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Bepaling van de historische verontreiniging ter hoogt� van het 
bedrijfsterrein van de ondernemingen DE GRAEVE N.V. 

te Temse, Krijgsbaan 192 

1. Algemene en historis�he bedrijfsgegevens 

1.1 Algemene bedrijfsgegevens 
Datum terreinbezoek: 27 september 1995 

Bedrijf: 
Bedrijfsnaam: ondernemingen DE GRAEVE N.V. 
Bedrijfstak: opslag en verdeling van kolen, benzines, stookoliën, smeeroliën 
Straat: Krijgsbaan 192 
Postcode: 9140 Gemeente: Temse 
Tel: 03/771.01.77 
Fax: 03/771.01.77 
Naam contactpersoon: dhr. De Graeve 

Ligging bedrijfsterrein: 
Het bedrijfsterrein is gelegen op hogervermeld adres. 
Lambert coördinaat X: 140770 

Y: 202083 
Nummer stafkaart: 15/6 

Kadastemummers: gedeeltelijk of volledig 1095k2, 1095r2, 1095s2, 1096p, 109612, 
1096y, 1096x 

Oppervlakte: de totale oppervlakte van de eigendom bedraagt 80 are. Een groot gedeelte is 
landbouwgrond (voornamelijk boomgaard of akkerland); het bodemonderzoek werd 
toegespitst op plaatsen waar bedrijfsaktiviteiten voorkomen vnl. opslag en verdeling van 

brandstoffen. 

Er is nooit eerder een bodemonderzoek uitgevoerd. 

De algemene ligging van het bedrijf is voorgesteld op figuur 1. 
Figuur 2 is een uittreksel van het kadasterplan en geeft een detail van de eigendom met 
kadastrale percelen en de plaats waarop het bodemonderzoek betrekking heeft. 

1 ;2 Omgevingskenmerken 

De volledige eigendom ligt volgens het Gewestplan in een woongebied en woonuitbreidings

gebied; de plaatsen waar bedrijfsaktiviteiten (opslag en verdeling van brandstoffen) plaatsvin
den liggen in woongebied. Langs beide zijden van de Krijgsbaan komt woongebied voor. 
Zowel ten zuiden als ten noorden ervan zijn op het Gewestplan belangrijke zones voor woon

uitbreiding aangegeven. Op ca. 250 m ten oosten van het bedrijf komt ten noorden van de 
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Fig. 1 Algemene ligging van de ondernemingen De Graeve NV 
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Fig. 2 Detailplan van de ondernemingen De Graeve NV met aanduiding van het onderzoeksgebied 
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Krijgsbaan agrarisch gebied voor. 

De toestand volgen het Gewestplan is voorgesteld op figuur 3. 

Het dichtstbijgelegen oppervlaktewater is de Hollebeek op meer dan 200 m ten westen van de 
bedrijfsaktiviteiten (zie figuur 2). 

1.3 Bodemkundige en hydrogeologische�egevens 

1.3.1 Bodem 

Volgens de bodemkaart komen ter hoogte van het bedijfsterrein Lee gronden voor. Het betreft 
zwak gleyige zandleemgronden met sterk gevlekte textuur B horizont. 
Volgens de topografische kaart van het Nationaal Geografisch Instituut ligt het maaiveld ter 
hoogte van het bedrijfsterrein op ca. + 15 tot + 16 m ten opzichte van het referentievlak van 
de Tweede Algemene Waterpassing (T.A.W.). 

Een uittreksel van de bodemkaart is in figuur 4 weergegeven. 

1 3.2 Geologie en bydrogeolo� 

De geologische bouw wordt in en rondom het bedrijfsterrein gekenmerkt door het voorkomen 
van een tertiair substraat met name de kleiige F orrnatie van Boom op geringe diepte. Deze 
bestaat van boven naar onder uit de Leden van Terhagen en Belsele-Waas; het bovenste deel 
van de Formatie van Boom of het Lid van Putte is hier niet aanwezig. De basis van het Lid 
van Belsele-W aas komt voor op ca. 0 à + 1 m T .A.W. De Formatie van Boom is ca. 12 m dik. 

