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1 INLEIDING 

In opdracht van de gemeente Hardenberg is door DHV B.V. te Deventer in de periode maart-april 2010 

een verkennend bodem-, waterbodemonderzoek, een beperkt geohydrologisch en een geotechnisch 

onderzoek uitgevoerd ter plaatse van twee agrarische percelen te Dedemsvaart.  

 

Aanleiding  

De aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen aankoop door de gemeente Hardenberg en de 

geplande bestemmingsplanwijziging van het onderzoeksgebied. 

 

Doel 

Het doel van het onderhavige onderzoek is het vastleggen van de actuele milieuhygiënische 

bodemkwaliteit ter plaatse in het kader van de voorgenomen aankoop en de geplande 

bestemmingsplanwijziging. De regionale situatie is opgenomen in bijlage 1. 

 

Onderzoeksstrategie en kwaliteit 

Het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de Richtlijnen uit de NEN 5740 (onderzoeksstrategie 

bij verkennend onderzoek, NNI, 2009), waarbij voor de locatie de onderzoeksstrategie voor een 

grootschalig onverdachte (ONV-GR) locatie is aangehouden. Daarnaast heeft een raaienonderzoek 

plaatsgevonden ter plaatse van een mogelijk gedempte watergang en zijn aanvullende boringen verricht 

ter plaatse van een deels gedempte watergang. 

 

Het waterbodemonderzoek is gebaseerd op de strategie voor overig water, lintvormig, normale 

onderzoeksinspanning (OLN) uit de NEN 5720. 

 

De werkzaamheden ten behoeve van het geohydrologisch onderzoek zijn uitgevoerd conform de 

richtlijnen van de gemeente Hardenberg. Daarnaast zijn op de onderzoekslocatie sonderingen verricht om 

de draagkracht van de bodem te bepalen. De resultaten hiervan zijn separaat gerapporteerd
1
. 

 

DHV B.V. is lid van de VKB (Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek).  

 

Het veldwerk is onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd door de heer J. Uitham, werkzaam bij 

Poelsema Veldwerkbureau, conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-

procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). J. Uitham is geregistreerd en 

Poelsema Veldwerkbureau is erkend door VROM voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Een 

onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 3. Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn 

tijdens de veldwerkzaamheden zijn in hoofdstuk 3 vermeld. 

 

De analyses zijn conform de Kwalibo-regeling uitgevoerd door het, door VROM, erkende laboratorium van 

ACMAA B.V. te Hengelo. DHV treedt op als onafhankelijk adviesbureau ten opzichte van de 

opdrachtgever en heeft geen belangen, in welke zin dan ook, ten aanzien van het onderzochte terrein. 

                                              
1
 Fugro, Geotechnisch onderzoek nabij de Woudbloemweg te Dedemsvaart, projectnr. 6010-0107-000, d.d. 5 maart 

2010 
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(DHV-report werkbalk) te 

klikken.  
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2 BESCHIKBARE GEGEVENS 

2.1  Situatie  

De percelen zijn kadastraal bekend als: gemeente Avereest, sectie P en nrs. 957 en 960. De percelen zijn 

gelegen aan de oostkant van het bedrijventerrein “De Rollepaal” en wel tussen het Rheezerend 

(noordzijde) en de Woudbloemweg (zuidzijde) te Dedemsvaart. De oostzijde van de percelen grenst aan 

een watergang en agrarische percelen. 

 

Het totale oppervlak van de te onderzoeken percelen bedraagt 13,74 ha.  

 

De bovenbeschreven situatie is opgenomen in bijlage 2. 

 

 

2.2  Historische informatie 

Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan-/afwezigheid, de 

aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten behoeve van het opstellen van een 

hypothese is een vooronderzoek uitgevoerd gebaseerd op de NEN 5725 (leidraad bij het uitvoeren van 

vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek, NNI, 2009). 

 

Het vooronderzoek is uitgevoerd op basisniveau.  

 

De historische informatie is verkregen uit de offerteaanvraag verkregen van de heer De Lange, werkzaam 

bij de gemeente Hardenberg, en tijdens een archiefstudie bij de gemeente Hardenberg en locatiebezoek 

op 23 februari 2010.  

 

Het onderzoeksgebied is voor zover bekend altijd in agrarisch gebruik geweest. Uit bestudering van 

luchtfoto’s en topgrafische kaarten blijkt dat in het verleden de vaart die in het verlengde van de huidige 

straat Rollepaal is gelegen, zich tot op de onderhavige onderzoeklocatie heeft bevonden. 

De gemeente Hardenberg heeft aangegeven dat op een luchtfoto de watergang aan de oostzijde voor een 

deel lijkt te zijn gedempt. Tijdens het archiefbezoek en het locatiebezoek wordt dit vermoeden bevestigd, 

aangezien de breedte van de watergang aanzienlijk is afgenomen ten opzichte van de breedte op 

luchtfoto’s. 

 

In de offerteaanvraag heeft de gemeente Hardenberg tevens aangegeven dat vermoedelijk een watergang 

tussen de twee agrarische percelen aanwezig is geweest. Hiervoor zijn tijdens het archief- en 

locatiebezoek geen aanwijzingen gevonden. Uit historisch kaartmateriaal blijkt verder dat binnen het 

onderzoeksgebied twee bebouwingsblokken aanwezig zijn geweest. Niet bekend is welke bebouwing het 

betrof (agrarisch of woonbebouwing).  

 

In de directe omgeving van de onderhavige onderzoekslocatie zijn in het verleden diverse 

bodemonderzoeken uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken zijn beschreven op navolgende 

pagina. 
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In 1993 en 1999 zijn drie bodemonderzoeken
2,3,4

 op het perceel Rollepaal 9 (ten westen van onderhavige 

onderzoeksgebied) uitgevoerd. Tijdens de onderzoeken zijn in de bovengrond licht verhoogde gehalten 

aan koper, kwik, lood, zink, EOX, PAK en minerale olie aangetoond. De ondergrond bevatte geen 

verhoogde gehalten aan onderzochte componenten. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties 

aan chroom, zink, fenolen of tolueen aangetoond.  

 

Op het perceel Rollepaal 13 (ten westen van onderhavige onderzoeksgebied) zijn in het verleden twee 

bodemonderzoeken
5,6
 uitgevoerd. Uit de rapportages blijkt dat ter plaatse van de verspaningsfabriek sterk 

verhoogde concentraties aan vluchtige aromaten, ftalaten en vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen in 

het grondwater zijn aangetoond. De verontreiniging is beperkt van omvang. In het archief van de 

gemeente Hardenberg is verder een brief
7
 aanwezig met een beknopt saneringsplan voor de 

grondwaterverontreiniging. Niet bekend is of de sanering is uitgevoerd. 

 

In 1993 is een verkennend bodemonderzoek
8
 uitgevoerd op het perceel Rollepaal 19 (ten westen van 

onderhavige onderzoeksgebied). Tijdens het onderzoek zijn licht verhoogde gehalten aan EOX, minerale 

olie en PAK in de bovengrond aangetoond. De ondergrond bevatte geen verhoogde gehalten aan 

onderzochte componenten. In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan chroom gemeten. 

 

In het archief van de gemeente Hardenberg is verder een dossier betreffende het perceel Rollepaal 7a 

aanwezig. In het dossier bevindt zich het bodemonderzoek uit 1999 van BDG
4
. 

