
BDB\O&S\FORMULIER\KSATSO\KSATSOF 
UG2\27.11.2015 

Formulier : Uitvoering van de SOAKAWAY-METHODE 

Locatie: Schets van de plaats t.o.v. bv. straat, met ligging van de herhalingen: 

Uitvoerder: 

Datum: 

Bodemtemperatuur: °C 

Watertemperatuur: °C 

Putnummer: Putnummer: Putnummer: Putnummer: 

Uitvoerder: Uitvoerder: Uitvoerder: Uitvoerder: 

Breedte van de put:  cm 

Lengte van de put:  cm 

Diepte put:  cm 

Breedte van de put:  cm 

Lengte van de put:  cm 

Diepte put:  cm 

Breedte van de put:  cm 

Lengte van de put:  cm 

Diepte put:  cm 

Breedte van de put:  cm 

Lengte van de put:  cm 

Diepte put:  cm 

Verzadigingsperiode 
(infiltratie tot peil lager dan 
W75 ) (tijdstippen tot op de 
min. nauwkeurig): 
van (tijd): 

tot (tot): 

Indien de verzadiging minder 
dan 10 minuten duurt, wordt 
ze maximaal 10 maal her-
haald. In dit geval, noteer 
aantal maal: 

Het komt voor dat binnen 6 
uur volledige infiltratie niet 
zal optreden. Noteer dan het 
waterniveau t.o.v. de top van 
de meetlat en het tijdstip: 

    mm, om: 

Verzadigingsperiode 
(infiltratie tot peil lager dan 
W75 ) (tijdstippen tot op de 
min. nauwkeurig): 
van (tijd): 

tot (tot): 

Indien de verzadiging minder 
dan 10 minuten duurt, wordt 
ze maximaal 10 maal her-
haald. In dit geval, noteer 
aantal maal: 

Het komt voor dat binnen 6 
uur volledige infiltratie niet 
zal optreden. Noteer dan het 
waterniveau t.o.v. de top van 
de meetlat en het tijdstip: 

    mm, om: 

Verzadigingsperiode 
(infiltratie tot peil lager dan 
W75 ) (tijdstippen tot op de 
min. nauwkeurig): 
van (tijd): 

tot (tot): 

Indien de verzadiging minder 
dan 10 minuten duurt, wordt 
ze maximaal 10 maal her-
haald. In dit geval, noteer 
aantal maal: 

Het komt voor dat binnen 6 
uur volledige infiltratie niet 
zal optreden. Noteer dan het 
waterniveau t.o.v. de top van 
de meetlat en het tijdstip: 

    mm, om: 

Verzadigingsperiode 
(infiltratie tot peil lager dan 
W75 ) (tijdstippen tot op de 
min. nauwkeurig): 
van (tijd): 

tot (tot): 

Indien de verzadiging minder 
dan 10 minuten duurt, wordt 
ze maximaal 10 maal her-
haald. In dit geval, noteer 
aantal maal: 

Het komt voor dat binnen 6 
uur volledige infiltratie niet 
zal optreden. Noteer dan het 
waterniveau t.o.v. de top van 
de meetlat en het tijdstip: 

    mm, om: 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 

Meting, start (*) 
Tijdstip W25: 

Meting, start (*) 
Tijdstip W25: 

Meting, start (*) 
Tijdstip W25: 

Meting, start (*) 
Tijdstip W25: 

Meting, stop (*) 
Tijdstip W75:  

Meting, stop (*) 
Tijdstip W75:  

Meting, stop (*) 
Tijdstip W75:  

Meting, stop (*) 
Tijdstip W75:  

(*) Indien de verzadiging (infiltratie) minder dan 10 minuten duurde, worden de tijdstippen (W25 en W75) tot op 
de seconde nauwkeurig genoteerd; zoniet volstaat notitie tot op de minuut nauwkeurig. 