Het Lid van Terhagen bestaat uit bleekgrijze klei en bevat banden met veel organisch materi
aal. Het onderliggende Lid van Belsele-Waas is siltiger en wordt gekenmerkt door het voorko
men van twee dikke siltige banden aan de basis. De overgang tussen beide leden wordt 
meestal gekenmerkt door het voorkomen van een septarianiveau. 
Onder de Formatie van Boom ligt de Formatie van Zeizate die van boven naar onder bestaat 
uit het fijnzandige Lid van Ruisbroek, de zandige klei van het Lid van Watervliet en het fijn 
lemig zand van het Lid van Bassevelde. De Formatie van Zeizate is ca. 32,5 m dik. 

Boven het tertiair substraat komen hoofdzakelijk zandige en zandlemige pleistocene niveo
eolische afzettingen voor. Aan de basis van de kwartaire sedimenten kan grind voorkomen; 
het ligt meestal rechtstreeks op de Formatie van Boom. Plaatselijkkunnen nog resten van 
jongere tertiaire afzettingen - glaukonietrijke zanden - voorkomen in depressies in het geëro
deerd topvlak in de kleiige Formatie van Boom� 
De kwartaire afzettingen zijn meestal minder dan 5 meter dik (ter hoogte van de wagentank
plaats werd 3,7 m kwartair aangeboord). 

Uit de geologische beschrijving en de litologie van de afzettingen blijkt dat ter hoogte van het 
terrein De Graeve een dunne doorlatende laag voorkomt boven de Formatie van Boom. Deze 
freatische watervoerende laag wordt onderaan begrensd door een ca. 12 m dikke slecht - tot 
zeer-slecht doorlatende laag bestaande uit de afzettingen van de Leden van Terhagen en 
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Fig. 3 Uittreksel volgens het Gewestplan 
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Fig. 4 Uittreksel volgens de bodemkaart 
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Belsele-Waas. In de onderliggende Formatie van Zeizate kunnen de Leden van Ruisbroek (ca. 
21 m dik) en Bassevelde (ca. 8 m dik) als twee doorlatende lagen worden beschouwd. Tussen 
beiden komen slecht doorlatende afzettingen van het Lid van Watervliet voor; het is ca. 3,5 m 
dik. 

De freatische watervoerende laag heeft als grondwaterwinningslaag slechts een geringe 
plaatselijke betekenis. Gelet op de dikte van de laag kunnen hieruit enkel zeer beperkte 
debieten onttrokken worden(<< 1 m3/h). 

Volgens de kwetsbaarheidskaart van het grondwater ligt het bedrijfsterrein in een weinig 
kwetsbaar gebied. Dit betekent dat de eerste winbare watervoerende laag die voorkomt in de 
zanden in het Lid van Ruisbroek goed beschermd is tegen verontreiniging vanaf het maaiveld 
door de bovenliggende kleiige afzettingen van de F orma�e van Boom. 

De algemene geologische en hydrogeologische bouw is op figuur 5 schematisch verduidelijkt. 

1.4 Historische bedrijfsgegeyens 

Raadpleging van topografische kaarten van verschillende opnamedatum geven aan dat rond de 
eeuwwisseling (anno 1903) geen enkele woning ter hoogte van het huidige bedrijfsterrein 
langs de Krijgsbaan voorkwam. Er mag worden aangenomen dat de gronden er enkel voor 
landbouwaktiviteiten gebruikt werden. Anno 1969 is de woning, de kolenopslagplaats voor
aan en naastgelegen schuur aangegeven; er zijn in de omgeving van het bedrijf De Graeve 
reeds meerdere woningen langs de noordelijke zijde van de Krijgsbaan gebouwd. De meest 
recente kaart opgenomen in de periode 1983 - 84 toont een uitbreiding van de bedrijfsgebou
wen De Graeve en tevens een toename van de bebouwing langs de Krijgsbaan. 

