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DEFINITIEF

Algemeen

Beschrijving dijktraject

Dit rapport beschrijft de toetsing van de Oostelijke Sloehavendam. Dit traject ligt in
buitendijks gebied, vanaf de Oostelijke Sloehavendam tot de primaire waterkering bij dp 573
(elektriciteitscentrale Borssele). In SteenToets is de gezette steenbekleding getoetst, voor de
volledigheid is de niet-gezette steenbekleding administratief opgenomen. Deze bekleding kan
niet in SteenToets worden getoetst.

Figuur 1: Kaart Oosteliike Sloehavendam km 0,00 - 3,92
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Het traject ligt aan de oostzijde van Vlissingen in industriegebied Vlissingen-Oost aan de
Westerschelde. Het traject begint bij de elektriciteitscentrale Borssele(km 0,00), hier ligt ook
natuurgebied De Kaloot, een duingebiedje en strandje welke voor een deel de glooiing
bedekken. Voor De Kaloot zijn nog de restanten van vroegere schorren te zien, deze zijn
verdwenen door het realiseren van de havenmondig van de Sloehaven. Het traject kent nog
wel een hoog voorland, verwachting is echter dat ook dit in de loop van de jaren verdwijnt.

Hoewel het beschouwde dijktraject geen primaire waterkering is heeft Projectbureau
Zeeweringen in overleg met Waterschap Zeeuwse Eilanden besloten de bekleding wel te
versterken. Redenen zijn de volgende:
• Bij het niet reduceren van golfbelasting door de Oostelijke Sloehavendam wordt grote

schade aangericht op het buitendijkse haventerrein wat leidt tot grote economische schade.
• De primaire waterkering van de Borsselepolder (deels), Kraaijertpolder en Quarlespolder (dp

573 tot dp 719) zijn allen berekend met de reducerende belastingen veroorzaakt door de
golfreducerende werking van de Oostelijke Sloehavendam.

• Zware schade welke is geconstateerd in 1998 na een storm.

In het traject zijn obstakels aanwezig, te weten de Oostelijke Sloehavendam en een nol. De nol
bij km 2,75 wordt niet meegenomen in de toetsing. De Oostelijke Sloehavendam kent twee
zijden, de zijde van De Kaloot (km 3,00 - km 3,22) en de zijde van de Sloehaven (km 3,50 - km
3,92). Dit betekent dat km 3,22 km 3,50 niet bestaat, het waterschap heeft dit bewust
gedaan om onduidelijkheden in de glooiingkaarten te voorkomen. De kop van de dam is dus
km 3,22 / km 3,50.

Randvoorwaarden

Door Svasek Hydraulics (in opdracht van het RIKZ) is een detailadvies gegeven voor de toe te
passen golfrandvoorwaarden voor het betreffende dijkvak (PZDB-M-06071, d.d. 31 maart
2006). Svasek heeft detailadvies gegeven voor H, en Tp bij waterstanden t.o.v. NAP +2,00 m,
+4,00 m en +6,00 m. Het detailadvies is te vinden op T:\Hoofdafdeling AX\AXZ\
randvoorwaarden\adviezen. Zie ook bijlage 5.

Controle SteenToets

SteenToets versie 4.02 van het Waterschap Zeeuwse Eilanden is gecontroleerd. In SteenToets is
de gezette steenbekleding getoetst. De controle toetsing is uitgevoerd met SteenToets versie
4.05.

Toetsing basalt

In het kader van het landelijk onderzoeksprogramma steenbekledingen zijn er proeven
uitgevoerd voor het beoordelen van de stabiliteit van basalt. Naar aanleiding van de voorlopige
resultaten van dit onderzoek wordt de basalt als volgt getoetst:
De boventafels worden getoetst met Anamos gecombineerd met de 51;·2/3-lijn.Tenzij er
voldoende vertrouwen is in de reststerkte van de basalt, er wordt dan getoetst met Anamos
gecombineerd met de 61;·2/3-lijn.In het geval dat de boventafels getoetst worden met de 61;·2/3_
lijn zal dat expliciet in dit rapport worden vermeld.
De ondertafels worden getoetst met Anamos gecombineerd met de 61;·2/3-lijn.
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Kreukelberm

Vanaf km 2,40 tot en met 3,92 is een kreukelberm aanwezig, deze bestaat voornamelijk uit
oude glooiingelementen. De kreukelberm scoort dus ONVOLDOENDE.

Kleiboringen

Door het waterschap zijn op het onderhavige dijktraject kleiboringen uitgevoerd op 18 mei
2006, de resultaten zijn verwerkt in de toets en zijn te vinden in bijlage 6. Daarnaast zijn de
breekpunten digitaal te vinden op:
\ \DZL-S000001 \project\AXZ_REVISIE\CONTROLE_ TOETSING\04 Westerschelde\Oostelijke
Sloehavendam\Breekpunten\breekpunten Ws 20060620.xls.

Veld bezoek

Het traject is bezocht d.d. 16 mei 2006 door A. Beaufort en R. Derksen van het Waterschap
Zeeuwse Eilanden en B. Schouwenaar en R. van de Voort van Projectbureau Zeeweringen.

Beschrijving

Algemeen
Eendeel van het traject is visueel niet zichtbaar door de aanwezigheid van duinen en strand,
het zogenaamde natuurgebied De Kaloot. Op de kop van de Oostelijke Sloehavendam is fikse
stormschade opgetreden, deze is hersteld middels stortsteen gepenetreerd met asfalt. Vrijwel
het gehele traject (op delen van de dam na) bestaat uit een glooiing van voornamelijk graniet.
In het graniet zijn diverse schades aanwezig. De kruin van het traject is (behoudens km 3,00 _
3,50) over de gehele lengte bedekt met zand en helmgras.

km 0,00 _ km 0,70
Het gedeelte tussen km 0,00 en km 0,70 is bedekt door duinen.

km 1,40
Vlakcode WS057306, schade aan vlak WS057302 (graniet (28,5» herstelt middels breuksteen
(25).

•
km 2,40 _ km 3,00
Het gedeelte tussen km 2,40 en km 3,00 is bedekt door duinen .

km 2,40 _ km 3,92
Vanaf km 2,40 tot en met 3,92 is een kreukelberm aanwezig, deze bestaat voornamelijk uit
oude glooiingelementen.

km 3,00 _ km 3,92
De kop van de Oostelijke Sloehavendam is na fikse stormschade (1998) herstelt middels
stortsteen gepenetreerd met asfalt. Het betreft de vlakken in basalt. In de delen met graniet zijn
verzakkingen aanwezig over de gehele lengte (zowel zijde De Kaloot als zijde ingang
Sloehaven). De herstelvlakken met steen gepenetreerd met asfalt zijn de vlakken WS057324 en
WS057340.

Foto's

Foto's staan op G:\Water en Scheepvaart\Zeeweringen (AXZ)\Algemeen\foto's\Dijkvakken
Westerschelde\Sloegebied.

3 3-3-2009



Toetsresu Itaten

Basisdocument

stt Ws 573 hav 20060615 v4.04 ZE bijlage12 waarden.xls van 19 juni 2006 van het
Waterschap Zeeuwse Eilanden (PZDT-R-06218).
Dit document is terug te vinden op:
\ \DZL-S000001 \project\AXZ_REVISIE\CONTROLE_ TOETSING\04 Westerschelde\Oostelijke
Sloehavendam.
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Figuur 2: Bekleding Oostelijke Sloehavendam km 0,00 _ 2,00

Grastoets

Voor géén van de vlakken is een grastoets uitgevoerd.