 

In maart 2000 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het perceel Schutwijk 4 (ten 

westen van onderhavige onderzoeksgebied). De bovengrond bevatte een licht verhoogd gehalte aan EOX 

en een marginaal verhoogd gehalte aan minerale olie. De ondergrond bevatte geen verhoogde gehalten 

aan onderzochte componenten. In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan chroom, zink en 1,1,2-

trichloorethaan aangetoond. 

 

In 2007 heeft een bodemonderzoek
9
 plaatsgevonden op het perceel Moerheimstraat 121 en het zuidelijk 

gelegen weiland (ten westen van onderhavige onderzoeksgebied). Ter plaatse van het weiland zijn in de 

grond licht verhoogde gehalten aan kwik, lood, PAK en EOX aangetoond. Het grondwater bevatte licht 

verhoogde concentraties aan cadmium, chroom, koper en xylenen. Op het erf zijn licht verhoogde gehalten 

aan koper, lood, zink, PAK EOX en minerale olie in de grond aangetoond. Het grondwater bevatte licht 

verhoogde concentraties aan chroom en zink.  

                                              
2
 Tauw, Verkennend bodemonderzoek Wavin-raamwerk te Dedemsvaart, projectnr. R3266087.Jo1/cjo, 1993 
3
 Eco-Reest, Verkennend bodemonderzoek Rollepaal 9 te Dedemsvaart, opdrachtnr. 99-07-039, aug. 1999 
4
 BDG, Verkennend bodemonderzoek nabij Rollepaal 9 te Dedemsvaart, projectnr. 99M0531, mei 1999 
5
 Tauw, Milieutechnisch bodemonderzoek De Rollepaal te Dedemsvaart, projectnr. R3156443.N01/jti, juni 1991 
6
 Tauw, Aanvullend bodemonderzoek machinefabriek De Rollepaal te Dedemsvaart, R3179788.P01/jti, nov. 1991 
7
 Vereniging Krachtwerktuigen, brief zonder kenmerk, november 1991 
8
 Tauw, Verkennend bodemonderzoek Wavin Overseas te Dedemsvaart, projectnr. 3264505.J01/cjo, maart 1993 
9
 Hunneman, Verkennend en aanvullend bodem- en asbestonderzoek aan de Moerheimstraat 121 te Dedemsvaart, 

projectnr. 2007077/lvh/sh, maart 2007 
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Ter plaatse van de inrit zijn sterk verhoogde gehalten aan PAK aangetoond. Nabij de Schutwijk is een 

sterke verontreiniging (> 100 mg/kg d.s.) met asbest aangetoond. De verontreinigingen (met PAK en 

asbest) zijn beoordeeld als gevallen van ernstige bodemverontreiniging (bodemvolume > 25 m
3
 boven 

interventiewaarde) welke niet spoedeisend zijn. Onbekend is of de verontreinigingen zijn gesaneerd. 

 

Op basis van de aangeleverde gegevens en gegevens uit het historisch onderzoek worden voor het 

milieuhygiënische bodemonderzoek de volgende deellocaties onderscheiden: 

• Agrarische percelen; 

• Vermoedelijke gedempte sloot; 

• Gedempt gedeelte oostelijke watergang (westelijke oever); 

• Waterbodem twee watergangen. 

 

 

2.3  Bodemopbouw en Geohydrologie 

Voor de plaatselijke bodemopbouw wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 3. 

 

Ten aanzien van de geohydrologie kan het volgende worden vermeld: 

- Freatische grondwaterstand: circa 1,5 m –mv.; 

- Regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerende pakket: Zuidwestelijk 

(Grondwaterkaart van Nederland, Kaartblad 21 Oost, 22 West, 22 Oost, 23 West) 

- Voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: ja, ten oosten, westen en zuiden van 

de onderzoekslocatie bevinden zich watergangen en circa 150 meter ten noorden van de 

onderzoekslocatie bevindt zich de Dedemsvaart; 

- Voorkomen van brak/zout grondwater: nee; 

- Ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee.  

 

 

2.4  Onderzoeksopzet en –hypothese 

Het onderzoek ter plaatse van de weilanden is uitgevoerd conform de strategie ‘grootschalig onverdachte 

locatie’ (ONV-GR) uit de NEN 5740 (2009), omdat de monsters hierbij op een breed analysepakket 

worden geanalyseerd en deze opzet aansluit op de eisen voor bestemmingsplanwijzigingen en 

bouwvergunningen. De boringen zijn, in overleg met de gemeente Hardenberg, zo geplaatst dat ze 

eveneens representatief zijn voor de gedempte vaart en de bebouwingsblokken. 

 

Ter plaatse van de vermoedelijk gedempte watergang tussen de agrarische percelen zijn 5 raaien van 3 

boringen haaks op de vermoedelijk gedempte watergang verricht.  

 

Ter plaatse van de westelijke oever van de oostelijke watergang zijn 10 boringen op een afstand van 1 

meter, evenwijdig van de boveninsteek, verricht om te verifiëren of de watergang aan deze zijde is 

gedempt. 

 

Voor het onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem is de strategie voor overig 

water, lintvormig, normale onderzoeksinspanning (OLN) uit de NEN 5720 gehanteerd. 
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3 VERRICHTE WERKZAAMHEDEN 

3.1  Uitgevoerde veldwerkzaamheden  

De veldwerkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd op 2 en 11 maart 2010. De grondwaterbemonstering 

heeft op 11 maart 2010 plaatsgevonden. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden is de opgeboorde grond zintuiglijk beoordeeld. Controle op olieachtige 

verbindingen is uitgevoerd met behulp van olie-watertesten. Tijdens de veldwerkzaamheden is tevens 

gelet op het voorkomen van asbestverdachte materialen aan het maaiveld en in de bodem. 

 

In tabel 1 zijn de verrichte werkzaamheden voor het bodemonderzoek op de locatie samengevat: 

 

Tabel 1 Werkzaamheden ten behoeve van het bodemonderzoek  

(Deel)locatie (oppervlakte; strategie) Steken 

waterbodem 

Boringen tot 

0,5 m -mv. 

Boringen tot 

2,0 m -mv. 

Peilbuizen 

Agrarische percelen (13,74 ha; NEN 5740, ONV-GR) - 52 7 15 

Waterbodem (totaal 1.500 m; NEN 5720, OLN) 30 - - - 

Gedempte sloot (500 m) 
- - 5 raaien van 3 

boringen 

- 

Westelijke oever oostelijke watergang (1.000 m) - - 10 - 

 

De locaties van de steken van de waterbodem, boringen en peilbuizen zijn weergegeven op de 

situatietekening in bijlage 2. 

 

Beperkt geohydrologisch onderzoek 

Tijdens de veldwerkzaamheden voor het bodemonderzoek zijn tevens geohydrologische parameters 

bepaald waarbij de doorlatendheden van de diverse bodemlagen zijn ingeschat. Daarnaast zijn drie 

hooghoudtmetingen verricht en zijn de waterstanden in de peilbuizen en de watergangen ingemeten ten 

opzichte van NAP. De resultaten van het geohydrologisch onderzoek zijn opgenomen in bijlage 3. 

 

Afwijking BRL SIKB 2000 

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de BRL SIKB 2000.  

 

 

3.2  Laboratoriumonderzoek 

In tabel 2 is een overzicht gegeven van de uitgevoerde analyses 
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Tabel 2 Laboratoriumonderzoek 

 
(Meng) 

monsters 

Samenstelling mengmonster  

boring (in m –mv.) 

