
20

Boring 201       RD-coördinaten: 233442/504560 -

-mv (m)    NAP(m)

0 5,92

Boring 201       RD-coördinaten: 233442/504560 -

-mv (m)    NAP(m)

1 4,92

Zand, zeer fijn, sterk siltig, bruin, eerddek

50 Zand, zeer fijn, uiterst siltig, geel/bruin, ondergrens diffuus, matig roesthoudend
65

Zand, zeer fijn, sterk siltig, oranje/bruin, ondergrens diffuus, roestbrokjes, gevlekt , 
fluviatiele afzetting

80

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

85

Zand, matig fijn, matig siltig, wit/beige, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, 
weinig plantenresten

120

Zand, matig fijn, matig siltig, wit/beige, zwak roesthoudend, schoon 

140

Zand, matig fijn, matig siltig, wit/beige, schoon

5

Boring 202       RD-coördinaten: 233445/504576 -

-mv (m)    NAP(m)

0 6

Boring 202       RD-coördinaten: 233445/504576 -

-mv (m)    NAP(m)

1 5

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, sterk doorworteld, graszode

35

Zand, zeer fijn, matig siltig, bruin, ondergrens diffuus, eerddek
45

Zand, zeer fijn, matig siltig, geel/bruin, overgangslaag 

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgeel, ondergrens diffuus, matig roesthoudend, licht 
gevlekt 120

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



25

Boring 203       RD-coördinaten: 233409/504709 -

-mv (m)    NAP(m)

0 6,01

Boring 203       RD-coördinaten: 233409/504709 -

-mv (m)    NAP(m)

1 5,01

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

45

Zand, matig fijn, matig siltig, geel/bruin/oranje, onscherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, gevlekt/verstoord

60

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

80

Zand, sterk kleiig, oranje, sterk roesthoudend, fluviatiele afzetting140

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

25

Boring 204       RD-coördinaten: 233411/504726 -

-mv (m)    NAP(m)

0 6,08

Boring 204       RD-coördinaten: 233411/504726 -

-mv (m)    NAP(m)

1 5,08

Boring 204       RD-coördinaten: 233411/504726 -

-mv (m)    NAP(m)

2 4,08

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

40

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

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs/oranje, ondergrens diffuus, matig roesthoudend, 
gevlekt 

75

Zand, matig grof, matig siltig, grijs, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, 
fluviatiele afzetting

80

Zand, matig grof, matig siltig, slecht gesorteerd, lichtgrijs/wit, onscherpe ondergrens, 
fluviatiele afzetting

100

Zand, sterk kleiig, grijs/oranje, matig roesthoudend, gevlekt , fluviatiele afzetting

160

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

180

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, bruin/grijs, schoon, fluviatiele afzetting



5

Boring 205       RD-coördinaten: 236388/506682 -

-mv (m)    NAP(m)

0 7,92

Boring 205       RD-coördinaten: 236388/506682 -

-mv (m)    NAP(m)

1 6,92

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, onscherpe 
ondergrens, graszode25

Zand, matig fijn, matig siltig, donkergrijs, ondergrens diffuus, naar onder lichter
40

Zand, matig fijn, matig siltig, bruin/geel, ondergrens diffuus, fluviatiele afzetting

65

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

80

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

90

Zand, sterk kleiig, bruin, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, vuil 

100

Zand, sterk kleiig, donkergrijs, roestbrokjes, schoon , fluviatiele afzetting

120

Klei, zwak zandig, donkergrijs/zwart, onscherpe ondergrens, roestbrokjes, rommelig 
, fluviatiele afzetting

135

Klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, fluviatiele afzetting

160

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, schoon , fluviatiele afzetting



5

Boring 206       RD-coördinaten: 236397/506699 -

-mv (m)    NAP(m)

0 7,61

Boring 206       RD-coördinaten: 236397/506699 -

-mv (m)    NAP(m)

1 6,61

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, grijs/bruin, onscherpe ondergrens, 
graszode30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, bruin/grijs, eerddek50

Zand, matig fijn, matig siltig, geel/bruin, onscherpe ondergrens, fluviatiele afzetting

70

Zand, matig fijn, matig siltig, geel, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, 
fluviatiele afzetting

100

Zand, sterk kleiig, bruin, onscherpe ondergrens, sterk roesthoudend, roestbrokjes, 
rommelig 

140

Zand, matig fijn, uiterst siltig, geel/bruin, zwak roesthoudend, gelaagd roestband, 
fluviatiele afzetting

