m)

0 5,96

Boring 76       RD-coördinaten: 237173/507880

-mv (m)    NAP(m)

1 4,96

Boring 76       RD-coördinaten: 237173/507880

-mv (m)    NAP(m)

2 3,96

Boring 76       RD-coördinaten: 237173/507880

-mv (m)    NAP(m)

3 2,96

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, onscherpe ondergrens, matig 
doorworteld, graszode

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs/oranje, onscherpe ondergrens, 
zwak doorworteld, sterk roesthoudend, gebioturbeerd

75

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs
120

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, veel 
roest onderin, fluviatiele afzetting

130

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, grijs/oranje, matig roesthoudend, gevlekt , fluviatiele 
afzetting

170

Zand, zeer fijn, matig siltig, beige/bruin/oranje, matig roesthoudend, gevlekt, 
fluviatiele afzetting

250

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs/beige, hout op 130 , fluviatiele afzetting

300

Zand,   niet gezien, guts spoelt leeg 

 



 

20

Boring 77       RD-coördinaten: 237213/507890

-mv (m)    NAP(m)

0 6,8

Boring 77       RD-coördinaten: 237213/507890

-mv (m)    NAP(m)

1 5,8

Boring 77       RD-coördinaten: 237213/507890

-mv (m)    NAP(m)

2 4,8

Boring 77       RD-coördinaten: 237213/507890

-mv (m)    NAP(m)

3 3,8

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, bruin, gevlekt/verstoord

60
Zand, sterk kleiig, oranje, scherpe ondergrens, sterk roesthoudend, fluviatiele 
afzetting70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geel/oranje, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
fluviatiele afzetting110

Zand, matig fijn, matig siltig, oranje/geel, sterk roesthoudend, fluviatiele afzetting
140

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, onscherpe ondergrens, zwak doorworteld, sterk 
roesthoudend, fluviatiele afzetting

300

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, bruin/grijs, matig plantenresten, vuile 
laag, verlandingsafzettingen (restgeul)

20

Boring 78       RD-coördinaten: 237277/507881

-mv (m)    NAP(m)

0 6,44

Boring 78       RD-coördinaten: 237277/507881

-mv (m)    NAP(m)

1 5,44

Boring 78       RD-coördinaten: 237277/507881

-mv (m)    NAP(m)

2 4,44

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijs/bruin, gevlekt/verstoord, 
vertrappeld 

40

Zand, matig fijn, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, onscherpe ondergrens, 
rommelig 

185

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs/bruin, matig plantenresten, rommelig, met 
humeuze vlekken

 



 

5

Boring 79       RD-coördinaten: 237303/507889

-mv (m)    NAP(m)

0 6,59

Boring 79       RD-coördinaten: 237303/507889

-mv (m)    NAP(m)

1 5,59

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, graszode

50 Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel/grijs, onscherpe ondergrens, C-horizont, schoon , 
fluviatiele afzetting

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel/oranje, matig roesthoudend, C-horizont, 
schoon, kleibandje op 80, fluviatiele afzetting120

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, C-horizont, fluviatiele afzetting

40

Boring 80       RD-coördinaten: 237341/507902

-mv (m)    NAP(m)

0 6,64

Boring 80       RD-coördinaten: 237341/507902

-mv (m)    NAP(m)

1 5,64

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, oranje/grijs/geel, matig roesthoudend, C-horizont, schoon 
, fluviatiele afzetting

120

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgeel/grijs, C-horizont, band kleiig zand op 70-80, 
fluviatiele afzetting

 



 

5

Boring 81       RD-coördinaten: 237369/507928

-mv (m)    NAP(m)

0 6,52

Boring 81       RD-coördinaten: 237369/507928

-mv (m)    NAP(m)

1 5,52

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, graszode10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs/bruin, gevlekt/verstoord
40

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, grijs/oranje, onscherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, gevlekt

80

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, lichtgrijs, C-horizont, schoon , fluviatiele afzetting

5

Boring 82       RD-coördinaten: 237383/507966

-mv (m)    NAP(m)

0 6,45

Boring 82       RD-coördinaten: 237383/507966

-mv (m)    NAP(m)

1 5,45

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, graszode
30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel/oranje, onscherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
C-horizont, schoon , fluviatiele afzetting

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, oranje/geel, C-horizont, schoon , fluviatiele afzetting

120 Zand, matig fijn, zwak siltig, slecht gesorteerd, lichtgrijs, C-horizont, schoon, scherp, 
met laagje fijn siltig zand, fluviatiele afzetting

10

Boring 83       RD-coördinaten: 237392/508005

-mv (m)    NAP(m)