Standaardpakket Bodem 

incl. organisch stof en lutum 

Standaardpakket 

Grondwater 

Agrarische percelen (13,74 ha; NEN 5740, ONV-GR) 

MM01 
001, 003, 004, 005, 006 (0-0,4) + 002, 010 (0-0,45) 

+ 007, 008 (0-0,3) + 009 (0-0,5) 
X  

MM02 
011, 012, 016, 017 (0-0,4) + 013 (0-0,5) + 014, 015, 

018 (0-0,3) 
X  

MM03 
019, 020, 021, 024, 028 (0-0,4) + 022, 023 (0-0,45) 

+ 025, 027 (0-0,3) + 026 (0-0,35) 
X  

MM04 
030, 032, (0-0,3) + 031, 033, 034, 036, 037,  

038 (0-0,4) 
X  

MM05 
039, 040, 047 (0-0,3) + 041, 043, 044, 045 (0-0,4) + 

042, 048 (0-0,45) + 049 (0-0,5)  
X  

MM06 
050 (0-0,2) + 051, 053, 054, 055, 057 (0-0,4) +  

052 (0-0,45) + 056 (0-0,5) + 058 (0-0,3)  
X  

MM07 
059, 060, 063, 064  (0-0,4) + 061, 062, 065 (0-0,3) 

+ 066 (0-0,5) 
X  

Bovengrond 

MM08 
067, 070, 073 (0-0,3) + 068, 069, 072, 074 (0-0,4) + 

071 (0-0,5) 
X  

MM09 001, 003 (0,4-0,8) + 006 (0,4-0,9) + 009 (0,5-0,7) X  

MM10 013 (0,5-0,8) +021 (0,4-0,8) + 026 (0,35-0,6) X  

MM11 018 (0,8-1,3) + 018 (1,5-2,0) X  

MM12 028 (0,4-0,7) + 031 (0,4-08) + 036, 038 (0,4-0,9) X  

MM13 041 (0,7-1,2) + 046 (1,1-1,4) + 049 (0,9-1,4) X  

MM14 050 (0,2-0,7) + 056 (0,6-1,1) + 061 (0,3-0,9) X  

MM15 065 (0,3-0,9) + 067 (0,3-0,8) X  

Ondergrond 

MM16 018 (2,2-2,6) X  

001 (1,8-2,8) -  X 

006 (1,8-2,8) -  X 

009 (1,8-2,8) -  X 

018 (1,85-2,85) -  X 

021 (1,8-2,8) -  X 

026 (1,8-,8) -  X 

031 (1,8-2,8) -  X 

036 (1,8-2,8) -  X 

041 (1,8-2,8) -  X 

046 (1,8-2,8) -  X 

050 (1,8-2,8) -  X 

056 (1,8-2,8) -  X 

061 (1,8-2,8) -  X 

067 (1,8-2,8) -  X 

Grondwater 

073 (1,8-2,8) -  X 

Waterbodem (totaal 1.500 m; NEN 5720, OLN) 

MMS01 WB01 t/m WB10 X  

MMS02 WB11 t/m WB20 X  

Waterbodem 

MMS03 WB21 t/m WB30 X  
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Vervolg tabel 2 Laboratoriumonderzoek  

 
(Meng) 

monsters 

Samenstelling mengmonster  

boring (in m –mv.) 

Standaardpakket Bodem 

incl. organisch stof en lutum 

Standaardpakk

et Grondwater 

Gedempte sloot (500 m) 

Grond MMR01 R32 (0,6-1,1) + R52 (0,5-1,0) X  

Westelijke oever oostelijke watergang (1.000 m) 

MMD01 D01 (1,3-1,8) + D03 (1,4-1,9) X  

MMD02 D01 (2,2-2,4) + D03 (2,0-2,5) + D04 (1,5-2,0) X  

Grond 

MMD03 D02 (0,5-0,9) X  

Standaardpakket Bodem:  zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale olie, 

 PAK (10 VROM) en PCB (7) 

Standaardpakket Grondwater: zware metalen, vluchtige aromaten (BTEXN), VOCl incl. VC, dichloorethanen, bromoform en minerale 

 olie  

 

De analyses zijn conform de Kwalibo-regeling uitgevoerd door het, door VROM, erkende laboratorium van 

ACMAA B.V. te Hengelo.  
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4 ONDERZOEKSRESULTATEN 

4.1  Zintuiglijke waarnemingen 

De profielbeschrijvingen van de verrichte veldwerkzaamheden zijn opgenomen in bijlage 3. 

 

Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot 0,5 à 0,9 m -mv. uit zeer tot matig fijn, humeus zand 

bestaat. Vervolgens bestaat de bodem tot de maximaal geboorde diepte van 3,0 m -mv. uit matig fijn zand. 

Plaatselijk is in de bovengrond (boring 029) of ondergrond (boring 071) een veenlaag aangetroffen. 

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden op het onverdachte terreindeel zijn geen directe vormen 

van bodemverontreiniging (olie-waterreactie e.d.) waargenomen. Wel is ter plaatse van boring 052 (dam 

over watergang) een zwakke bijmenging van puin in de bovengrond aangetroffen. 

 

Ter plaatse van boring 017 en peilbuis 018 zijn aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van een 

gedempte vaart. Ter plaatse van boring 017 is in de ondergrond van 0,8 tot 1,2 m -mv. een sterk humeuse 

verwerkte bodemlaag aangetroffen. Ter plaatse van peilbuis 018 bestaat de bodem tot 2,6 m -mv. uit matig 

humeus zand. Van 2,2 tot 2,6 m -mv. zijn sporen slib in deze bodemlaag waargenomen, wat duidt op een 

oude waterbodem. 

 

Ter plaatse van de vermoedelijke gedempte sloot tussen de twee percelen zijn geen waarnemingen 

gedaan die duiden op een gedempte sloot. Wel is ter plaatse van de boringen R32 en R52 een humeuse 

laag tot 1,2 m –mv. waargenomen. Dit in tegenstelling tot de overige boringen waar de humeuse 

bodemlaag tot gemiddeld 0,7 m –mv. is waargenomen. 

 

Ter plaatse van de oostelijke watergang blijkt dat de noordzijde van deze watergang deels is gedempt. Ter 

plaatse is nog een smalle sloot aanwezig. Het gedempte tracé is aangegeven op de situatietekening in 

bijlage 2. Het dempingsmateriaal bestaat uit zwak humeus zand. Lokaal is dit materiaal zwak 

baksteenhoudend. Tussen 2,0 en 2,5 m –mv. is een oude waterbodem aangetroffen met resten slib. Ter 

plaatse van het overige gedeelte van de watergang zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op een 

demping aan deze zijde.  

 

In de oostelijke watergang is een sliblaag met een dikte van ca. 5 à 10 cm aanwezig. In de westelijke 

watergang is ca. 15 cm slib aanwezig. 

 

Visueel zijn geen asbestverdachte materialen aan het maaiveld en in het opgeboorde materiaal 

waargenomen. 
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4.2  Analyseresultaten  

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. De analyseresultaten van de onderzochte grondmonsters 

zijn getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden en de analyseresultaten van de onderzochte 

grondwatermonsters zijn getoetst aan de streef- en interventiewaarden voor grondwater, zoals opgenomen in 

de Circulaire Bodemsanering 2009 en het Besluit Bodemkwaliteit (staatcourant 20 december 2007, nr. 247). 

De toetsing is weergegeven in bijlage 5. 