De cartografische evolutie ter hoogte van het bedrijfsterrein De Graeve is in figuur 6 geïllus
treerd. 

Volgens mondelinge mededeling was er ter hoogte van het huidige bedrijfsterrein vóór 1930 
landbouwgrond. 
De Graeve Jozef begon in 1930 met de opslag en handel in kolen. Voorheen was er geduren

de een korte tijd een klompenmakerij. In 1966 werd nabij de Krijgsbaan het benzinestation 
opgericht. Vanaf 1973 werden de aktiviteiten uitgebreid met de opslag van huisbrandolie 

(mazout) in drie grote tanks achter het woonhuis. Vanaf 1930 tot heden is het bedrijf door de 
familie De Graeve uitgebaat. 

Er is een milieuvergunning tot 1996. 

Er zouden zich sedert de vestiging van het bedrijf geen calamiteiten hebben voorgedaan. Er is 
tevens geen vermoeden van verontreiniging. 

Ter hoogte van het bedrijf is de oorspronkelijke bodem niet gewijzigd. Volgens terreinwaar
nemingen mag worden aangenomen dat er een kleine uitgraving en/ of egalisering is gebeurd. 
Voor de aktiviteiten werden enkele bodemverhardingen geplaatst (bevloering van beton, 
klinkers, kasseien). 
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Fig. 6 Cartografische evolutie ter hoogte van de ondernemingen 
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1.5 Actuele bedrijfsactiviteiten 
De bedrijfsspecifieke kritische plaatsen liggen op de plaatsen waar de brandstoffen en/ of oliën 
zijn opgeslagen. Het betreft: 

-het benzinestation gelegen aan de Krijgsbaan. Hier bevinden zich 4 pompen die de brand
stoffen uit de ondergrondse tanks verdelen, 
-de opslag van huisbrandolie (mazoout) in 3 bovengrondse tanks achter de woning, 
-de opslag van smeeroliën in het bedrijfsgebouw en in een overdekte ruimte achter de wo-
mng, 
-de opslag van kerosine in een bovengrondse tank naast de loods, 
-de opslag van mazout in een bovengrondse tank in de loods, 
-de opslag van kolen in een overdekte ruimte naast d� woning. 

De bedrijfskritische punten zijn op figuur 7 aangeduid. 

De opgeslagen en verdeelde stoffen zijn dus vloeibare en vaste brandstoffen en oliën. 

Op het terrein bevinden zich 4 ondergrondse enkelwandige tanks nabij de verdeelpompen 
langs de Krijgsbaan. Drie hiervan zijn benzinetanks van elk 10.000 1; de overige is een diesel
tank van 12.000 I; de tanks zijn ca. 8 jaar oud. 

Naast deze ondergrondse zijn er tevens 5 bovengrondse tanks. Het betreft 3 grote tanks voor 
huisbrandolie (mazout) die naast elkaar staan op ca. 30 meter achter de woning; één ervan 
heeft een inhoud van 250.000 1 de twee overige elk 25.000 1. De tanks die werden geplaatst in 
1973 zijn niet ingekuipt. In de boomgaard (kadastraal perceel1 09 5k2) staat vlakbij het 
bedrijfsgebouw een enkelwandige bovengrondse kerosinetank van 8 .000 1. In het bedrijfsge
bouw staat verder nog een enkelwandige bovengrondse dieseltank van 1000 1. 
In het bedrijfsgebouw zijn verder een aantal kleine vaten met smeeroliën opgeslagen. Het 
opgeslagen volume bedraagt hier gemiddeld ca.SOO l.De vaten zijn opgeslagen op een beton
nen bevloering. 