0 6,23

Boring 83       RD-coördinaten: 237392/508005

-mv (m)    NAP(m)

1 5,23

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, scherpe ondergrens, vertrappeld
30

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, naar onder siltiger, oeverafzetting

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, slecht gesorteerd, lichtgrijs, zwak doorworteld, enkele 
dunne kleibandjes, fluviatiele afzetting

 



 

30

Boring 84       RD-coördinaten: 237918/508295

-mv (m)    NAP(m)

0 6,3

Boring 84       RD-coördinaten: 237918/508295

-mv (m)    NAP(m)

1 5,3

Boring 84       RD-coördinaten: 237918/508295

-mv (m)    NAP(m)

2 4,3

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, 
bouwvoor

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin/grijs, onscherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs/bruin/oranje, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend

65

Klei, uiterst siltig, grijs, scherpe ondergrens, kalkloos, schoon , geulafzettingen

130 Klei, uiterst siltig, bruin/oranje, scherpe ondergrens, sterk roesthoudend, 
geulafzettingen

135

Klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, humeus laagje180

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs/bruin/oranje, matig roesthoudend, fluviatiele 
afzetting

40

Boring 85       RD-coördinaten: 237926/508335

-mv (m)    NAP(m)

0 6,98

Boring 85       RD-coördinaten: 237926/508335

-mv (m)    NAP(m)

1 5,98

Boring 85       RD-coördinaten: 237926/508335

-mv (m)    NAP(m)

2 4,98

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, 
bouwvoor

50 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin/grijs, onscherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

55

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs/bruin/oranje, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend

70

Klei, uiterst siltig, bruin/oranje, scherpe ondergrens, sterk roesthoudend, 
geulafzettingen

85

Klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkloos, schoon , geulafzettingen

90

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus, bruin, ondergrens diffuus, weinig 
plantenresten, vegetatielaagje , verlandingsafzettingen (restgeul)

105

Zand, sterk siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, weinig 
plantenresten, verlandingsafzettingen (restgeul)

185

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, iets vuile laag, naar onder 
schoner, zacht , verlandingsafzettingen (restgeul)

 



 

40

Boring 86       RD-coördinaten: 237936/508374

-mv (m)    NAP(m)

0 7,18

Boring 86       RD-coördinaten: 237936/508374

-mv (m)    NAP(m)

1 6,18

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, 
bouwvoor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, oranje/geel, scherpe ondergrens, sterk roesthoudend, 
gevlekt, fluviatiele afzetting

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, rood/bruin, scherpe ondergrens, sterk roesthoudend, 
roestlaag 

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel/oranje, grote roestvlekken 

140
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, schoon 

30

Boring 87       RD-coördinaten: 237948/508412

-mv (m)    NAP(m)

0 7,03

Boring 87       RD-coördinaten: 237948/508412

-mv (m)    NAP(m)

1 6,03

Boring 87       RD-coördinaten: 237948/508412

-mv (m)    NAP(m)

2 5,03

Zand, zeer fijn, uiterst siltig sterk roesthoudend, gevlekt/verstoord, veel roestbrokjes

50 Zand, zeer fijn, uiterst siltig, lichtgrijs/bruin, gevlekt/verstoord, veel roestbrokjes 

70

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, oranje/bruin, scherpe ondergrens, sterk roesthoudend, 
oerlaag, keihard,gedempte geul

120 Zand, zeer fijn, sterk siltig, blauw, veel roestbrokjes, heldere kleur

140

Zand, sterk siltig, lichtgrijs/bruin, ondergrens diffuus, veel roestbrokjes 
155

Zand, sterk siltig, lichtgrijs/blauw, scherpe ondergrens, naar onder grijzer, schoon 

160

Klei, matig zandig, zwak humeus, lichtbruin/grijs, geulafzettingen

170

Klei, sterk siltig, matig humeus, bruin, onscherpe ondergrens, humeus laagje, 
geulafzettingen

180

Klei, sterk siltig, grijs/bruin, onscherpe ondergrens

210

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne kleibandjes

230

Zand,   niet gezien,guts spoelt leeg

 



 

40

Boring 88       RD-coördinaten: 237967/508448

-mv (m)    NAP(m)

0 6,75

Boring 88       RD-coördinaten: 237967/508448

-mv (m)    NAP(m)

1 5,75

Boring 88       RD-coördinaten: 237967/508448

-mv (m)    NAP(m)

2 4,75

Zand, zeer fijn, uiterst siltig sterk roesthoudend, gevlekt/verstoord, veel roestbrokjes