Ontbrekende gegevens

Er zijn geen vlakken waarvan de gegevens ontbreken.

Vlakken die niet getoetst zijn met SteenToets

Vlakcode:

Score:

WS057301
Bekledingstype doorgroeistenen (17)

ONVOLDOENDE

Vlakcode:

Score:

WS57306
Bekledingstype breuksteen (25)

ONVOLDOENDE
Vlak is herstel van schade aan vlak WS057302, zie kopje "Veldbezoek"
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Figuur 3: Bekleding Oosteliike Sloehavendam km 2,00 - 3,92

WS057324
Bekledingstype breuksteen gepenetreerd met asfalt (7) op de vlakken
WS057338 en WS057339 (beiden graniet (28,5»

ONVOLDOENDE
Vlak is herstel van schade, zie kopje "Veldbezoek"

WS057340
Bekledingstype betonsteen vol en zat gepenetreerd met asfalt (8) op puin
en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving voldoende)
Vlak is herstel van schade, zie kopje "Veldbezoek"

Vlakcode:

Vlakken die getoetst zijn met SteenToets

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

WS057302, WS057342
Bekledingstype graniet (28,5) op puin, vlijlagen en geotextiel

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende)

WS057304
Bekledingstype graniet (28,5) op puin, vlijlagen en geotextiel

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwens)

WS057305
Bekledingstype graniet (28,5) op slakken, vlijlagen en geotextiel

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwensj)
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

WS057307
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) op zand en klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwensï)

WS057308, WS057311, WS057313, WS057328, WS057333, WS057335,
WS057343,WS057344,WS057357

Bekledingstype graniet (28,5) op puin en vlijlagen
ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte deels geringer dan
60 cm (beheerderwensl)

WS057310
Bekledingstype graniet (28,5) op puin, vlijlagen en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets deels GOED, deels GEAVANCEERD
Beheerderoordeel NADER ONDERZOEK
Schades in graniet, zie kopje "Veldbezoek"

WS057314, WS057329, WS057334, WS057341
Bekledingstype graniet ingegoten met beton (28,52) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving voldoende)
Dit vlak was onderdeel van de "gewone" glooiing in graniet en is middels
ingegoten beton herstelt

WS057315,WS057316
Bekledingstype basalt (26) op puin, vlijlagen en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Schades in basalt, zie kopje "Veldbezoek"

WS057317, WS057323
Bekledingstype basalt ingegoten met asfalt (26,01) op puin

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets GEAVANCEERD
Schades in basalt, zie kopje "Veldbezoek"

WS057318,WS057322
Bekledingstype basalt ingegoten met beton (26,02) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving voldoende)
Score SteenToets GEAVANCEERD
Schades in basalt, zie kopje "Veldbezoek"

•
WS057319, WS057321

Bekledingstype basalt (26) op puin en vlijlagen
ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets GEAVANCEERD
Schades in basalt, zie kopje "Veldbezoek"
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

WS057320
Bekledingstype graniet (28,5) direct op vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving niet van toepassing, ligt op berm)
Score SteenToets deels GOED (ondergrens NAP. + 6.58 m ligt boven
toetspeil van NAP. +5.90 m), deels GEAVANCEERD
Klein vlak goed in omgeving onvoldoende

WS057330
Bekledingstype basalt (26) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, F>6)
Score SteenToets GEAVANCEERD
Schades in basalt, zie kopje "Veldbezoek"

WS057331, WS057332
Bekledingstype basàlt (26) op puin, vlijlagen en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, F>6)
Score SteenToets deels ONVOLDOENDE, deels GEAVANCEERD
Schades in basalt, zie kopje "Veldbezoek"

WS057336, WS057337
Bekledingstype graniet (28,5) op puin, vlijlagen en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving voldoende)
Schades in graniet, zie kopje "Veldbezoek"

Archeologie en particulier eigendom

op basisvan de Archeologische Monumentenkaart Zeeland en Indicatieve Kaart van
Archeologische Waarden zijn er langs het gehele dijktraject geen archeologische
bijzonderheden te verwachten. Zie tevens figuur 4.

Langs het traject zijn geen eigendommen van particulieren aanwezig.

Cultuurhistorie

Op basisvan de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie Zeeland is er één
object van belang voor dit traject:
• GEO-1682: grenspaal - één van de twee overgebleven grenspalen tussen Walcheren en

Zuid-Beveland. De paal staat op de Westerscheldedijk op de grens met de Van
Citterspolder, de andere paal staat in de Quarlespolder. De palen dateren waarschijnlijk uit
1949 toen het restant van het Sloe werd ingepolderd. Het zijn witgeschilderde betonnen
palen met een punt, circa 1 meter hoog. (CHS-code GEO-1682, waardering hoog)

•
Schorren en slikken

Voor het traject ligt deels natuurgebied De Kaloot, een duingebiedje en strandje welke voor een
deel de glooiing bedekken. Voor De Kaloot zijn nog de restanten van vroegere schorren te zien,
deze zijn verdwenen door het realiseren van de havenmondig van de Sloehaven. Het traject
kent nog wel een hoog voorland, verwachting is echter dat ook dit in de loop van de jaren
verdwijnt.
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Figuur 4: Archeologische Monumentenkaart Zeeland en Indicatieve Kaart van Archeologische
Waarden (bron: www.zeeland.nL>. de archelogische trefkans is laag (geel) of zeer laag

(lichtgeel)

Zeegras
Voor het traject is geen zeegras aanwezig.

Afschuifproblematiek
In 2007 is er afschuifschade geconstateerd op de Oostelijke Sloehavendam. In 2008 is de
schade verder toegenomen. Het waterschap Zeeuwse Eilanden heeft herstelwerkzaamheden
uitgevoerd. Momenteel loopt onderzoek naar de afschuifproblematiek, contactpersonen zijn H.
van der Sande (waterschap) en Y. Provoost / R. Bosters (projectbureau Zeeweringen).

Opmerkingen
Op dit moment zijn er volop plannen voor de realisatie van
een Westerschelde Container Terminal (WCT) in de
Westerschelde voor de Kaloot en de Oostelijke
Sloehavendam. Realisatie van deze WCT zal versterken van de
glooiing van dit traject overbodig maken (zie figuur 5). De
beslissing omtrent de bouw van de WCT is onzeker.

Figuur 5: Plangebied WCT (rood gekleurd)
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Het Waterschap Zeeuwse Eilanden wil waarschijnlijk gelijktijdig met de versterking van de
glooiing de kruinproblematiek aanpakken. VÓÓr aanvang van het ontwerp dienen alle
bovengrenzen van de bekleding bekend te zijn om de hoogte van de kruin te kunnen bepalen
(wellicht komt de bovengrens van de bekleding op een aantal plaatsen hoger te liggen dan de
huidige kruin).

Bij de score afschuiving wordt de score" geavanceerd" omgezet in "voldoende" bij een talud
minder steil dan 1:2,5 en bij een kleidikte groter dan 60 cm. Anders wordt dit "onvoldoende"
(of is dit reeds" goed").