Vaste brandstoffen onder de vorm van kolen zijn opgeslagen onder een afdak op een betonnen 
bevloering. Gemiddeld is ca. 10.000 kg opgeslagen. 

De bodem waar de bedrijfsaktiviteiten plaatsvinden is plaatselijk als volgt verhard: 

- nabij de benzinetankplaats: de pompen staan op een betonnen bevloering en waar de wagens 
tanken is een verharding van klinkers op een fundeerlaag van zand aangebracht, 
-de binnenkoer of ruimte tussen de betonnen bevloering en de bedrijfsgebouwen en de 
woning is geplaveid met kasseien, 
- de bedrijfsgebouwen en opslagplaatsen van kolen en oliën beschikken over een betonnen 
bevloering, 
- de grote huisbrandolietanks achter de woning staan op een betonnen bevloering, 
- de oprit voor de vrachtwagens naast de woning is geplaveid met kasseien. 
De verharding is op figuur 8 verduidelijkt. 
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Fig. 7 Ligging van de bedrijfskritische punten (aangegeven in het rood) 
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Fig. 8 Verharding ter hoogte van de bedrijfsactiviteiten (aangegeven in het rood) 
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1.6 Terreinbezoek 

Een terreinbezoek vond plaats op 27 september 19 9 5. Tijdens dit bezoek werd als enige 
zintuiglijke waarneembare verontreiniging een in omvang beperkte donkere vlek (ca. 1 m2) 
vastgesteld waar de wagens tanken en nabij de vulplaats van de huisbrandolietanks. 

De terreinwerkzaamheden (boringen en monstemamen) gebeurden op 24 oktober 19 9 5 .  
De resultaten hiervan zijn in het volgende hoofdstuk beschreven. 

2. Resultaten �n bet terrein- en laboratoriumonderzoek 

2.1 De terreinwerkzaamheden 

Op het terrein werden 3 mechanische -en 3 handboringen uitgevoerd. Nabij de wagentank
plaats werd een mechanische boring (DB1) uitgevoerd tot in de klei van de Formatie van 
Boom. Aangezien dit topografisch het laagstgelegen punt is van de zone waar bedrijfsaktivi
teiten plaatsvinden werd het boorgat uitgerust met een PVC filter en stijgbuis zodat bemonste
ring van het freatisch water mogelijk is. Een tweede en derde mechanische boring werden 
respektievelijk uitgevoerd op de binnenkoer (DB2) en nabij de grote bovengrondse tanks met 
huisbrandolie achter de woning (DB3). DB2 is aldus gelegen nabij zowel de kolenopslag als 
nabij de ondergrondse brandstoftanks. Verder werden 3 handboringen verricht op de boom
gaard; 2 hiervan in de onmiddellijke omgeving van de bovengrondse kerosinetank en een 
derde op een plaats waar nooit bedrijfsaktiviteiten hebben plaatsgevonden. 
De opgehoorde grond werd op het terrein zintuiglijk beschreven en elke visueel-olfactorische 
verontreiniging werd genoteerd. De resultaten van deze beschrijvingen zijn in bijlage opgeno
men. 

Er werden 3 bodemstalen en één grondwaterstaal genomen. De stalen werden geanalyseerd 
door de VZW BECEW A op verontreinigingsspecifieke parameters rekening houdend met de . 
bedrijfsaktiviteiten. 

De ligging van de boringen is op figuur 9 aangegeven. 

De kenmerken van de boringen zijn in tabell verzameld. 

Tabeli Kenmerken van de uitgevoerde boringen, staalname-en filterdiepte 

Nr. boring Boordiepte in m Diepte bodemstalen in m 

DBl 3,8 
DB2 2,5 
DB3 3,0 

HBl 1,25 
HB2 1,25 
HB3 1,25 
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Uit de boringen blijkt dat ter hoogte van DB 1 het tertiair substraat met name de klei van de 
Formatie van Boom op 3,7 meter diepte voorkomt. De kwartaire afzettingen zijn overwegend 
zandig. De watertafel bevindt zich op ca. 1,75 m diepte. 