 

Bij de beschrijving van de verontreinigingssituatie voor de grond en het grondwater wordt de volgende 

terminologie gehanteerd: 

- niet verhoogd: concentratie/gehalte lager dan of gelijk aan de achtergrond- of streefwaarde; 

- licht verhoogd: concentratie/gehalte hoger dan de achtergrond- of streefwaarde, maar lager dan of 

gelijk aan de tussenwaarde; 

- matig verhoogd:  concentratie/gehalte hoger dan de tussenwaarde, maar lager dan of gelijk aan de 

interventiewaarde; 

- sterk verhoogd:  concentratie/gehalte hoger dan de interventiewaarde. 

 

De analyseresultaten van de slibmonsters zijn getoetst aan de generieke normen zoals opgenomen in de 

Regeling bodemkwaliteit Achtergrondwaarden en maximale waarden voor grond en baggerspecie 

(Staatcourant 20 december 2007, nr. 247/pag. 67).  

 

Bij de beschrijving van de verontreinigingssituatie van de waterbodem wordt de volgende terminologie 

gehanteerd: 

 

Voldoet aan achtergrondwaarde gehalten lager of gelijk aan Achtergrondwaarden 

Voldoet aan kwaliteitsklasse wonen gehalten hoger dan achtergrondwaarden, maar lager of gelijk aan Maximale 

waarden kwaliteitsklasse Wonen 

Voldoet aan kwaliteitsklasse 

industrie 

gehalten hoger dan Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen, maar lager of 

gelijk aan Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie 

Sterk verontreinigd/niet toepasbaar gehalten hoger dan Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie 

 

Het toetsen van de waterbodem staat beschreven in het toetsingskader ‘vaststelling kwaliteitsklassen van 

de bodem’ in artikel 4.10 van de Regeling Bbk. De analyseresultaten zijn getoetst m.b.v. in het 

softwareprogramma van iBever 3.6, Towabo versie 4.0.201.  

 

 

4.2.1 Grond 

In tabel 3 zijn de parameters weergegeven, die de betreffende achtergrond-, tussen- of 

interventiewaarde(n) in de geanalyseerde grondmonsters overschrijden. 
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Tabel 3 Samenstelling en toetsingsresultaten grondmonsters (mg/kg d.s.) 

 (Meng) 

monster 

zintuiglijke waarnemingen Parameters > 

achtergrondwaarde  

Parameters > 

tussenwaarde  

Parameters> 

interventiewaarde  

Agrarische percelen (13,74 ha; NEN 5740, ONV-GR) 

MM01 Zand, zeer tot matig fijn, matig 

humeus 

Pb (57) - - 

MM02 Zand, zeer tot matig fijn, matig 

humeus 
- - - 

MM03 Zand, zeer tot matig fijn, matig 

humeus 
Pb (50) - - 

MM04 Zand, zeer tot matig fijn, matig 

humeus 
Pb (46) - - 

MM05 Zand, zeer tot matig fijn, matig 

humeus 
Pb (43) - - 

MM06 Zand, zeer tot matig fijn, matig 

humeus 
Pb (45) - - 

MM07 Zand, zeer tot matig fijn, matig 

humeus 
- - - 

Bovengrond 

MM08 Zand, zeer tot matig fijn, matig 

humeus 
- - - 

MM09 Zand, zeer fijn, matig tot zand, zeer 

fijn, niet tot licht humeus 

- - - 

MM10 Zand, zeer fijn, matig tot zand, zeer 

fijn, matig tot sterk humeus 

- - - 

MM11 Zand, matig fijn, matig humeus 

vermoedelijk dempingsmateriaal 

- - - 

MM12 Zand, zeer fijn, niet tot zwak humeus - - - 

MM13 Zand, zeer fijn - - - 

MM14 Zand, zeer fijn - - - 

MM15 Zand, zeer fijn, matig humeus - - - 

Ondergrond 

MM16 Zand, matig fijn, matig humeus, 

sporen slib 

Cd (0,7), Cu (26),  

Zn (120), MO (540), 

PCB (0,015),  

PAK (7,6) 

- - 

Gedempte sloot (500 m) 

Grond MMR01 Zand, zeer fijn, zwak tot sterk 

humeus, verwerkt profiel 

Pb (62) - - 

Westelijke oever oostelijke watergang (1.000 m) 

MMD01 Zand, zeer fijn, zwak humeus, 

verwerkt profiel 

- - - 

MMD02 Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 

slib 

Cd (0,8), Cu (24),  

Hg (0,2), Zn (140), 

PAK (8,2)  

- - 

Grond 

MMD03 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

baksteenhoudend, verwerkt profiel 

- - - 

-: geen van de onderzochte componenten overschrijdt de betreffende toetsingswaarde 

Ba: Barium  Cd: Cadmium Co: Kobalt 

Cu: Koper Hg: Kwik  Pb: Lood 

Mo: Molybdeen Ni: Nikkel Zn: Zink 

MO: Minerale olie (C10-C40) 

PAK: Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (10 VROM) 

PCB’s: Polychloorbifenylen (som 7) 
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4.2.2 Grondwater 

In onderstaande tabel zijn grondwaterstand (GWS) de zuurgraad (pH) en het elektrisch-

geleidingsvermogen (EC) van het grondwater en de parameters weergegeven, die de betreffende streef-, 

tussen- of interventiewaarde(n) in de geanalyseerde grondwatermonsters overschrijden. 

 

Tabel 4 Samenstelling en toetsingsresultaten grondwater (in µµµµg/l) 

Peilbuis met 

filterdiepte (m -mv) 

GWS 

(m -mv.) 

pH EC 

(µS/cm) 

Parameters  

> S-waarde  

Parameters  

> T-waarde  

Parameters  

> I-waarde  

Agrarische percelen (13,74 ha; NEN 5740, ONV-GR) 

001 (1,8-2,8) 1,24 6,7 400 Ba (89), B*, X*, VOCl* - - 

006 (1,8-2,8) 1,19 6,3 380 Ba (73), Zn (110) - - 

009 (1,8-2,8) 1,30 6,2 450 Zn (120) - - 

018 (1,85-2,85) 1,29 6,4 710 Ba (65), Zn (120) - - 

021 (1,8-2,8) 0,86 6,5 390 Ba (85), Zn (100) - - 

026 (1,8-,8) 1,05 6,8 660 Ba (130), Zn (110) - - 

031 (1,8-2,8) 0,85 6,2 280 Ba (120), N (0,06) - - 

036 (1,8-2,8) 1,05 6,5 645 Ba (140), Cd (0,5), Zn (120) Ni (50) - 

041 (1,8-2,8) 1,18 6,4 525 Ba (200), Cu (20), Zn (66) - - 

046 (1,8-2,8) 1,26 6,3 650 Ba (130), Cd (0,5), Zn (82) - - 

050 (1,8-2,8) 1,04 6,7 360 Ba (150), Zn (67) - - 

056 (1,8-2,8) 1,34 6,2 540 Ba (130), Zn (130) - - 

061 (1,8-2,8) 1,16 6,8 740 Ba (120) - - 

067 (1,8-2,8) 1,15 6,7 610 Ba (160) - - 

073 (1,8-2,8) 1,35 6,3 500 Ba (88), Zn (100) - - 

-: geen van de onderzochte componenten overschrijdt de betreffende toetsingswaarde 

Ba: Barium  Cd: Cadmium B: Benzeen 

Co: Kobalt Cu: Koper T: tolueen 

Hg: Kwik  Pb: Lood  E: Ethylbenzeen 

Mo: Molybdeen Ni: Nikkel X: Xylenen 

Zn: Zink    N: Naftaleen 

MO: Minerale olie   S: Styreen 

Dichl. ethenen: Dichloorethenen (som cis+trans) 

VOCL: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (voor individuele parameters wordt verwezen naar bijlage 5)    

* Vanwege een storende matrix is de rapportagegrens van deze componenten verhoogd. Er wordt niet verwacht dat sprake is van een 

verontreiniging met genoemd component. 