Conclusie

De Oostelijke Sloehavendam wordt vrijgegeven voor het maken van een nieuw ontwerp.
Omdat nog geen duidelijkheid bestaat over realisatie van de weT wordt vooralsnog
aangenomen dat de bekleding over de volledige lengte moet worden verbeterd. Als in later
stadium alsnog beslist wordt voor aanleg van de weT kan herstel van (een deel van) de
bekleding achterwege blijven.

Projectleider Techniek 3-3-2009
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Resumé toetsresultaten bijlage 1

Vlakcode Toplaagtype Biizonderheden Eindscore
WS057301 Doorgroeistenen (17) ONVOLDOENDE
WS057306 Breuksteen (25) Herstel vlak WS057302 ONVOLDOENDE
WS057324 Breuksteen gepenetreerd Herstel vlakken WS057338 ONVOLDOENDE
(WS057338, WS057339) met asfalt (7) en WS057339
WS057340 Betonsteen gepenetreerd Herstel vlak ONVOLDOENDE

met asfalt (8)
WS057302, WS057304, Graniet (28,5) Op puin, vlijlagen en ONVOLDOENDE
WS057342 geotextiel
WS057305 Graniet (28,5) Op slakken, vlijlagen en ONVOLDOENDE

geotextiel
WS057307 Haringmanblokken (11,1) Op zand en klei ONVOLDOENDE
WS057308,WS057311, Graniet (28,5) Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE
WS057313,WS057328,
WS057333, WS057335,
WS057343, WS057344,
WS057357
WS057310, WS057336, Graniet (28,5) Op puin, vlijlagen en ONVOLDOENDE
WS057337 mijnsteen
WS057314,WS057329, Graniet ingegoten met Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE
WS057334,WS057341 beton (28,52)
WS057315,WS057316, Basalt (26) Op puin, vlijlagen en ONVOLDOENDE
WS057331, WS057332 mijnsteen
WS057317,WS057323 Basalt ingegoten met Op puin ONVOLDOENDE

asfalt (26,01)
WS057318,WS057322 Basalt ingegoten met Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE

beton (26,02)
WS057319,WS057321, Basalt (26) Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE
WS057330
WS057320 Graniet (28,5) Op vlijlagen ONVOLDOENDE
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Glooiingskaart met eindscores bijlage 3

Gfooiingskaart met eindscores Cbstelijke Sfoeha-..endam km 0,00 - 2pO
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Glooiingskaart met eindscores -
Glooiingsk:aai met eindscores Oostelijke Sloeh:a-..end:am2pO • 3,92
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Glooiingskaart met scoresafschuiving bijlage 4

Glooiingskaart met scores: C#schuiving Oostelijke Sloehavendam km 0,00 - 2,00
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Glooiingskaart met scores afschuiving

Glooiingskaart met scores :cIschuiving Oostelijke Sloehavendam km 2,00 - 3,92

~
bijlage 4
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Hydraulische randvoorwaarden bijlage 5
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Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93
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Resultaten kleiboringen bijlage 6
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Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten klei boringen bijlage 6

I

Formulier kleidiktebepaling

boorpositie habildïkpaal : .1
Polder (!)-,û;/ 4(7.i: J;_'J-.!A_"'_~dCl~
Naverkenner:

Gebiedcode

Datum boren: /.0 jcn.tl./ l2 kJt:

beneden beloop buiten mijnsleen ') I cm _....ill____J2) (3) (4) (S)
klei. I" deel £Ql_ ~J zaveligL zanderigLgestruet Izand
_hlei,2' de.!&_ --- za.; ~J zavelig..L__;anderigLgestruet Izand
klei, 3' deel £I:!!_. vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

totale dikte Iklei, 4" deel -- £Ql_ ~g I zavelig I zanderigLgestruct. Izand
Iklei, 5" deel - cm vettig I zavelig I 'zanderigl .gestruct. Izand
kern KL !ZAndiOnbekend

buitenberm mijnsteen ') I cm ft) (2) (3) (4) (5)
klei, I' deel cm ~ I zavelig I zanderigLgestruct. Izand
klei, 2' deel cm vettig I zavelig I zanderigLgestruct Izand
klei 3' deel cm ~g I zavelig I zanderigl aestruct. Izand

totale dikte Iklei 4' déel cm vettig I zavelig I tanderigLgestruct. /Zand
Iklei S' deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruet Izand
kern KL !ZAnd/Onbekend

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

klei,I'9~ --- I~ ~I zavelig I zanderigLgestruct. /Zand
kiei 2' deél cm vettig I zavelig I zanderigLgestruct. /Zand
kiei, 3' deel ~ vettig I zaveUgI zanderigLgestruct. Izand

totale dikte Iklel 4' deel £[!!__ vettig I zavelig I zanderigl aestrud. Izand
Iklei, S' deel cm vettic I zaveJig_! zandeljgLgestruct. Izand
kern KL !ZAndiOnbekend

Kruin mijnsteen ') J cm (1) (2) (3) (4) (5)
~er.-l' deel 4s cm 5 vetiig I zavelig I zanderigl aestruct. Izand
klei, 2' deel JS cm / vettig I zavelig I zanderigl gestruct. lzand
kiel, 3' deel 12bt-r cl cm vettig I zavelig I zanderigLgestiuct. Izand

tolale dikle Iklei, 4' deel cm vettig I zavelig I zanderig/ geslrucl. /Zand
Iklel S' deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruCI. Izand
kern Kl !ZAnd/Onbekend

binnenbeiaap mijnsleen ') J cm (1) (2) (3) (4) _@_
~1'deel 5a cm IS~g I zavelig I zanderigLgestruct. Izand
klei, 2' deel -:->, cm / vettig I zavelig I landerigLgestruct. Izand
klei 3' deel ~d_"d cm vettig I zave!lg I zanderigLgestruct. Izand

totalé dikte Ikiel 4' deel cm veltig I zavelig I zanderigLgestruct. lzand
Iklel, 5' deel cm vettia I zavelig.I zanderigLgestruct. Izand
kern Kl!ZAnd/Onbekend •!Opmerklng

IDataverweriker: IDatum dataverwerikirl9 :

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvullIng ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka JlNlpu/sl gebruikl worden; aUeenbij N Is dlkle nul

klelOataRevlsle versie 2006 0222.xls ~onnulierlnwinning versie: 15-5-2006

_----------- __._-_.~~-------_-

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse eilanden,' Kanaalweg 1, Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 6219 93



Resultaten kleiboringen
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bijlage 6

Formulier kleidiktebepaling

, boorpositie nabï diJkpaal: .j
Gebiedcode

Datum boren: IC? Y'/!~' :L' £' b

benedenbeloop bulten mijnsteen ') '1 cm (1) (2) (3) (4)' (5)

klei, 1" deel I~ vettig I zevelig I .zanderigl ·gestruct. Izand

klei, 2'. d~ /£!!:.___ vettig I zavelig I zander/gLgestruct. Izand

t- ~--:rk"'le"'i,_=3:...·_=d"'ee"'I_/---/~ ~ I zavelig I zanderlgL!iestruct. Izand
totale dikte Iklei, 4" deel cm ~ I zavelig I zanderigL!iestruct. -Izand