50 Klei, sterk zandig, lichtgrijs/bruin/oranje, onscherpe ondergrens, veel roestbrokjes , 
geulafzettingen70

Klei, zwak zandig, oranje/bruin, scherpe ondergrens, sterk roesthoudend, oerlaag, 
keihard, geulafzettingen

155

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs, weinig plantenresten, iets vuile laag 

190 Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, schoon, guts spoelt leeg 

30

Boring 89       RD-coördinaten: 238003/508464

-mv (m)    NAP(m)

0 6,97

Boring 89       RD-coördinaten: 238003/508464

-mv (m)    NAP(m)

1 5,97

Zand, zeer fijn, uiterst siltig sterk roesthoudend, gevlekt/verstoord, veel roestbrokjes

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs/oranje, onscherpe ondergrens, veel roestbrokjes 

90
Klei, sterk zandig, oranje, scherpe ondergrens, sterk roesthoudend, roestbrokjes, 
oerlaag , geulafzettingen

125
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, weinig plantenresten, iets 
vuile laag 

175
Zand, uiterst siltig, grijs, zwak roesthoudend, weinig plantenresten, guts spoelt leeg 

 



 

30

Boring 90       RD-coördinaten: 238044/508467

-mv (m)    NAP(m)

0 7,08

Boring 90       RD-coördinaten: 238044/508467

-mv (m)    NAP(m)

1 6,08

Boring 90       RD-coördinaten: 238044/508467

-mv (m)    NAP(m)

2 5,08

Zand, zeer fijn, uiterst siltig sterk roesthoudend, gevlekt/verstoord, veel roestbrokjes

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs/oranje, onscherpe ondergrens, veel roestbrokjes 

90
Klei, sterk zandig, oranje, scherpe ondergrens, sterk roesthoudend, roestbrokjes, 
oerlaag 95

Klei, sterk zandig, beige, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, geulafzettingen

150 Zand, zeer fijn,  grijs, matig siltig zwak roesthoudend, weinig plantenresten, enkele 
dunne kleibandjes

175

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, schoon , fluviatiele afzetting190

Zand,   niet gezien, guts spoelt leeg 

 



 

50

Boring 91       RD-coördinaten: 238084/508469

-mv (m)    NAP(m)

0 6,98

Boring 91       RD-coördinaten: 238084/508469

-mv (m)    NAP(m)

1 5,98

Boring 91       RD-coördinaten: 238084/508469

-mv (m)    NAP(m)

2 4,98

Zand, zeer fijn, sterk siltig ondergrens diffuus, sterk roesthoudend, gevlekt/verstoord, 
veel roestbrokjes

70 Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, iets 
vuile laag, mogelijk demplaag 85

Klei, sterk siltig, oranje/grijs, onscherpe ondergrens, sterk roesthoudend, 
geulafzettingen

95

Klei, sterk siltig, grijs/bruin, scherpe ondergrens, geulafzettingen

105

Klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin, vegetatielaag, geulafzettingen

125

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs/bruin, scherpe ondergrens, matig houtskool, vuile 
laag, geulafzettingen

175

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs/zwart, humeuze laag, 
geulafzettingen

180

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, geulafzettingen

240

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, schoon , fluviatiele afzetting

 



 

30

Boring 92       RD-coördinaten: 238124/508471

-mv (m)    NAP(m)

0 7,02

Boring 92       RD-coördinaten: 238124/508471

-mv (m)    NAP(m)

1 6,02

Boring 92       RD-coördinaten: 238124/508471

-mv (m)    NAP(m)

2 5,02

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, ondergrens diffuus, bouwvoor

65
Zand, zeer fijn, matig siltig, bruin/geel, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord

75

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgeel/oranje, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, gevlekt , fluviatiele afzetting100

Zand, zeer fijn, matig siltig, oranje, onscherpe ondergrens, sterk roesthoudend, naar 
onder donkergeel140

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel/beige, enkele dunne humeuze bandjes, 
fluviatiele afzetting180

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel/oranje/bruin, schoon, fluviatiele afzetting

25

Boring 93       RD-coördinaten: 238165/508475

-mv (m)    NAP(m)

0 7,42

Boring 93       RD-coördinaten: 238165/508475

-mv (m)    NAP(m)

1 6,42

Boring 93       RD-coördinaten: 238165/508475

-mv (m)    NAP(m)

2 5,42

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, bouwvoor

90

Zand, zeer fijn, matig siltig, geel/bruin/oranje, matig roesthoudend, gevlekt

210

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, enkele dunne veen-/humusbandjes, schoon , 
fluviatiele afzetting

 



 

 