 

De gemeten zuurgraad (pH) en elektrisch geleidingsvermogen (EC) van het grondwater zijn niet afwijkend 

van een natuurlijke situatie. 
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4.3  Waterbodem 

In onderstaande tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende normwaarde in de 

geanalyseerde waterbodem(meng)monsters overschrijden. 

 

Tabel 5 Samenstelling en toetsingsresultaten waterbodem (in mg/kg d.s.) voor verspreiden op aangrenzend 

perceel of toepassen op bodem 

(meng) 

monster 

Samenstelling 

mengmonster  

Overschrijding 

Achtergrondwaarde 

Overschrijding 

normwaarde 

Wonen 

Overschrijding 

normwaarde 

Industrie 

Verspreidbaar op 

aangrenzend 

perceel 

MMS01 SM01 (WB01 t/m WB10) - MO (200) - Ja 

MMS02 SM02 (WB11 t/m WB20) - - - Ja 

MMS03 SM03 (WB21 t/m WB30) - - - Ja 

-: geen van de onderzochte componenten overschrijdt de betreffende toetsingswaarde 

MO: Minerale olie (C10-C40) 

 

Uit de toetsing van de drie waterbodemmonsters blijkt dat het materiaal verspreidbaar is op de 

aangrenzende percelen. Indien het materiaal wordt toegepast op andere percelen, voldoet het materiaal 

aan de kwaliteitsklasse Industrie in verband met het gehalte aan minerale olie. 

 

 

4.4  Resumé 

Onverdacht terreindeel 

Grond 

In de bovengrondmengmonsters MM01, MM03 t/m MM06 zijn licht verhoogde gehalten aan lood 

aangetoond. De overige bovengrondmengmonsters zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte 

componenten aangetoond. 

 

De ondergrondmengmonsters MM09 t/m MM15 bevatten geen verhoogde gehalten aan onderzochte 

componenten. In ondergrondmengmonster MM16, van de voormalige waterbodem ter plaatse van de 

gedempte vaart waarin sporen slib zijn waargenomen, zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper, 

zink, minerale olie, PCB’s en PAK gemeten.  

 

Grondwater 

Het grondwater uit peilbuizen 036 en 046 bevat licht verhoogde concentraties aan barium, cadmium en 

zink. In het grondwater uit peilbuis 036 is tevens een matig verhoogde concentratie aan nikkel gemeten. 

 

Het grondwater uit peilbuis 041 bevat licht verhoogde concentraties aan barium, koper en zink. 

 

In het grondwater uit de peilbuizen 006, 018, 021, 026, 050, 056 en 073 zijn licht verhoogde concentraties 

aan barium en zink aangetoond. Het grondwater uit de peilbuizen 001, 031, 061 en 067 bevat licht 

verhoogde concentraties aan barium. Het grondwater uit peilbuis 031 bevat daarnaast een licht verhoogde 

concentratie aan naftaleen. 

In het grondwater uit peilbuis 009 bevat een licht verhoogde concentratie aan zink. 
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Vermoedelijke gedempte sloot 

In mengmonster MMR01, ter plaatse van de vermoedelijke gedempte sloot, is een licht verhoogde gehalte 

aan lood aangetoond. 

 

Westelijke oever oostelijke watergang 

Het noordelijke deel van de oostelijke watergang is gedempt. In de mengmonsters MMD01 en MMD03 van 

het dempingsmateriaal zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. In mengmonster MMD02 van de 

voormalige waterbodem (resten slib) zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper, kwik, zink en PAK 

aangetoond.  

 

Watergangen  

In waterbodemmonster MMWB01 is een overschrijding van de Bodemkwaliteitsklasse Wonen aan 

minerale olie aangetoond. In de overige monsters zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. 

 

Uit de toetsing van de drie waterbodemmonsters blijkt dat het materiaal verspreidbaar is op de 

aangrenzende percelen. Indien het materiaal wordt toegepast op andere percelen, voldoet het materiaal 

aan de kwaliteitsklasse Industrie in verband met het gehalte aan minerale olie. 

 

Beoordeling 

In het grondwater uit peilbuis 036 is een matig verhoogde concentratie aan nikkel aangetoond.  

Aangezien geen eenduidige oorzaak voor de matig verhoogde concentratie aan nikkel is aan te geven is 

het beslisschema ‘Omgaan met zware metalen in grondwater binnen de provincie Overijssel’ 
10
 gevolgd.  

 

Voorafgaand aan het onderhavige onderzoek is een historisch onderzoek uitgevoerd op basisniveau. 

Hieruit blijkt dat tijdens bodemonderzoeken in de omgeving van het de onderzoekslocatie geen verhoogde 

concentraties aan nikkel in het grondwater zijn aangetoond.  

 

Aangezien de locatie altijd in agrarisch in gebruik is geweest en geen bedrijfsactiviteiten hebben 

plaatsgevonden waarbij nikkel in de bodem is geraakt en geen bodemvreemde materialen ter plaatse van 

deze peilbuis zijn aangetroffen, is geen eenduidige oorzaak (bedrijfsactiviteit of antropogene oorzaak) voor 

de matig verhoogde concentratie aan nikkel aan te geven. 

 

Onbekend is of de matig verhoogde concentratie aan nikkel door bodemprocessen is veroorzaakt. Ter 

plaatse zijn geen leem- of kleilagen in de bodem aangetroffen. Wel hebben tussen het plaatsen van de 

peilbuis en het nemen van het grondwatermonster ploegwerkzaamheden plaatsgevonden. In het 

grondwater uit de overige peilbuizen op de locatie zijn echter geen verhoogde concentraties aan nikkel 

aangetoond.  

 

 

 

 

                                              
10
 Tauw, omgaan met zware metalen in grondwater binnen de provincie Overijssel, projectnr. 4496326, april 2008 
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Aangezien in het grondwater uit peilbuis 36 ‘slechts’ een matig verhoogde concentratie aan nikkel is 

aangetoond en in het grondwater uit de overige peilbuizen geen verhoogde concentraties aan nikkel zijn 

aangetoond, wordt niet verwacht dat ter plaatse meer dan 100 m
3
, sterk met nikkel, verontreinigd 

grondwater aanwezig is.  

 

Derhalve heeft de matig verhoogde concentratie aan nikkel geen belemmering voor de voorgenomen 

aankoop en de bestemmingsplanwijziging van het gebied. 
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5  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In opdracht van de gemeente Hardenberg is door DHV B.V. te Deventer in de periode maart-april 2010 

een verkennend bodem-, waterbodemonderzoek en een beperkt geohydrologisch onderzoek uitgevoerd 

ter plaatse van twee agrarische percelen te Dedemsvaart.  

 

Aanleiding  

De aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen aankoop door de gemeente Hardenberg en de 

geplande bestemmingsplanwijziging van het onderzoeksgebied. 

 

Doel 

Het doel van het onderhavige onderzoek is het vastleggen van de actuele milieuhygiënische 

bodemkwaliteit ter plaatse in het kader van de voorgenomen aankoop en de geplande 

bestemmingsplanwijziging. De regionale situatie is opgenomen in bijlage 1. 

