


bodemprofielen tov maaiveld, schaal 1:50

onderzoek Regte Heide
projectcode 2015069

rapportage datum 16-04-2015
getekend conform NEN 5104

mede mogelijk gemaakt door: veldapps.com/veldoffice

3 bosgrond

type grondboring
datum 10-04-2015

boormeester Veldwerker
opmerking 2 foto's

0

50

100

150

200

0
zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk humeus, neutraal 
zwart, bruin, ow: geen, edelman

20
zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, neutraal 
bruin, ow: geen, edelman

30
zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal roestbruin, ow: 
geen, edelman

40
zand, matig fijn, zwak siltig, licht roestbruin, ow: 
geen, edelman

110
zand, matig fijn, matig siltig, neutraal creme, ow: 
geen, edelman

190
zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal grijs, creme, ow: 
geen, edelman

2015069, meetpunt 3 (1 van 2)

2015069, meetpunt 3 (2 van 2)









bodemprofielen tov maaiveld, schaal 1:50

onderzoek Regte Heide
projectcode 2015069

rapportage datum 16-04-2015
getekend conform NEN 5104

mede mogelijk gemaakt door: veldapps.com/veldoffice

6 gras

type grondboring
datum 10-04-2015

boormeester Veldwerker
opmerking 2 foto's

0

50

100

0
veen, zwak zandig, neutraal zwart, ow: geen, 
edelman

15
zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal beige, ow: geen, 
edelman

70
zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal beige, ow: 
geen, edelman

90
zand, zeer fijn, zwak siltig, matig grindig, neutraal 
grijs, creme, ow: geen, edelman

100
zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, neutraal 
bruin, grijs, ow: geen, edelman

2015069, meetpunt 6 (1 van 2)

2015069, meetpunt 6 (2 van 2)

















bodemprofielen tov maaiveld, schaal 1:50

onderzoek Regte Heide
projectcode 2015069

rapportage datum 16-04-2015
getekend conform NEN 5104

mede mogelijk gemaakt door: veldapps.com/veldoffice

11 (O) strooisel

type grondboring
datum 13-04-2015

boormeester Veldwerker
opmerking 2 foto's

0

50

100

150

0
zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, neutraal 
bruin, grijs, ow: geen, edelman

15
zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal roestbruin, ow: 
geen, edelman

25
zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal oranje, beige, 
ow: geen, edelman

50
zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal beige, oranje, 
ow: geen, edelman

100
zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal beige, oranje, 
ow: geen, edelman

2015069, meetpunt 11 (O) (1 van 2)

2015069, meetpunt 11 (O) (2 van 2)















bodemprofielen tov maaiveld, schaal 1:50

onderzoek Regte Heide
projectcode 2015069

rapportage datum 16-04-2015
getekend conform NEN 5104

mede mogelijk gemaakt door: veldapps.com/veldoffice

17 (O) gras

type grondboring
datum 13-04-2015

boormeester Veldwerker

0

50

100

0
zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraal 
grijs, zwart, ow: geen, edelman

15
zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, neutraal 
bruin, grijs, ow: geen, edelman

25
zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, neutraal 
grijs, ow: geen, edelman



bodemprofielen tov maaiveld, schaal 1:50

onderzoek Regte Heide
projectcode 2015069

rapportage datum 16-04-2015
getekend conform NEN 5104

mede mogelijk gemaakt door: veldapps.com/veldoffice

18 waterspiegel

type grondboring
datum 13-04-2015

boormeester Veldwerker
opmerking 2 foto's

0

50

100

150

200

0
zand, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, donker 
bruin, ow: geen, edelman

15
zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, zwak 
humeus, neutraal bruin, ow: geen, edelman

25
zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal 
bruin, creme, ow: geen, edelman

45
zand, matig grof, zwak siltig, neutraal creme, ow: 
geen, edelman

2015069, meetpunt 18 (1 van 2)

2015069, meetpunt 18 (2 van 2)


