20

Boring 207       RD-coördinaten: 236441/506783 -

-mv (m)    NAP(m)

0 7,04

Boring 207       RD-coördinaten: 236441/506783 -

-mv (m)    NAP(m)

1 6,04

Zand, zeer fijn, matig siltig, bruin, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord
30

Zand, zeer fijn, matig siltig, donkergeel/bruin, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord50

Zand, zeer fijn, matig siltig, donkergeel, ondergrens diffuus, matig roesthoudend, 
schoon , fluviatiele afzetting

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, geel, ondergrens diffuus, schoon , fluviatiele afzetting

150

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



20

Boring 208       RD-coördinaten: 236478/506800 -

-mv (m)    NAP(m)

0 7,08

Boring 208       RD-coördinaten: 236478/506800 -

-mv (m)    NAP(m)

1 6,08

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

70

Zand, uiterst siltig, grijs/bruin/oranje, ondergrens diffuus, matig roesthoudend, 
rommelig , fluviatiele afzetting

80

Zand, matig fijn, sterk siltig, lichtgrijs/beige, scherpe ondergrens, schoon , fluviatiele 
afzetting

90

Zand, matig fijn, sterk siltig, lichtgeel, scherpe ondergrens, schoon , fluviatiele 
afzetting

95

Klei, sterk siltig, matig humeus, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, vegetatielaagje

110

Klei, matig siltig, lichtgrijs, onscherpe ondergrens, schoon , fluviatiele afzetting

140

Klei, uiterst siltig, lichtgrijs/grijs, matig plantenresten, verspoeld 

25

Boring 209       RD-coördinaten: 236567/506848 -

-mv (m)    NAP(m)

0 7,09

Boring 209       RD-coördinaten: 236567/506848 -

-mv (m)    NAP(m)

1 6,09

Zand, matig fijn, matig siltig, bruin, onscherpe ondergrens, gevlekt/verstoord
30

Zand, matig fijn, matig siltig, geel/bruin, ondergrens diffuus, gevlekt/verstoord
40

Zand, matig fijn, matig siltig, wit/grijs, fluviatiele afzetting
70

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, zwarte roestbrokjes , 
fluviatiele afzetting

100

Zand, matig fijn, sterk siltig, donkerbruin/grijs/zwart, scherpe ondergrens, veel 
zwarte roestbrokjes , fluviatiele afzetting

130

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgeel, schoon , fluviatiele afzetting



25

Boring 210       RD-coördinaten: 236594/506868 -

-mv (m)    NAP(m)

0 6,96

Boring 210       RD-coördinaten: 236594/506868 -

-mv (m)    NAP(m)

1 5,96

Zand, matig fijn, matig siltig, bruin, onscherpe ondergrens, gevlekt/verstoord
30

Zand, matig fijn, matig siltig, geel/bruin, ondergrens diffuus, gevlekt/verstoord
40

Zand, matig fijn, matig siltig, wit/grijs, fluviatiele afzetting
70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs, matig roesthoudend, veel dunne kleibandjes, 
fluviatiele afzetting

80

Klei, sterk zandig, grijs/bruin, ondergrens diffuus, enkele dunne kleibandjes, gevlekt, 
rommelig, compact  

85

Klei, sterk siltig, donkerbruin/grijs, matig roesthoudend, gevlekt, compact, fluviatiele 
afzetting

90

Klei,   oerlaag, gestagneerd

25

Boring 211       RD-coördinaten: 236685/506931 -

-mv (m)    NAP(m)

0 7,4

Boring 211       RD-coördinaten: 236685/506931 -

-mv (m)    NAP(m)

1 6,4

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

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

70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs/rood/zwart, scherpe ondergrens, sterk 
roesthoudend, gevlekt 

110

Klei, matig siltig, bruin/grijs, ondergrens diffuus, sterk roesthoudend, fluviatiele 
afzetting

120

Klei, sterk siltig, lichtgrijs/bruin, matig roesthoudend, fluviatiele afzetting

140

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



30

Boring 212       RD-coördinaten: 236701/506940 -

-mv (m)    NAP(m)

0 7,34

Boring 212       RD-coördinaten: 236701/506940 -

-mv (m)    NAP(m)

1 6,34

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

50 Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs, zeer veel zwarte roestbrokjes, harde laag 

130

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgeel, schoon, enkel roestvlekje, top oranjegeel, 
roest, fluviatiele afzetting