Iklei, 5' deel cm vettig I zavelig I zanderlgL!iestruct. Izand

kern KllZAnd/Onbekend

bultenberm mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)
klei, 1" deel cm _._vettig I zavelig I zander/gl gestruct. izand
klei; 2" deel cm ~ I zavelig I zande![gl gestruct. Izand
klei 3' deel cm vettig I zavelig I zanderigL!iestruct. Izand

lotale dikte Iklai, 4· deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand
Iklei, 5· deel cm vettig I zavelig I zanderigLgestruct. Izand
kern KllZAnd/Onbekend

bovenbeloop bulten mijnsteen 1) J cm ___ill (2) (3)____(4) (5)
kiel, 1· deel cm vettig I zavelig I zanderlal oesrruct. Izand
klei, 2' deel cm ~/zaveligl zanderig/ gestruct. Izand
klei, 3" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. lzand

totale dikte Iklei, 4" deel cm . vettig I zavelig I zanderigl gestruct. 12and
Iklel Se deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand
kern "KllZAnd/Onbekend

Kruin mijnsteen 1,) I cm (1) (2) (3) (4) (5)
:..J<Jei:-l"deel .:J.5" cm '3 ~ I zavelig I zanderigl aestruct. lzand
klei 2° deel rs« cm I ~zaveligl zanderigl gestruct. Izand
klei 3° deel "?a",j 12!!l_ vettig I zavelig I zanderigLgestrucf. lzand

totale dikte Iklei, 4' deel cm vettig I zavelig I zanderig/_g_estruct. Izand
Iklei 5" deel cm vettig I zavelig I zanderigL!iestruct. Izand
kern KllZAnd/Onbekend

binrienbeloop mijnsteen ') 1 cm (1) (2) (3) (4) (5)
J<l&j, I' deel Dn cm 5" ~91 zavelig I zanderigLgestruct. lzand
klei 2" deel _M_ /£!!l_ / vettig I zavelig I zanderigL!iestruct. !zand
klei, 3' deel 12a""d_ cm vettig I zavelig I zanderial gestruct. lzand

totale dikte Iklei 4e deel cm vettig_1 zaveligI zanderigL!iestruct. Izand
Iklei 5' deel cm vettig I zavelig I zanderigl ge.truct. lzand
kern KllZAnd/Onbekend

fOataverwerker: IDatum dataverwerking:'

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (51).
als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden: alleen bij N is dikte nul

kielDataRevisie versie 2006 0222.xls FormulIerinwinning versie: 15-5--2006

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 10ÖO,4330 ZW Middelburg

PIa Waterschap ieeuwse eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten klei boringen bijlage 6

.3
Formulier kJeidiktebepaling

boorPositie nabii diikpaal : ,. ..:,

Gebiedcode

Datum boren: liP 1.-/I.Jh' /.J;b,(

beneden beloop bulten niijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) -(~~
klei, l' deel .~ _~gl zavelig I Zanderig(_gestruct. Izand

klei 2' deel fr!!_ ~g I zavelig~~Lgestruct. Izand

kiel, 3' deel fr!!_ vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand.

totale dikte Iklei 4' deel cm ~ I zavelig~gl aestruct. Izand

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

kern KL /ZAndiOnbekend

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

klei l' deel cm _~~ I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

klei, 2e deel cm vettig I zavelig I zanderig(_gestruct. Izand

klei, 3e deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct~~

totale dikte Iklei, 4' deel cm vettic I zavelia I zanderig~_gestru_!:t. /zand

Iklel, 5' deel cm veItIg I zavelig I zanderigl gestruct. /zand

kem KL /ZAndiOnbekend

bcvenbelecp bulten mijnsteen 1) I cm (1\ C2\ (3) (4) (5)

kiel, l' deel ,£!1!__ vettig I zavelig I zanderigl eestroet. Izand

klei 2" deel zn., ~g I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

kiel, 3' deel ~ ~g I zavelig I zanderigl qestruct. /zand

totale dikte Iklel.4',deel ,fr!!_ ~/zaveligl zanderigl oeslruct. Izand

Iklel 5' deel cm vettig I zavelig I zanderiglgestruct. Izand

kem KL /ZAndiOnbekend

Kruin inijnstee~1) I cm (1\ 12\ 131 (4) (5)

kleH"deel 5"0 cm IS"' vettic I zavetlc I zanderi!ll !lestruct. Izand

kiel, 2' deel ~ I£!!l..,..... / ~_I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

klei 3' deel ;;za",oj cm vettia I zavetlo I zanderia(_geslruct. Izand

tolale dikte Iklei 4' deei cm 'vettig I zavelig I zanderig(_gestruct. lzand

Ikiel S' deel Cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

kern KL /ZAndIOnbekend

binnenbeloop mijnsteen 1) I cm (1) 12\ C31 (4) (5)

jlelr1·~~ 1~-,£!!l..,..... jÇ vettic I zavelig I zanderigl oeslruct. Izand

kiel, 2' deel cm i vettig I zav'1!i9 I zanderigLgestruct. lzand

klei 3' deel l?a-,..,d cm vettia I zavelia I zanderial gestruct. , lzand

lolale dikte Iklel 4' deel ,£!!l..,..... vettia I zavelig I zanderlgl gestruct. Izand

Iklei S" deel cm vettio I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

kern KL /ZAndIOnbekend •
IDataverwerker: IDatum dataverwerking :

1) biJ mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld warden zoals belonpuln (pu) of slakken (si).
als code ka JIN/pulsl gebruikl worden: alleen bij N is dikte nul

klelOataRev1sle versie 2006 0222.x15 FormiJUer1nwinning versie: 15·5-2006

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten kleiboringen bijlage 6

~~§~~,::~:s~:::abiidiikPaal:

Naverkenner. . Datum boren : IC! p..;u_. ).._"lr{

benedenbeloop bulten mijnsteen 1) 1 cm __D) __{2l_ .-ill _(4) (S)
~1'deel cm vettig / zavelig / zanderig1_gestruct. /zand
làei 2'deel E!!__ ~_! zavèlig / zanderigLgestrucl. /zand
klei 3' deel 2[1!__ ~_!zavelig/ zanderigLgestrucl. /zand

totale dikte Iklei 4' deel cm vettig / zavelig / zanderig/_gestruct. Izand
J_ktei S' deel cm vet![g_! zaveligl_2anderig/ geslruc!. !zand
kem KL IZAndlOnbekend

·bultenberm mijnsteen 1) 1 cm __(!) (~) J3) _(4) (S)
kiel l' deel cm_ vettig / zavelig / zanderigLgestrue!. /zand
klei, 2' deel 2[1!__ vettigl ia~/ zandedgLgestruct. . /zand
klei, 3' deel ,.<:!:!]_ vettig / zavelig / zanderigl gestriJCl. /zand

totale dikte '-klei,4' deel cm vett!!t/ zavello / zanderig/_gestrucl. ./zand
Iklei, S' deel cm vettig / zavelig~g/ gestruc!. /zand
kem KL IZAndlOnbekend

boven beloop bulten mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (S)
klei " deel cm ~/zavelig/ zanderigLgestrucl. /zand
klei, 2' deel cm ~g / zavelig / zanderigL.gèstruci. /zand
klei, 3' deel cm ~gl zavelig I zanderlgLgestruel. /zand

totale dikte Iklei, 4' deel cm ~/zavelig/ zanderigLgestrucl. /zand
lklei, S' deel cm ~/zavellgl zanderig/_gestrucl. /zand
kem KL /ZAnd/Onbekend