Bij de 3 mechanische boringen werd een brandstofgeur waargenomen; bepaalde dunne 
bodemhorizonten (enkele cm) waren donker gekleurd door de vermoedelijke aanwezigheid 
van koolwaterstoffen. Nabij de kerosinetank werd geen zintuiglijke verontreiniging vastge
steld. 

2 .. 2 De anal�esultaten 

2.2 1 Bodemkwaliteit 

De resultaten van de bodemanalysen zijn in tabel 2 verzameld. 

Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent tel. 0912644647 fax. 0912644988 IS 



Tabel 2 Analyseresultaten van de bodemstalen 

Parameter Eenheid OB1 OB2 OB3 
1,0 - 1,5 0,0-2,0 0,0-2,0 

droogrest % 85,7 83,6 83,8 
organisch mat. % - 1,64 -

klei % - 8,84 -

pH - 7,65 -

minerale olie mg/kgOS 270 154 817 
As mglkgOS - 3,33 -

Cd mglkgDS - <0,5 -

Cr- tot. mglkg DS - 28,2 -

Cu mg/kgDS - 6,16 -
Hg mg/kgDS - <0,5 -

Ni mglkg DS - 10,9 -

Pb mg/kgOS - 3,96 -

Zn mglkgDS - 26,3 -

-

nafthaleen mglkg OS 0,15 0,13 0,02 
acenaftheen mg/kg OS <0,05 <0,05 <0,05 

acenafthy leen mglkgDS <0,05 <0,05 <0,05 
fluoreen mglkgDS 0,09 0,17 0,05 

fenanthreen mglkgDS 0,16 0,26 0,09 
anthraceen mglkgDS <0,05 <0,05 <0,05 

ftuorantheen mg/kgDS <0,05 ·<o,o5 <0,05 
pyreen mglkgDS <0,05 <0,05 <0,05 

benzo(a)-
anthraceen mglkgDS <0,05 <0,05 <0,05 

chryseen mglkgOS <0,05 <0,05 <0,05 
benzo(b)-

fluorantheen mg/kgDS <0,05 <0,05 <0,05 
benzo(k)-

fluorantheen mglkgDS <0,05 <0,05 <0,05 
benzo( a)pyreen mg/kgDS <0,05 <0,05 <0,05 

indeno( 1 ,2,3-c,d)-
pyreen mglkgDS <0,05 <0,05 <0,05 

dibenzo( a,h ) -

anthraceen mg/kgDS <0,05 <0,05 <0,05 
benzo(g,h,i)-

peryleen mglkgDS <0,05 <0,05 <0,05 

Vergelijking van de analyseresultaten met de achtergrondwaarden volgens het ontwerp
uitvoeringsbesluit, rekening houdend met de bodemkenmerken (kleigehalte en organisch 
materiaal), geeft aan dat achtergrondwaarden overschreden worden voor: 

- minerale olie in DB 1, DB2 en DB3, 
-Ni voor DB2, 
- nafthaleen in DBl, DB2 en DB3, 
- fenanthreen in DBI, DB2 en DB3. 

De saneringsnormen, rekening houdend met het bestemmingstype, worden niet overschreden. 

Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 

Krijgslaall 281, 9000 Ge11 t tel. 09/2644647 fax. 09/2644988 16 



2.2.2 Grondwaterkwaliteit 

De analyseresultaten van het grondwaterstaal (freatisch watervoerende laag) zijn in tabel 3 

verzameld. 