 

Het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de Richtlijnen uit de NEN 5740 (onderzoeksstrategie 

bij verkennend onderzoek, NNI, 2009), waarbij voor de locatie de onderzoeksstrategie voor een 

grootschalig onverdachte (ONV-GR) locatie is aangehouden. Daarnaast heeft een raaienonderzoek 

plaatsgevonden ter plaatse van een mogelijk gedempte watergang en zijn aanvullende boringen verricht 

ter plaatse van een deels gedempte watergang. 

 

Het waterbodemonderzoek is gebaseerd op de strategie voor overig water, lintvormig, normale 

onderzoeksinspanning (OLN) uit de NEN 5720. 

 

Historische gegevens 

Op de onderzoekslocatie hebben, zover bekend, nimmer bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden. 

Wel bevindt zich ter plaatse van de onderzoekslocatie een gedempte vaart en is een gedeelte van de 

oostelijke watergang gedempt. 

 

Op basis van de aangeleverde gegevens en gegevens uit het historisch onderzoek zijn voor het 

milieuhygiënische bodemonderzoek de volgende deellocaties onderscheiden: 

• Agrarische percelen; 

• Vermoedelijke gedempte sloot; 

• Gedempt gedeelte oostelijke watergang (westelijke oever); 

• Waterbodem twee watergangen. 

 

Zintuiglijke waarnemingen 

Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot 0,5 à 0,9 m -mv. uit zeer tot matig fijn, humeus zand 

bestaat. Vervolgens bestaat de bodem tot de maximaal geboorde diepte van 3,0 m -mv. uit matig fijn zand. 

Plaatselijk is in de bovengrond (boring 029) of ondergrond (boring 071) een veenlaag aangetroffen. 
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Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden op het onverdachte terreindeel zijn geen directe vormen 

van bodemverontreiniging (olie-waterreactie e.d.) waargenomen. Wel is ter plaatse van boring 052 (dam 

over watergang) een zwakke bijmenging van puin in de bovengrond aangetroffen. 

 

Ter plaatse van boring 017 en peilbuis 018 zijn aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van een 

gedempte vaart. Ter plaatse van boring 017 is in de ondergrond van 0,8 tot 1,2 m -mv. een sterk humeuse 

verwerkte bodemlaag aangetroffen. Ter plaatse van peilbuis 018 bestaat de bodem tot 2,6 m -mv. uit matig 

humeus zand. Van 2,2 tot 2,6 m -mv. zijn sporen slib in deze bodemlaag waargenomen, wat duidt op een 

oude waterbodem. 

 

Ter plaatse van de vermoedelijke gedempte sloot tussen de twee percelen zijn geen duidelijk 

waarnemingen gedaan die duiden op een gedempte sloot. Wel is ter plaatse van de boringen R32 en R52 

een humeuse laag tot 1,2 m –mv. waargenomen, in tegenstelling tot de overige boringen waar de 

humeuse bodemlaag tot gemiddeld 0,7 m –mv. is waargenomen. 

 

Ter plaatse van de oostelijke watergang blijkt dat de noordzijde van deze watergang is gedempt. Het 

dempingsmateriaal bestaat uit zwak humeus zand. Lokaal is dit materiaal zwak baksteenhoudend. Tussen 

2,0 en 2,5 m –mv. is een oude waterbodem aangetroffen met resten slib.  

Ter plaatse van het overige gedeelte van de watergang zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op 

een demping aan deze zijde.  

 

In de oostelijke watergang is een sliblaag met een dikte van ca. 5 à 10 cm aanwezig. In de westelijke 

watergang is ca. 15 cm slib aanwezig.  

 

Visueel zijn geen asbestverdachte materialen aan het maaiveld en in het opgeboorde materiaal 

waargenomen. 

 

Onverdacht terreindeel met gedempte vaart 

Grond 

In de bovengrondmengmonsters MM01, MM03 t/m MM06 zijn licht verhoogde gehalten aan lood 

aangetoond. De overige bovengrondmengmonsters zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte 

componenten aangetoond. 

 

De ondergrondmengmonsters MM09 t/m MM15 bevatten geen verhoogde gehalten aan onderzochte 

componenten. In ondergrondmengmonster MM16, van de voormalige waterbodem ter plaatse van de 

gedempte vaart waarin sporen slib zijn waargenomen, zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper, 

zink, minerale olie, PCB’s en PAK gemeten.  

 

Grondwater 

Het grondwater uit peilbuizen 036 en 046 bevat licht verhoogde concentraties aan barium, cadmium en 

zink. In het grondwater uit peilbuis 036 is tevens een matig verhoogde concentratie aan nikkel gemeten. 

Het grondwater uit peilbuis 041 bevat licht verhoogde concentraties aan barium, koper en zink. 
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In het grondwater uit de peilbuizen 006, 018, 021, 026, 050, 056 en 073 zijn licht verhoogde concentraties 

aan barium en zink aangetoond. Het grondwater uit de peilbuizen 001, 031, 061 en 067 bevat licht 

verhoogde concentraties aan barium. Het grondwater uit peilbuis 031 bevat daarnaast een licht verhoogde 

concentratie aan naftaleen. In het grondwater uit peilbuis 009 is een licht verhoogde concentratie aan zink 

gemeten. 

 

Gedempte sloot 

In mengmonster MMR01, ter plaatse van de vermoedelijke gedempte sloot, is een licht verhoogde gehalte 

aan lood aangetoond. 

 

Westelijke oever oostelijke watergang 

Het noordelijke deel van de oostelijke watergang is deels gedempt. In de mengmonsters MMD01 en 

MMD03 van het dempingsmateriaal zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. In mengmonster MMD02 

van de voormalige waterbodem (resten slib) zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper, kwik, zink 

en PAK aangetoond.  

 

Toetsing hypothese en conclusies 

De vooraf gestelde hypothese ‘grootschalig onverdachte locatie’ voor de weilanden wordt verworpen, 

vanwege de aangetoonde verhoogde gehalten en concentraties aan genoemde componenten  

 

De milieuhygiënische bodemkwaliteit geeft geen belemmering voor de geplande aankoop van en 

voorgenomen bestemmingsplanwijziging van de onderzoekslocatie. Indien grond van de locatie wordt 

afgevoerd volstaat het onderhavige onderzoek niet en dient formeel een onderzoek conform Besluit 

Bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. 

 

Beoordeling 

In het grondwater uit peilbuis 036 is een matig verhoogde concentratie aan nikkel aangetoond.  

Aangezien geen eenduidige oorzaak voor de matig verhoogde concentratie aan nikkel is aan te geven is 

het beslisschema ‘Omgaan met zware metalen in grondwater binnen de provincie Overijssel’ gevolgd.  

 

Voorafgaand aan het onderhavige onderzoek is een historisch onderzoek uitgevoerd op basisniveau. 

Tijdens bodemonderzoeken in de omgeving van het de onderzoekslocatie zijn geen verhoogde 

concentraties aan nikkel in het grondwater aangetoond. Aangezien de locatie altijd in agrarisch in gebruik 

is geweest en geen bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden waarbij nikkel in de bodem is geraakt en 

geen bodemvreemde materialen ter plaatse van deze peilbuis zijn aangetroffen, is geen eenduidige 

oorzaak (bedrijfsactiviteit of antropogene oorzaak) voor de matig verhoogde concentratie aan nikkel aan te 

geven. 