Kruin mijnsteen 1) I cm J!L (2) (3) (4) (S)
)<lei;'1" deel _k-.. cm 5 vetti_g/ zavelig) zande~igLgestrueL /zand
ktei, 2' deel a", cm I ~ I zavelig I zand~Lgestrucl. lzand
klei 3'deel ~.d cm vettig I zavelig I zanderigl gestruc!. /zand

totale dikte Iklel 4' deel cm ~/zavellgl zanderigLgestruct. Izand
Iklei, S" deel cm vet!!9J zavelig I zanderigl qestruct. Izand
kem KL /ZAndiOnbekend

binnenbeloop mijnsteen 1) I cm _(1) (2) (3) (4) (S)
jdei,-1' deel ).K cm S vettig I zavelig I zanderigl gestrucI. Izand
klei 2" deel '1u cm / vettig I zavelig I zanderigLgestrucl. Izand
klei 3' deel ~l7d cm vettig I zavelig I zanderigLgestrucl. Izand

totale dikte '-kiel, 4' deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestrucI. lzand
lklei S' deel cm vettig I zavelig I zanderigLgestrucl. Izand
kern KL lZAndlOnbekend.

/opmerklng 17 In -2.0

IDataverwerker: IDatum dataverwerking:

I} biJmijnsteen kan ook de grondaanvullIng ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka J/Nlpulsl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

kleiDataRevisie versie 2006 0222.xfS Formulierinwinning versie: 15-5-2006

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 6219 93



Resultaten kleiboringen

Formulier kleidiktebepaling

~!:~4~~~:::::s~:::abrd~al:

Naverkenner: Datum boren; _1]" f'~'

benedenbeloop bulten mijnsteEm 'I I cm .ru .12) ~)_ (4) (5)

kiel I' deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruc!. Izand

kiel 2'de_~ --- B:!2_ vettig I zavelig I zanderigl gestruc!. Izand

klei, 3' deel cm ~g I zavelig I zanderigLgestruc!. /zand

totale dikte I~~ --- B:!2_ vettig I zavelig I zanderigL_gestruct. Izand
klei,S" deel cm ve!!!g I zavelig. I zanderigL_gestruct. Izand
kern KL /ZAndiOnbekend

buitenbenn mijnsteen 1) I cm (I) (2) (3) .J1)_ (5)_
klei, 1° deel cm vettig I zavelig_! ..BnderigLgestruct. Izand
klei, 2' deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand
klei 3" deel cm ~/zaveiigl zanderigl gestrUc!. /zand

totale dikte Iklei 4' deel cm ~g I zavelig I zanderigL_gestruct. /zand

Iklei 5" deel cm ~I zavelig I zanderigl gestruc!. Izand
-kern KL /ZAndiOnbekend

bovenbeloop bulten mijnsteen 'I I cm (1) (2) (3) (4) (5)
.Jdelr1° deel (0 cm 5" ~/za~eligl zanderigLgestruct. Izand

klei, 2' deel "':Jo cm I ~g I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

klei 3" deel "&.4.d cm ~gl zavelig I zanderigl gestruct. Izand
totale dikte Iklei, 4' deel 1B:!2_ ~/zavellgl zanderigl gestruCI. Izand

Iklel 5' deel cm vettig / zavelig / zanderigl ges truc!. Izand
kem KL /ZAnd/Onbekend

Kruin mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) _ill _@
.~deel ~ cm '5 vettig / zavelig / zandeng! gestruc!. Izand
kiel, 2" deel /,,,, cm I vettig / zavelig I zanderigL_gestruct. /zand

klei 3' deel 'e;4d cm ~/zaveligl zanderigl gestn.ict. /zand

totale dikte Iklol, 4' deel cm vettig I zavelig I zande'igLgestruc!. Izand
Iklei S' deel cm ~I zavelig I zanderig/_gestruct. Izand
kem KL /ZAndiOnbekend

blnnenbéloop mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) _ill _@_
.J<Iel;-l'deel #Ç cm

15 vettig I zavelig I zanderig/ gestruct. /zand

kiel, 2' deel _b.Q cm J ~9l...zavèlig I zanderlgL!Jestruc!. Izand

kiel, 3' deel 12èi "'of cm vettig I zavelig I zandengLgestruct. Izand
totale dikte Iklei 4' deel cm vettig I zavelig I zanderig!_gestruc!. /zand

Iklei 5" deel cm vettig I zavelig I zanderigLgeslruc!. Izand
kem KL /ZAndiOnbekend

lopmerklng A,.,.., /, tY

IOataverwerker; IOaturn dataverwerking:

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

klel~ataRevlsje verste 2006 0222.xfs Formulierinwinning versie: 15-5-2006

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 6219 93

bijlage 6



Resultaten kleiboringen bijlage 6

Formulier kleidiktebepaling

Pcld;,r 'Z2:;'~/i!,;//__'~'ID:-:=
Naverkenner:

-j;f .
,0._.,.P~ c:?{o...........~

• boo_l1JOsitienabij dilkpaal :
Gebiedcode

Datum boren: / é' rn,-( ,te,D £
benedelibeloop bulten mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (~ (5)

klei, l' deel cm vettig! zavelig! zanderig{_gestruct. !zand
klei, 2' deel ._--~- ~g! zavelig! zanderig[_gestruct. !zand
klei 3' deel £l!!__ vettig! zavelig! zanderig! gestruct. !zand

totale dikte [klei, 4' deel cm vettig! zavelig! zanderig/ gestruct. !zand
lklei 5' deel cm vettig I zavelig! zanderig/ gestruct. !zand
kern KL /ZAnd/Onbekend

bultenbenn mijnsteen n J cm (1) (2) (3) (4) (5)
klei, l' deel _

--'--- ,,~ vettig / zavelig / zandeng/ gestrud. /zand
kiel 2' deel cm vettig / lavelig / zandengi_gestruct. !zand
kiel 3' deel cm vettig / zavelig! zandeng{_gestruct. /zand

totale dikte 1~lei.4' deel cm vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. Izand
Iklei, 5' deel cm vettig I zavelig'l zanderig{_gestruct. !zand
kern KL !ZAnd/Onbekend

bovenbelecp bulten m_ijnsteen1) I cm _j1) (2) (3) (4) (~
klei l' deel ~ ~!zavelig! zanderigl gestrud. /zand
klei, 2' deel cm vet!!9_1 zavelig / landerig/ qestruct. !zand
kiel, 3' deel cm ~Ig / zavelig! landeng/ _gestruct. !zand

totale dikte I.klei.4' deel cm ~/zavelig/ zanderig! gestruct. !zand
jt.lel S' deel . cm vet!!g_! zavelig / zanderig/ qesfruct, /zand
kern KL !ZAnd/Onbekend

Kruin mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) ~
~'deel k\ cm 5 vettig / zavejlgl zanderigLgestruct. /zand
klei, 2' deel !/\ cm / vet!!9_1 zavelig / zanderigi_gestruct. !zand

klei 3' deel 17à."c{ cm vettig_! zavelig / zanderiQl_Jlestruct. lzand
totale dikte l.klei 4' deel cm vettig / zavelig! zanderlgLgestruct, !land