Tabel 3 Analyseresultaten van het grondwaterstaal 

Parameter Eenheid DBl 

pH - 7,39 

minerale olie mg/1 11,4 

benzeen j.lg/1 192 
tolueen j.lg/1 124 

ethylbenzeen JJ.g/1 15 
xylenen JJ.g/1 130 
styreen j.lg/1 22 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de achtergrondwaarden volgens het ontwerp-uitvoeringsbe
sluit voor het grondwater in de freatisch watervoerende laag ter hoogte van DB 1 met name de 

wagentankplaats overschreden zijn. De saneringswaarden voor de parameters minerale olie, 
benzeen en styreen zijn overschreden. 
Tijdens de staalname werd een brandstofgeur waargenomen. 
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3. Besluit 

Op 24 oktober 19 9 5  werden op het bedrijfsterrein van de ondernemingen De Graeve NV nabij 
de bedrijfskritische punten 6 boringen uitgevoerd. Eén van de boorgaten werd ingericht als 
peilput in de freatisch watervoerende laag. 
Op 3 verschillende - DB 1, 2 en 3 - plaatsen werden bodemstalen genomen en geanalyseerd op 
specifieke parameters. Het freatisch grondwater werd in DBl bemonsterd en geanalyseerd. 
De analyseresultaten werden vergeleken met achtergrond- en saneringswaarden volgens de 
ontwerp-uitvoeringsbesluiten van het bodemsaneringsdecreet. 

Tijdens de boringen werd een brandstofgeur waargenomen in de boringen naast de wagent
ankplaats (DB 1 ), naast de ondergrondse tanks en de kolenopslag (DB2) en naast de tanks met 
huisbrandolie achter de woning (DB3). In de aangeboorde zandige kwartaire afzettingen 
werden plaatselijk dwme donkergekleurde zones waargenomen die vermoedelijk te wijten zijn 
aan de aanwezigheid van brandstofcomponenten. Ter hoogte van de kerosinetank werd geen 
zintuiglijke verontreiniging waargenomen. 

De resultaten van de analysen bevestigen de terreinwaamemingen. In de bodemstalen worden 
achtergrondwaarden overschreden voor minerale olie en enkele PAK.' s en voor Ni in het 
onderzochte staal van DB2. Rekening houdend met het bodembestemmingstype liggen de 
gevonden waarden onder de saneringsnonnen. Voor grondwater wordt de saneringsnorm 
overschreden voor de parameters minerale olie en benzeen ter hoogte van de wagentankplaats 
DB I. 

De aanwezigheid van brandstofcomponenten in de freatisch watervoerende laag vormen geen 
direkte bedreiging voor de diepere watervoerende laag in het Lid van Ruisbroek door de 
aanwezigheid van de slecht tot zeer slecht.doorlatende kleiige afzettingen van de Formatie van 
Boom die meer dan 10 meter dik zijn. Zij vormen wel een bedreiging voor de freatisch 
watervoerende laag in de onmiddellijke omgeving; het water uit deze laag is er voor menselij
ke doeleinden onbruikbaar. 

Het is wenselijk de verontreinigingsbron of -wijze op te sporen om remediërende maatregelen 
te nemen. De uitbreiding van de verontreiniging en het grondwaterstromingspatroon zou men 
moeten bepalen aan de hand van bijkomende waarnemingen. 

16 januari 19 9 6  

Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent teL 0912644647 fax. 0912644988 18 



4.Referenties 

lnstitut Cartographique Militaire ( 1920) Carte topographique feuille XV planchette n° 6 
Tamise: échelle 1/20.000. 
Militair Geografisch Instituut ( 1970) Topografische kaart 15/6 Temse: schaal 11 1 0.000 .. 
Nationaal Geografisch Instituut ( 19 87) Topografische kaart 15/6 Temse: schaal 11 10.000. 
Nationaal Geografisch Instituut ( 19 87) Topografische kaart 15 Antwerpen: schaal1/50.000. 