 

Onbekend is of de matig verhoogde concentratie aan nikkel door bodemprocessen is veroorzaakt. Ter 

plaatse zijn geen leem- of kleilagen in de bodem aangetroffen. Wel hebben tussen het plaatsen van de 

peilbuis en het nemen van de grondwatermonsters ploegwerkzaamheden plaatsgevonden. In het 

grondwater uit de overige peilbuizen op de locatie zijn echter geen verhoogde concentraties aan nikkel 

aangetoond.  
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Aangezien in het grondwater uit peilbuis 36 ‘slechts’ een matig verhoogde concentratie aan nikkel is 

aangetoond en in het grondwater uit de overige peilbuizen geen verhoogde concentraties aan nikkel zijn 

aangetoond, wordt niet verwacht dat ter plaatse meer dan 100 m
3
, sterk met nikkel, verontreinigd 

grondwater aanwezig is.  
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Projectcode: D0445-01-001
Projectnaam: Wolthuis Dedemsvaart

Schaal 1: 50

Boorprofiel conform NEN 5104

Boring: 001

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,5, donkerzwart, 
Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,5, donkerbruin, 
Edelmanboor, Verwerkt profiel

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
lichtbruin, Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
beigebruin, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 1,3, 
grijs, Edelmanboor

300

Boring: 002

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

45

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 003

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,5, donkerzwart, 
Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,5, donkerbruin, 
Edelmanboor, Verwerkt profiel

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
lichtbruin, Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
beigebruin, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 1,3, 
grijs, Edelmanboor

300

Boring: 004

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50
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Boring: 005

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 006

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,5, donkerzwart, 
Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,7, donkerbruin, 
Edelmanboor, Verwerkt profiel90

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
lichtbruin, Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
beigebruin, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 1,3, 
grijs, Edelmanboor

300

Boring: 007

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 008

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50
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Schaal 1: 50
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Boring: 009

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,5, donkerzwart, 
Edelmanboor50

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,7, 
donkerbruin, Edelmanboor

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,9, lichtbruin, 
Edelmanboor, Verwerkt profiel

120

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
grijsbruin, Edelmanboor

160

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 1,3, 
grijs, Edelmanboor

300

Boring: 010

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

45

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 011

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 012

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 013

0

50

100

150

200

1

2

3

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, donkerzwart, 
Edelmanboor50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,6, donkerbruin, 
Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
K-waarde: 0,7, lichtbruin, 
Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
grijsbruin, Edelmanboor

200

Boring: 014

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50
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Boring: 015

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 016

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 017

0

50

100

150

200

1

2

3

4

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, donkerzwart, 
Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,8, beigebruin, 
Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
humeus, resten veen, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,5, 
donkerzwart, Edelmanboor, 
Verwerkt profiel

120

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
grijsbruin, Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

200

Boring: 018

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, donkerzwart, 
Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,6, beigebruin, 
Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,8, beigebruin, 
Edelmanboor, Verwerkt profiel

220

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen slib, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,3, 
donkerzwart, Edelmanboor, 
Verwerkt profiel

260

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
grijs, Edelmanboor, Origineel 
profiel

300

Boring: 019

0

50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 020

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50



Projectcode: D0445-01-001
Projectnaam: Wolthuis Dedemsvaart

Schaal 1: 50

Boorprofiel conform NEN 5104

Boring: 021

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,5, donkerzwart, 
Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,7, 
donkerbruin, Edelmanboor80

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
lichtbruin, Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
grijsbruin, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 1,3, 
grijs, Edelmanboor

300

Boring: 022

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

45

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 023

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

45

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 024

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50
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Boring: 025

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 026

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, donkerzwart, 
Edelmanboor

35

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,3, beigebruin, 
Edelmanboor, Origineel profiel

60

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,7, 
beigebruin, Edelmanboor

120

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
grijsbruin, Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 1,2, 
grijs, Edelmanboor

300

Boring: 027

0

50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 028

0

50

100

150

200

1

2

3

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, donkerzwart, 
Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,6, donkerbruin, 
Edelmanboor

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
K-waarde: 0,7, lichtbruin, 
Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
grijsbruin, Edelmanboor

200

Boring: 029

0

50

1

akker0

Veen, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, donkerzwart, Edelmanboor

45

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 030

0

50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50
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Boring: 031

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, donkerzwart, 
Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,5, 
donkerbruin, Edelmanboor80

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

140

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
grijs, Edelmanboor

300

Boring: 032

0

50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 033

0

50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 034

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50
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Boring: 035

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

45

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 036

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, donkerzwart, 
Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,5, donkerbruin, 
Edelmanboor90

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
lichtbruin, Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
beigebruin, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 1,3, 
grijs, Edelmanboor

300

Boring: 037

0

50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 038

0

50

100

150

200

1

2

3

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, donkerzwart, 
Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,6, donkerbruin, 
Edelmanboor90

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
K-waarde: 0,7, lichtbruin, 
Edelmanboor130

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
grijsbruin, Edelmanboor

200

Boring: 039

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 040

0

50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50



Projectcode: D0445-01-001
Projectnaam: Wolthuis Dedemsvaart

Schaal 1: 50

Boorprofiel conform NEN 5104

Boring: 041

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,5, donkerzwart, 
Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,7, 
donkerbruin, Edelmanboor

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
lichtbruin, Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
beigebruin, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 1,3, 
grijs, Edelmanboor

300

Boring: 042

0

50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

45

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 043

0

50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 044

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50



Projectcode: D0445-01-001
Projectnaam: Wolthuis Dedemsvaart

Schaal 1: 50

Boorprofiel conform NEN 5104

Boring: 045

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 046

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,5, donkerzwart, 
Edelmanboor

60

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,7, 
bruin, Edelmanboor

140

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
grijsbruin, Edelmanboor

180

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 1,2, 
grijs, Edelmanboor

300

Boring: 047

0

50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 048

0

50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

45

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50



Projectcode: D0445-01-001
Projectnaam: Wolthuis Dedemsvaart

Schaal 1: 50

Boorprofiel conform NEN 5104

Boring: 049

0

50

100

150

200

1

2

3

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, donkerzwart, 
Edelmanboor50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,6, donkerbruin, 
Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
K-waarde: 0,7, lichtbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
grijsbruin, Edelmanboor

200

Boring: 050

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,5, donkerzwart, 
Edelmanboor

20

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,7, 
beigebruin, Edelmanboor, Verwerkt 
profiel

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
lichtbruin, Edelmanboor

160

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
houthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1,3, grijsbruin, 
Edelmanboor

300

Boring: 051

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 052

0

50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten puin, geen 
olie-water reactie, donkerzwart, 
Edelmanboor45

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 053

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 054

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50



Projectcode: D0445-01-001
Projectnaam: Wolthuis Dedemsvaart

Schaal 1: 50

Boorprofiel conform NEN 5104

Boring: 055

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 056

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

60

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

110

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

300

Boring: 057

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 058

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 059

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 060

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50



Projectcode: D0445-01-001
Projectnaam: Wolthuis Dedemsvaart

Schaal 1: 50

Boorprofiel conform NEN 5104

Boring: 061

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

300

Boring: 062

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 063

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 064

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 065

0

50

100

150

200

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
beigebruin, Edelmanboor, Verwerkt 
profiel

90

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

200

Boring: 066

0

50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, Edelmanboor

50



Projectcode: D0445-01-001
Projectnaam: Wolthuis Dedemsvaart

Schaal 1: 50

Boorprofiel conform NEN 5104

Boring: 067

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, donkerzwart, 
Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,5, beigebruin, 
Edelmanboor, Verwerkt profiel90

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
lichtbruin, Edelmanboor

160

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 1,3, 
grijs, Edelmanboor

300

Boring: 068

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 069

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 070

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 071

0

50

100

150

200

1

2

3

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, donkerzwart, 
Edelmanboor50