J.klei, S" deel cm vettjg_I zavelig I zanderig/ cesnucr. !zand
kem KL /ZAnd/Onbekend

bllinenbeloop mijnsteen ') 1 cm (1) (2) (3) (4) ...J§)_
kiel" deel };" cm I~ vettig! zavelig I zanderigi_gestruct. /zand
kiel, 2° deel .b< cm I ~!zavellg! zanderig/ gestruct._~
klei 3' deel 'J.!J.,.,""ci cm ~I zavelig/ zanderiglgestruct. /zand

totale dikte lklei. 4' deel cm ~/zavelig/ zanderig/ lIestruct. !zand
Jklei S' deel cm vettig_/ zaveljg_l zanderig/ gestruc!. Izand

kern 'KL !ZAnd/Onbekend

IOpmerking

IOataverwerker: IDatum dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling inge,vuldworden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code'ka J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

kleiDataRevisfe versie 2006 0222.Xls Formulierlnwînnlng versie : 1,s..5~2006

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000,4330 ZW Middelburg

PIa Waterschap Zeeuwse eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 6219 93



Resultaten kleiboringen bijlage 6

Formulier kleidiktebepaling

1

:!~~~;£-e_,",_L..l-~- ~:::~:~~:abii dijkpaal.

Naverke';;ner~ I' - Datum boren: JiJ' f7!-i-<' .UJo(;

benedenbeloop bullen mijnsteen'l I cm (1l (2) (3) (4) (5)
klei, l' deei .- cm vettig / zavelig~anderlgLgestruet. /zand
klei 2' deel cm ____y!ill[g! zavelig / zanderig/ gestruct. !zand
klei, 3· deel cm ____y!ill[g/ zavelig! zanderigLgestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4' deel cm vettia! zavelia! zanderlgLgestruct. /zand
Iklei, 5· deel cm vettio! zavetiq / za~Lgestruct. !zand_
kern KL /ZAnd/Onbekend

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

klei,1·deeL --_ I£!!!._ ~9/ zavelig / zanderig! g~,,-\ruct. !zand
klei, 2' deel cm ____y!ill[g! zavelig / zanderigLgestruct. /zand
klei 3" deel cm ____y!ill[g! zavelig / zanderig/ gestruct. /zand

totale dikte Iklei, 4' deel cm vettio! zaveflo ! zanderi~Lgestruct. /zand
Iklei 5' deel cm vettic / zavelia! zanderig! gestruct, /zand
kern KL /ZAnd/Onbekend

bovenbeloop bulten mijnsleen I) J cm (1) (2) (3) (4) (5)

klei ,. deel
I£!!!._ vattia! zavelia ! zanderig/ qestruct. /zand

kiel 2· deel cm vettia / zavelig! zanderigLgestruct. /zand
kiel 3' deel ,£!:IL_ ____y!ill[g_J zavelig! zanderia/ aestruct. !zand

lotale dikte Iklei 4' deel cm ____y!ill[g/ zavelig I zanderigLgestruct. /zand
Iklel 5' deel cm vettia / zavelia ! zanderla/ aestruct. /zand
kern KL /ZAnd/Onbekend

Kruin mijnsteeh 1) I cm ' (11 @____J~ (4) (5)
,.kIei';""1·deel J(i1 cm ~ vettic / zavelig! zanderig/ gestruct. /zand
klei, 2' deel /0 cm I; vettig! zavelig! zanderig! geslruct. /zand
klei 3" deel t}a cm vettia! zaveüo / zanderigLgeslruct. /zand

tolale dikte Iklei 4· deel '!'ä.J.itt" cm vettig! zavelig! zanderig/ gestruet. /zand
'Iklel 5"deel cm vettio! zavelia ! zanderigLgestruet. /zand
kern KL /ZAnd/Onbekend

binnenbeloop mijnsteen I1 I cm (1) (2) (3) (4) (5)
.tleJ. 1" deel _,;lli cm IS' vettig / zavelig! zanderig/ gestruct. /zand
klei, 2' deel 10(' cm J vettig! zavelig / zanderig! gestruet. /zand
kiel 3" deel ~ÁAd cm vettig / zavelia / zanderia/ aeslruct. /zand

totale dikte Iklei 4· deel cm vettig! zavelig / zanderig! geslruct. /zand
Iklei. 5' deel cm _ ____y!ill[g/ zavelig I zanderigLgeslruet. /zand
kern KL /ZAnd/Onbekend

lopmerking ;. Wo I. Ij

IDataverwerker: IDatum dátaverwerlklng :

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling Ingevuldworden zoals betonpuin (pu) of slakken (51).
als code ka JIN/pu/sl gebruikl worden; alleen bij N Is dikte nul

kleiDaisRevisie versie 2006 0222.xls Formulierinwinning versie: , 5-5-2006

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

PIa Waterschap Zeeuwse eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten kleiboringen bijlage 6

Formulier kleidiktebepaling I

~::~~~~~~~~ :::~;~:::ablldïkPaal:

Naverkenner: !I Datum boren: /1 '/I".v'.......: ~ ~

beneden beloop bulten mijnsleen 1) I cm (1) (~_____Q) (4) (5)
klei 1·deel ~Jr'~."zanderigL._gestruct. /zand
klei 2' deel cm vettig I zavelig I zanderigLllestluct. /zand
kiel 3· deel cm ~ I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

totale dikte Iklei, 4' deel cm ~ I zavelig I zanderlgLllestruct. Izand
Iklel 5' deel cm . vettig I zavelig I zanderigLlleStruct. /zand
kern KL !ZAndiOnbekend

buttenberm mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)
kiel 1· deel cm vettig I zavelig I zanderigL.gestruct. Izand
klei, 2' deel cm vettig I zavelig I zanderlgL.gestruct. Izand
kiel 3· deel cm vettig I zavelig I zanderigLllestruct. lzand

totale dikte Iklel 4' deel cm vettig I zavelig I zanderigLgestruct. /zand
Iklei 5' deel cm ~ I zavelig I zanderlgL.gestruct. lzand
kern Kl!ZAnd/Onbekend

boven beloop bulten mijnsteen I) I cm (1) (2) (3) (4) (5)
klei I" deel cm ~I zaveligl zar\derigLgestruct. /zand
kiel. 2· deel cm ~I zavellgl zanderigL._gestruct. /zand
kiel 3" deel cm vettia I zavelig I zanderigl gestruct. lzand

totale dikte Iklel, 4" deel cm vettig I zavelig I zanderigLgestruct. lzand
Iklei 5" deel cm vettlc I zavelig I zanderigl gestruct. lzand
kern KL !ZAndJOnbekend

Kruin mijnsteen 1~ I cm (1) (2) (3) (4) _j~-
kiel I" deel /5 cm S" ~ I zavelig I zanderigLgestruct. Izand
kiel, 2' deel _!JJ.)_ I£!!!_ I ~J zavelig I zanderigl gestruct. Izand
kiel 3" deel I:zá kd cm vettig I zavelig I zanderigL.gestrucl. /zand

totale dikte Iklei 4· deel cm ~I zavelig I zanderigl gestruct. Izand
Iklel, 5' deel cm vettla I zavelig / zanderig/ gestruct. /zand
kern KL !ZAnd/Onbekend

binnenbeloop mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) _(5)
_...I;f11t;""l·deel ID cm < vettia / zavélig I zanderigt gestrucI. lzand
kiel 2' deel ziJLEJL_/ vettig / zavelig I zanderigLllestruct. /zand
kiel 3" deel MI cm ~g / zavelig / zanderig/ geslrucl. /zand

totale dikte 11<lel4· deel cm vettig / zavelig I zanderigLllestruct. /zand
Iklel 5' deel cm vettig / zavelig / zanderigLllestrucl. /zand
kern KL !ZAnd/Onbekend