Staatssekretariaat voor Streekeconomie, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting ( 1978 ) Gewest
plan Sint-Niklaas-Lokeren blad Temse 1 5/6: schaal l/25 .000 

DE SMET, D., MAHAUDEN, M. en DE BREUCK, W. ( 19 9 4) Hydrageologische Studie 
project "Canary" Inventarisatie en Karekterisering. Laboratorium voor Toegepaste Geologie 
en Hydrogeologie rapport TGO 93 /36. 

SNACKEN, F en TA VERNIER, R. ( 1964) Bodemkaart Temse 42E: schaal1/20.000. Uitge
geven door het Comité voor het opnemen van de Bodemkaart en de Vegetatiekaart van België 
onder de auspiciën van het Instituut tot aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in 
Nijverheid en Landbouw. 

VAN DYCK, E., STEY AERT, M. en DE BREUCK, W. (1 9 87) Kwetsbaarheidskaart van het 
grondwater-Provincie Oost-Vlaanderen: schaall/100.000. Studie uitgevoerd door het 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de Rijksuniversiteit Gent in 
opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Dienst Bodem-en Waterbeleid. 

Laboratorium voor Toegepaste Geologie e11 Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Geu t tel. 0912644647 fax. 0912644988 19 



Bijlage boorbeschrijvingen 

DBl 

Boorbeschrijving 

Grijsbruine tot groenbruine zandige leem, verstoord 
Grijsbruin gevlekte zandige leem tot sterk leemhou
dend zeer fijn zand met glaukonietspikkels 
Grijsblauw zeer fijn leemhoudend zand, lichte 
brandstofgeur 
Grijsblauw zeer fijn leemhoudend zand met dunne 
zwartgekleurde banden (brandstof), brandstofgeur 
Groengrijs glaukoniethoudend fijn zand plaatselijk 
zwart gekleurd (brandstof), brandstofgeur. Het zand is 
vochtig onderaan 
Bleek groengrijs glaukoniethoudend f�n zand plaatselijk 
zwart gekleurd (brandstof). Het zand is nat 
Olijfgroen tot geelgroen fijn nat zand 
Geelbruin weinig leemhoudend fijn zand 
Geelbruin tot bruingeel leemhoudend tot sterk leem
houdend zeer fijn zand 
Blauwgrijze humeuze klei 

Vermoedelijke geologische interpretatie 

Kwartair van 
Tertiair (Formatie van Boom) van 

Afwerking boorgat 

0,0- 3,7 m diepte 
3,7- 3,8 m diepte 

Diepte in m 
van tot 

0,0 - 0,5 

0,5 - 0,9 

0,9- 1,25 

1,25- 1,5 

1,5 - 1,75 

1,75 - 2,0 
-2,0 - 2,5 . 
2,5 - 2,75 

2,75 - 3,7 
3,7 - 3,8 

Boorgat afgewerkt met PVC fllter en stijgbuis diameter 63/57. Filter van 1,0 tot 3,7 m onder 
maaiveld. Omstorting van gekalibreerd kwartszand- 1,25 - 1,75 - van 3,8 tot 0,5 m onder 
maaiveld. Kleistop to 0,2 m onder maaiveld. 

Bodemstaal van I, 0 tot 1 ,5 m onder maaiveld. 
Grondwaterstaal (geur van brandstof)- debiet zeer laag. Watertafel op ca. 1,75 tot 2,0 m onder 
maaiveld. 
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DB2 

Boorbeschrijving 

Grijs zeer fijn zand 
Grijs met bruingele vlekken leemhoudend zeer fijn zand met 
enkele zwarte banden, brandstofgeur 
Geelbruin met grijze vlekken leemhoudend zeer fijn zand, 
brandstofgeur 
Geelbruin met grijze vlekken weinig leemhoudend zeer fijn 
zand onderaan vochtig 
Grijsgeel tot geelgrijs weinig leemhoudend fijn zand met 
zwartgrijze vlekken, sterke brandstofgeur 
Grijsgeel tot geelgrijs fijn zand, nat met brandstofgeur 
Geelbruin leemhoudend fijn zand 

Vermoedelijke geologische interpretatie 

Kwartair van 0,0 tot 2,5 m diepte 

Bodemstaal van 0,0 tot 2,0 m onder maaiveld. 