5

Boring 213       RD-coördinaten: 236944/507719 -

-mv (m)    NAP(m)

0 7,16

Boring 213       RD-coördinaten: 236944/507719 -

-mv (m)    NAP(m)

1 6,16

Zand, zeer fijn, matig siltig, bruin/grijs, matig doorworteld, graszode

130

Zand, zeer fijn, matig siltig, bruin/geel, sterk roesthoudend, enkele dunne 
kleibandjes, fluviatiele afzetting

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

148

Zand, sterk kleiig, grijs, scherpe ondergrens, schoon , fluviatiele afzetting
160

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



5

Boring 214       RD-coördinaten: 236972/507720 -

-mv (m)    NAP(m)

0 6,58

Boring 214       RD-coördinaten: 236972/507720 -

-mv (m)    NAP(m)

1 5,58

Zand, zeer fijn, matig siltig, bruin/grijs, matig doorworteld, graszode

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, bruin, ondergrens diffuus, eerddek50

Zand, matig fijn, sterk siltig, lichtgeel/oranje, matig roesthoudend, gevlekt , 
fluviatiele afzetting100

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgeel/bruin, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, gevlekt , fluviatiele afzetting

110

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs/grijs, onscherpe ondergrens, schoon , 
fluviatiele afzetting

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/geel, matig roesthoudend, enkele dunne 
kleibandjes, schoon , fluviatiele afzetting

20

Boring 215       RD-coördinaten: 237227/507750 -

-mv (m)    NAP(m)

0 6,81

Boring 215       RD-coördinaten: 237227/507750 -

-mv (m)    NAP(m)

1 5,81

Zand, matig fijn, matig siltig, wit/oranje, ondergrens diffuus, matig roesthoudend, 
gevlekt 

60
Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgeel/wit/geel, ondergrens diffuus, zwak 
roesthoudend, schoon

110

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs, onscherpe ondergrens, enkele dunne 
siltbandjes, schoon

120

Leem, sterk zandig, lichtgrijs, schoon



5

Boring 216       RD-coördinaten: 237225/507771 -

-mv (m)    NAP(m)

0 6,5

Boring 216       RD-coördinaten: 237225/507771 -

-mv (m)    NAP(m)

1 5,5

Zand, matig siltig, zwak humeus, bruin/grijs, matig doorworteld, graszode, schoon

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtbruin/grijs, ondergrens diffuus, gevlekt/verstoord, 
schoon

100
Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs/geel, zwak roesthoudend, enkele dunne 
siltbandjes, licht gevlekt, schoon 

5

Boring 217       RD-coördinaten: 237249/507812 -

-mv (m)    NAP(m)

0 6,57

Boring 217       RD-coördinaten: 237249/507812 -

-mv (m)    NAP(m)

1 5,57

Zand, matig siltig, zwak humeus, bruin/grijs, matig doorworteld, graszode20

Zand, matig fijn, matig siltig, wit/oranje, ondergrens diffuus, matig roesthoudend, 
enkele dunne siltbandjes, gevlekt 60

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgeel/wit/geel, ondergrens diffuus, zwak 
roesthoudend, enkele dunne siltbandjes, schoon

120

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs/geel, onscherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, enkele dunne siltbandjes, schoon



5

Boring 218       RD-coördinaten: 237265/507827 -

-mv (m)    NAP(m)

0 6,55

Boring 218       RD-coördinaten: 237265/507827 -

-mv (m)    NAP(m)

1 5,55

Zand, matig siltig, zwak humeus, bruin/grijs, matig doorworteld, graszode20

Zand, matig fijn, matig siltig, wit/oranje, ondergrens diffuus, matig roesthoudend, 
enkele dunne siltbandjes, gevlekt, schoon 60

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgeel/wit/geel, ondergrens diffuus, zwak 
roesthoudend, enkele dunne siltbandjes, schoon

120

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs/geel, onscherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, enkele dunne siltbandjes, plantresten op 70

5

Boring 219       RD-coördinaten: 237291/507735 -

-mv (m)    NAP(m)

0 6,86
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, bruin/grijs, matig doorworteld, graszode10

Zand, matig fijn, matig siltig, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, gevlekt/verstoord

70
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel/wit, schoon 

5

Boring 220       RD-coördinaten: 237302/507755 -

-mv (m)    NAP(m)

0 6,98
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, bruin/grijs, matig doorworteld, graszode

40

Zand, matig fijn, matig siltig, wit/geel, onscherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
enkele dunne siltbandjes, gevlekt, schoon70

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