/opmerklng

1Dataverwerker: IDaturn dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling Ingevuldworden zoals betonpuin (pu) Of slakken (sQ.
als code ka JlNlpu/sl gebruikt worden; alleen bij N Is dikte nul

klelO.laRevisle versie 2006 0222."" FormullerlnWInnlng versie: 15-5-2006

---, -, _...........---------

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten kleiboringen

.,t
Formulier kleidiktebepaling

;~ boorpositie nabü di"kpaal :
Polder tfJ-().-A~.", j~ ..~~ C.4;.__~
Naverkenner:

Gebièdcode
Datum boriln: 1'1 f7''-''-< .k '-'-6

beneden beloop bullen mijnsteen ') I cm (1) (2) (3) (4) (5)
klei, l' deel cm ~g / zaveligl zanderig/ gestruCI. Izand
klei, 2' deel cm ~i zavelig/ zanderigLgestruct. Izand
klei 3' deel cm ~/ zavelig/ zanderig/ gestruct. lzand

totate dikte Iklei 4' deet f!.!L._ ~g I zavelig I zanderigl gestruct. lzand
Iklei,S' deel cm ~I zavelig I zanderigLgestruet. /zand
kem Kl /ZAnd/Onbekend

bullenberm mijnsteen 11 I cm (1) (2) (3) (4) (5)
klei I" deel cm _ vettigj_E.xelig / zanderigl gestruet. .J~
kiel, 2' deel cm ~I zavelig/ zanderigl gestruct. Izand
klei 3' deel cm ~I zavelig! zanderig/_jlestruct. Izand

totale dikte Iklei 4· deel cm vettig I zaveiig I zanderigl gestruct. Izand
Iklei 5' deel cm vettig I zavelig I zanded.9L_g_estruct.!zand
kern Kl /ZAnd/Onbekend

bovenbeloop bulten mijnsteen 'I I cm (1) (~ _m_ ~4) ..@_
kiel, ,. deel f!.!L._ vettig I zavelig I zanderigLgestruet. Izand
klei 2· deèl ~ vettig / zavelig I zanderlgl gestruet. /zand
klei 3" deel ~ vettig I zavelig I zanderigl gestruCI. /zand

totale dikte Iklei 4' deel I-"!!)_ ~J zavelig / zanderigLgestruct. /zand
Iklei, 5' deel cm vettig I zavelig I zanderig!.._gestruct. Izand
kem Kl /ZAndiOnbekend

Kruin mijnsteen 'I I cm (1) (2) (3) _ill __@_
llJei,l·deel .5_ cm - vettig I zavelig I zanderigL_gestrue!. Izand:>
klei, 2' deel __L£L_ I-"!!)_ I ~I zavelig! zanderigl gestruct. Izand
kiel 3" deel LQ cm .!'; vettig / zavelig I zanderigL_gestruct. Izand

totale dikte I.klel 4" deel SLl cm t vettig I zavelig I zanderigl gestruet. Izand
~5·deel .5 cm ). vettig I zavelig I zanderig!.._gestruct. /zand
kem -'e _";1_ KllZAnd/O~bekend

binnenbeloop mijnsteen 'I I cm (1) (2) _Q)_ _ill __@_
klel,~

~
1£Il_ S vettig I zavelig I zanderigL_gestruet. /zand

klei 2' deel cm / vettig I zavelig I zanderigL_gestruct. Izand
klei, 3" deel '2J111.;! cm vettig I zeve!i.9_! zanderigLgestruct. Izand

totale dikte Iklei 4· deel f!.!L._ vettig I zavelig I zanderigl gestruet. /zand
Iklel, 5' deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruc!. Izand
kem Kl /ZAndiOnbekend

IDataverwerker: IDatum dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaSnvulling Ingevuld worden zoals bètonpuln (pu) of slakken (51),
als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

klelDalaReVisle versie 2006 0222.xts Fonnullerlnwlnnlng versie: 15-5-2006

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000,4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 6219 93

bijlage 6



Resultaten kleiboringen

Form ulier kleidiktebepaling

bijlage 6

~!~~~e}~~~~ :::s~:~:abïdïkDaal:

Naverkenner: / Dafum boren: i.!2 ;"'..J/..' ;i_;",,-:? '(;.

beneden beloop bulten mijnsteen 'I I cm (1) i21 (3) (4) (5)
klei, l' deel cm ~/zaveliel zandengLgestruct. /zand

klei, 2' deel cm ~el zavellgl zanderigLgestruct. /zand

klei, 3' deel ,E!L_ ~I zeveligl zanderigLgestruct. lzand
totale dikte Iklei, 4' deel ,E!L_ ~J zavelig I zanderigl gestruct. Izand

Iklei 5' deel cm veHia I zavellg~anderigLgestruct. Izand
kern KL /ZAndiOnbekend

bultenberm .!!!\insteen 11 I cm (1) (2) (3) (4l (5)
kiel l' deel 9!!l...._ I_~J zavelig I zanderigl aestruct. Izand
kiel 2' deel cm veHlg I zavelig I zandengLgestruct. /zand

kiel, 3" deel cm ~/zaiteligl zanderig/_gestruct. /zand
totale dikte Iklel 4' deel :E!L_ ~J zaveligl zanderigLgestruct. /zand

IkieiS' deel cm vettig I zavelig I zanderigLgestruct. Izand
kern KL /ZAndiOnbekend

bovenbeloop bulten mijnsteen 'I I cm (1) (2) 131 (4) IS)

klei, l' deel IE!L_ ~gl zaveligl zandengLeestruct. /zand

'klel, 2" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. /zand

klei 3· deel cm ~/zavellgl zanderigl gestruct. /zand
totale dikte Iklel 4" deel cm ~izaveligl zandeng(_gestruct. Izand

Iklei, 5' deel cm vettig I zavelig I zanderigLgestruct. Izand
kern KL /ZAnd/Onbekend

Kruin mijnsteen 11 I cm . (1) (2) (3) (4) (5)
)oIe1 1" deel .:].0 cm .J ~gDaveligl zandengLeestruct. lzand
kiel, 2" deel L(jÇ cm / ~/zaveligl zandengLgestruct. /zand

kiel 3" deel 2a. ..a/ cm ~.1zavellgl zanderigl oestruct. lzand
totale dikte Iklei, 4' deel cm veHig I zavelig I zandengLge.truct. /zand

Iklel, 5· deel cm ~I zavelig I zandengLgestruct. lzand
kern KL /ZAndiOnbekend

binnenbeloop mIjnsteen 11 1 cm (1) (2) (3) (4) (5)

_IdeH' deel ;- E)!_ ç~g I zavelig I zanderigl gestruct. lzand--p-
kiel 2' deel '0 cm / ~g I zavelig I zanderfgLgestrucl. lzand
kleI-3' deel _JO cm ç . vettig I zavelig I zanderigLgestruct. /zand

totale dikte Iklei 4" deel &Ç"" cm / veHig I zavelig I zanderig!_gestrucl. /zand

Iklel 5" deel ~O( cm ~/zaveligl zanderig! gestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