DB3 

Boorbeschrijving 

Donkergijs fijn zand, mazoutgeur 
Bleekgrijs weinig leemhoudend fijn zand, mazoutgeur 
Groengrijs sterk leemhoudend fijn zand, mazoutgeur 
Grijsgroene zandhoudende leem tot klei tot leemhoudend 
à kleihoudend zeer fijn zand met bruine vlekken, mazoutgeur 
Grijsgroen tot geelbruin leem à kleihoudend zeer fijn zand tot 
sterk zandhoudende leem, mazoutgeur 
Geelgrijs leem à kleihoudend fijn zand 
Grijs weinig leem à kleihoudend fijn zand, vochtig 
Groengeel tot groenbruin zand, nat met zwartgekleurde 
banden (mazout) 

Vermoedelijke geologische interpretatie 
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Diepte inm 
van tot 

0,0 - 0,4 

0,4- 0,75 

0,75 - 1,5 

1,5 -1,75 

1,75- 2,0 

2,0 -2,4 
2,4 -2,5 

Diepte in m 
van tot 

0,0-0,5 
0,5-0,75 

0,75 - 1,0 

1,0 - 1,25 

1,25-1,75 
1,75 - 2,0 
2,0 - 2,5 

2,5 -3,0 
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Kwartair van 0,0 tot 3,0 m diepte 

Bodemstaal van 0,0 tot 2,0 m onder maaiveld. 

HBl 

Boorbeschrijving 

Grijsbruin humeus mul zeer fijn zand met wortelfragmenten 
Geelbruin fijn tot zeer fijn mul zand met enkel steenfragmentjes 
Wit zand met roestbruine plekken verkit leemhoudend zand, 
verhard 
Grijsbruin leemhoudend fijn zand 
Geelbruin gevlekt leemhoudend zeer fijn zand tot zeer fijn zand
houdende leem 

Vermoedelijke geologische interpretatie 

Kwartair van 0,0 tot 1,25 m diepte 

Geen bodemstaal 
Geen zintuiglijke verontreiniging. 

HB2 

Boorbeschrijving 

Bruinzwart humeus leemhoudend zeer fijn zand tot 
zeer fijn zandige leem 
Bruingele zeer fijn zandige leem 
Grijswit verkit zeer fijn leemhoudend zand tot zandhoudende leem 
Grijsbruin leemhoudend fijn zand 
Geelbruin gevlekt leemhoudend zeer fijn zand tot zandhoudende 
leem 

Vermoedelijke geologische interpretatie 

Kwartair van 0,0 tot 1,25 m diepte 

Geen bodemstaal 
Geen zintuiglijke verontreiniging. 
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Diepte in m 
van tot 

0,0-0,3 
0,3-0,6 

0,6-0,8 
0,8- 1,0 

1,0- 1,25 

Diepte in m 
van tot 

0,0-0,3 
0,3-0,6 

0,6-0,8 
0,8- 0,95 

0,95- 1,25 
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HB3 

Boorbeschrijving 

Bruinzwart humeus leemhoudend zeer fijn zand tot 
zeer fijn zandige leem 
Bruingele zeer fijn zandige leem 
Grijswit verkit zeer fijn leemhoudend zand tot zandhoudende leem 

Grijsbruin leemhoudend fijn zand 
Geelbruin gevlekt leemhoudend zeer fijn zand tot zandhoudende 
leem 

Vermoedelijke geologische interpretatie 

Kwartair van 0,0 tot 1,25 m diepte 

Geen bodemstaal 
Geen zintuiglijke verontreiniging. 
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Diepte in m 
van tot 

0,0-0,25 
0,25 - 0,6 

0,6- 0,75 
0,75 -0,95 

0,95 - 1,25 
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