Veen, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,2, 
bruin, Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
K-waarde: 0,7, beigebruin, 
Edelmanboor

140

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
grijs, Edelmanboor

200

Boring: 072

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50



Projectcode: D0445-01-001
Projectnaam: Wolthuis Dedemsvaart

Schaal 1: 50

Boorprofiel conform NEN 5104

Boring: 073

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,5, donkerzwart, 
Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,7, 
beigebruin, Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
lichtbruin, Edelmanboor

160

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 1,3, 
grijsbruin, Edelmanboor

300

Boring: 074

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerzwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: D01

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

akker0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor, verwerkt 
profiel

220

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
slib, geen olie-water reactie, 
donker zwartbruin, Edelmanboor

240

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbeige, 
Edelmanboor

300

Boring: D02

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

akker0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, grijsbruin, 
Edelmanboor50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,6, licht 
beigegrijs, Edelmanboor, verwerkt 
profiel

90

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,3, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

140

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,6, 
licht grijsbeige, Edelmanboor

170

Leem, sterk zandig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,15, 
blauwgrijs, Edelmanboor

180

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 1,5, 
donkergrijs, Edelmanboor

200



Projectcode: D0445-01-001
Projectnaam: Wolthuis Dedemsvaart

Schaal 1: 50

Boorprofiel conform NEN 5104

Boring: D03

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

akker0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,3, grijsbruin, 
Edelmanboor, verwerkt profiel

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,6, licht grijsbruin, 
Edelmanboor, verwerkt profiel

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
slib, geen olie-water reactie, 
donker zwartbruin, Edelmanboor, 
verwerkt profiel250

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruinbeige, 
Edelmanboor, origineel profiel

300

Boring: D04

0

50

100

150

200

1

2

3

4

akker0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, grijsbruin, 
Edelmanboor

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, beigegrijs, 
Edelmanboor, verwerkt profiel

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
slib, geen olie-water reactie, grijs, 
Edelmanboor, verwerkt profiel

200

Boring: D05

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

akker0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, donker grijsbruin, 
Edelmanboor50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,3, 
bruin, Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,1, 
lichtbruin, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 1,2, 
licht bruinbeige, Edelmanboor

200

Boring: D06

0

50

100

150

200

1

2

3

4

akker0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruinbeige, 
Edelmanboor

200



Projectcode: D0445-01-001
Projectnaam: Wolthuis Dedemsvaart

Schaal 1: 50

Boorprofiel conform NEN 5104

Boring: D07

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

akker0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, roodbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruinbeige, 
Edelmanboor

200

Boring: D08

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

akker0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, roodbruin, 
Edelmanboor

140

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruinbeige, 
Edelmanboor

200

Boring: D09

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

akker0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

25

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, roodbruin, 
Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, licht bruinbeige, 
Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbeige, 
Edelmanboor

200

Boring: D10

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

akker0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, licht bruinbeige, 
Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbeige, 
Edelmanboor

200

Boring: R11

0

50

100

150

200

1

2

3

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, donkerzwart, 
Edelmanboor50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,5, bruin, 
Edelmanboor, Verwerkt profiel

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
lichtbruin, Edelmanboor, Origineel 
profiel

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
beigebruin, Edelmanboor

200

Boring: R12
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200

1

2

3

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, donkerzwart, 
Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,5, bruin, 
Edelmanboor, Verwerkt profiel

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
lichtbruin, Edelmanboor, Origineel 
profiel

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
beigebruin, Edelmanboor

200
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Projectnaam: Wolthuis Dedemsvaart

Schaal 1: 50

Boorprofiel conform NEN 5104

Boring: R13
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200

1

2

3

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, donkerzwart, 
Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,5, bruin, 
Edelmanboor, Verwerkt profiel

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
lichtbruin, Edelmanboor, Origineel 
profiel

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
beigebruin, Edelmanboor

200

Boring: R21
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100

150

200

1

2

3

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, donkerzwart, 
Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,5, bruin, 
Edelmanboor, Verwerkt profiel

60

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
lichtbruin, Edelmanboor, Origineel 
profiel

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
beigebruin, Edelmanboor

200

Boring: R22

0
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100

150

200

1

2

3

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, donkerzwart, 
Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,5, bruin, 
Edelmanboor, Verwerkt profiel90

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
lichtbruin, Edelmanboor, Origineel 
profiel

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
beigebruin, Edelmanboor

200

Boring: R23
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200
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2

3

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, donkerzwart, 
Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,5, bruin, 
Edelmanboor, Verwerkt profiel

60

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
lichtbruin, Edelmanboor, Origineel 
profiel

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
beigebruin, Edelmanboor

200

Boring: R31
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akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, donkerzwart, 
Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,5, bruin, 
Edelmanboor, Verwerkt profiel

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
lichtbruin, Edelmanboor, Origineel 
profiel

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
beigebruin, Edelmanboor

200

Boring: R32
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200

1

2

3

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, donkerzwart, 
Edelmanboor

60

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,5, bruin, 
Edelmanboor, Verwerkt profiel

120

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
lichtbruin, Edelmanboor, Origineel 
profiel

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
beigebruin, Edelmanboor200
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Projectnaam: Wolthuis Dedemsvaart

Schaal 1: 50

Boorprofiel conform NEN 5104

Boring: R33
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akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, donkerzwart, 
Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,5, bruin, 
Edelmanboor, Verwerkt profiel90

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
lichtbruin, Edelmanboor, Origineel 
profiel

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
beigebruin, Edelmanboor

200

Boring: R41
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akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, donkerzwart, 
Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,5, bruin, 
Edelmanboor, Verwerkt profiel

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
lichtbruin, Edelmanboor, Origineel 
profiel

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
beigebruin, Edelmanboor

200

Boring: R42

0

50

100

150

200

1

2

3

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, donkerzwart, 
Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,5, bruin, 
Edelmanboor, Verwerkt profiel

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
lichtbruin, Edelmanboor, Origineel 
profiel

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
beigebruin, Edelmanboor

200

Boring: R43
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akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, donkerzwart, 
Edelmanboor

30

Veen, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,3, 
bruin, Edelmanboor, Verwerkt 
profiel

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
lichtbruin, Edelmanboor, Origineel 
profiel

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
beigebruin, Edelmanboor

200

Boring: R51
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akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, donkerzwart, 
Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,5, bruin, 
Edelmanboor, Verwerkt profiel

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
lichtbruin, Edelmanboor, Origineel 
profiel

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
beigebruin, Edelmanboor

200

Boring: R52
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akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, donkerzwart, 
Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
humeus, resten veen, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,4, 
bruin, Edelmanboor, Verwerkt 
profiel

120

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
lichtbruin, Edelmanboor, Origineel 
profiel

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
beigebruin, Edelmanboor200
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Boring: R53
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akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,4, donkerzwart, 
Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,5, bruin, 
Edelmanboor, Verwerkt profiel

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
lichtbruin, Edelmanboor, Origineel 
profiel

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,9, 
beigebruin, Edelmanboor

200

Boring: SM01

0

1

waterbodem0

25

Slib, geen olie-water reactie, 
donker zwartbruin, Zuigerboor

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Zuigerboor

40

Boring: SM02

0

50 1

waterbodem0

40

Slib, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Zuigerboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Zuigerboor

60

Boring: SM03

0

50 1

waterbodem0

40

Slib, geen olie-water reactie, 
donker zwartbruin, Zuigerboor

55

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Zuigerboor

65










































































































































































