IDataverwerker: IDatum dataverwerking:

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

kteiDalaReVisle versie 2006 0222."'S 'Formulierlnwfnnlng versie: 15-5-2006

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten kleiboringen bijlage 6

I
1/

Formulier kleidiktebepaling

boorposltie nabï dilkpaal :
IGebiedcode

benedenbeloop bulten mijnsteen ') I cm ..........0.) (2) (3) (4) (5)
klei I' deel cm ~gl zavelig I zanderigl gestruc!. Izand
klei, 2' deel ~ ~/zaveligl zanderigLgestrue!. Izand
klei 3' deel I£!!l_ ~g I zavelig I zanderigl gestruc!. Izand

lotale dikte Iklel, 4' deel £!!!._ ~g.L!!!y"~g I zanderig! .gestruCl. /zand
Iklei. 5' deel cm vettig I za~1 ûmderigLgestruel. Izand
kern KL !ZAndIOnbekend

bultenberm mijnsteen n I cm (1) (2) (3) ~1 (5)
klei. I" deel cm ~j zavelig I zanderigl gestruCl. Izand
klei, 2' deel cm ~g I zavelig I zanderigl gestruel. Izand
klei, 3' deel cm ~_!zaveligl zanderigl gestruCI. /zand

totale dikte Iklei, 4" deel cm vettig I zavelig I zanderigl !Iestrucl. /zand
Iklei 5' deel cm vettig I zavalig I zanderigLgeslrucl. /zand
kern KL !ZAndiOnbekend

bovenbeloop bullen mijnsteen ') I cm (1) (2) (3) _Hl (5)
klei, l' deel cm vellig I zavelig I zanderlgLgestruel. Izand
kiel, 2" deel cm vellig I zavelig I zanderigLgestrucl. Izand
klel 3' deel I£!!l_ vellig I zàvelig I zanderigl gestruCI. Izand

totale dikte Lklel 4" deel cm vetti!!1 zavelig I zanderigLgestrue!. /zand
IkieiS' deel cm vetti!!1 zavelig I zanderigLgestrucl. Izand
kern KL !ZAndiOnbekend

Kruin rnlmsteen ') I cm (1) (2) (3) (4) (S)
...kIer l' deel /lu cm <) ~ zavelig I zanderigl gestrucl. Izand
klel,2"deel #p-r .£!!l___ / vettig I zavelig I zanderlgLgestruct. Izand
klei 3" deel 2c nol E!!!_ vettig I zavelig I zanderigLgestruCl. Izand

totale dikte Iklei 4° deel cm ~I zavelig I zanderigl gestruc!. Izand
Iklei S' deel cm vettig I zavelig I zanderlgl gestruCI. Izand
kern KL !ZAndIOnbekend

binnenbeloop mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) (4) (5)
..J<1et'1·deel

~
cm ]s- vettig I zavelig I zanderigLgestruCl. Izand

klei 2' deel cm / vettig I zavelig I zanderigl gestruCI. Izand
kiel, 3e deel land' cm vettig I zavelig I zanderigLgestruct. Izand

totale dikte Iklel 4' deel cm ~I zavelig I zanderlgLgestrucl. Izand
Iklei S' deel cm vettig I zavelig I zanderigLgestrue!. Izand
kern KL !ZAndiOnbekend

lopmerklng

IDataverwerker: IDaturn dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka JlNlpu/sl gebruikt worden: alleen bij N Is dikte nul

kielDataRevisie versie 2006 0222.xls Formulierinwinning I
i_~ --:- J

versie: 15-5-2006

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

PIa Waterschap Zeeuwse eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg

Telefoon (0118) 621370

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten kleiboringen bijlage 6

/1
Formulier kleidiktebepalirig I

~~lt!~~~~.!..~~i :::::~::abljdj'kPaal:

Naverkenner: Datum boren: JJ ,y~ M.""V I~

benedenbeloop buiten mijnsteen ') I cm (1) (2) (3) (4) (S)
kiel I" deel cm vettig I zav,:lig I zanderigl _g_estruct. /zand
~2'deel cm vettig I zavelig I zanderigLgestruct. Izand
klei 3" deel IE!!L_ ~gl zaveligl zanderigLgestruct. lzand

totale dikte Iklel, 4' deel cm vettig I zavelig I zanderigLgeslruct. Izand
Iklei, S' deel cm '- ~ I zavelig I zanderlgLgestruct. lzand
kem KL I2And/Onbekend

bultenbenm mijnsteen ') I cm J1) _0_ (3) (4) (5)

X kiel, I" deel cm ~I zavellgl zanderigLgestruct. /Zand.
klei 2' deel zande!lll! _g_estruct.cm ~gl zavelig I /zand.
klei 3' deel cm ~/zaveli91 zanderigl gestruct. /Zand

totale dikte Ikiel 4' deel cm ~I zavelig I zanderigLgestruct. lzand
Iklei 5' deel cm ~ I zavelig I zanderlgLgestruct. lzand
kern KL I2And/Onbekend

boven beloop bulten mijnsteen ') J cm __J1l (2) (3) (4! (5)
2?< z..,-d.e kiel, I' deel _LQS. f!!!- t ~/zavellgl zanderigl_g_estruct. /Zand

kiel 2' deet 2_4~",cl cm ~I zavelig I zanderigl gestruct. /Zand
klei 3'deel cm vettig I zavelig I zanderlgLgèstruct. /zand

totale dikte Iklei 4' deel cm vettig_! zavetig_! zanderigLgestrucl. /zand
Iklei, 5' deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. /zand
kem KL I2AndlOnbekend

Kruin mijnsteen 1) I cm (1) ~(~) (3) .(4) (5)

? )&m-f ~1IA4 klei, I' deel -j,) cm / vettig I zavelig I zanderigLgestruct. Izand

i; dt. r....H kiel 2' deel _1 cm ~ I zavelig I zanderlg/__gestrucl. lZand
kiel, 3' deel cm vettig I zavelig I zanderigLgestruct, lzand

totale dikte Iklei, 4' deel cm vettlQI zavelig I zanderigl gestruct. Izand
Iklel, S' deel cm vettig I zavetigl zanderigl gestrucI. lzand
kem KL I2And/Onbekend

blnnenbetoop mijnsteen ') J cm (1) (~) (3) (4) (5)

l:W-2.<p'f< klei, I' deel èJ<) cm I vettig I zavelig I zanderlgl gestruct. lzand
kiel, 2" deel Pa tri cm ~_! zavelig I zanderigLgestruct. /zand
kiel, 3" deel cEffi_ vettig I zavelig I zanderigLgestruct. Izand

totale dikte Iklei 4' deel cm ~-' zavelig I zanderigLgestruct. lzand
Iklei 5' deel cm vettig I zavelig I zanderigLgestruct. lzand
kern KL I2And/Onbekènd

lopmerklng

IDataverwerker: IDatum dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpllin (pu) of slakken (si),
als code ka JlNlpu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

kleIO.t.Revisle Yenia 2005 0222.x1s FOfT1l\JIlerlnwinnlng versie: 15-5-2006

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

PIa Waterschap Zeeuwse eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 6219 93




