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De pilot keileem samengevat 
Van de uitvoering en onderzoeken van de Pilot Keileem 2015 zijn de twee bijgaande rapporten 
verschenen: 

- Rapport 1 – Aanleg, ontgraving en verwerking van de keileem  
- Rapport 2 – Onderzoeken, bemonstering en resultaten van analyses 

Naast de details in deze rapporten wil deze notitie de verworven kennis samenvatten en ter 
beschikking stellen van opdrachtgevers, adviesbureaus en bouwbedrijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVER DE PILOT 
 

Duurzame toepassing van te baggeren keileem 
In de Zuiderzeewerken is tot in de jaren ’70 expres gebruik gemaakt van keileem in de dijkenbouw 
vanwege o.a. erosiebestendigheid. Nu 40 jaar later lijkt die kennis enigszins te zijn weggezakt. Bij de 
komende werkuitvoering ‘Baggeren vaarweg Eemshaven Noordzee’ komt ca. 600.00 m3 keileem vrij, 
die misschien wordt gestort, maar mogelijk ook als bouwstof nuttig kan worden aangewend. Op die 
wijze zouden doelstellingen van duurzaamheid en beperking van energiegebruik kunnen worden 
gediend. Vanuit Rijkswaterstaat onderzoekt mogelijkheden om deze (deels) toe te passen in de 
uitbouw van een natuurgebied en een recreatiegebied bij Delfzijl. Dat keileem snel en plaatsvast tot 
kaden op open water kan leiden wordt met vertrouwen tegemoet gezien. Of keileem ook een nuttige 
toepassing kan verkrijgen in de dijkenbouw in het Hoogwaterbeschermingsprogramma was een 
vraag die het Waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat Noord-Nederland samen wilden 
onderzoeken.  
 

Keileem in dijkenbouw 
In plaats van literatuuronderzoek of alleen laboratoriumonderzoek, werd een proefproject nodig 
gevonden. In een pilot kan ervaren worden met welk type keileem men te maken heeft en hoe deze 
zich in dijkenbouw gedraagt. Dijkversterkingen vinden veelal aan de binnenzijde plaats, om de 



afvoercapaciteit en waarden aan de waterzijde niet te verstoren. Een beproeving van keileem in de 
dijkenbouw moet dan ook gericht zijn op bouwen aan de landzijde. Het aanleggen van een gedeelte 
binnenbermverzwaring werd dan ook als geschikt geacht voor een pilotproject. 
 

Organisatie pilot keileem 
Om het bedrijfsleven breed in de pilot te betrekken heeft het Waterschap Noorderzijlvest, mede 
namens Rijkswaterstaat Noord-Nederland, aan de Taskforce Deltatechnologie gevraagd om de 
coördinatie en de uitvoering van de pilot op zich te nemen. In de Taskforce Deltatechnologie zijn 
zowel de adviseurs, de kennisinstituten als de realisatiepartners verenigd. Dit onderdeel van de 
Topsector Water wil met haar inzet een bijdrage leveren aan het vertrouwen tussen opdrachtgevers 
en bedrijfsleven. Het doel is om in de voorfase van projecten kennis van de private sector pre-
competitief ter beschikking te stellen en zich in te zetten voor mogelijk innovatieve ontwikkelingen.  
 
De pilot kon niet tijdig op basis van een traditionele aanpak worden uitgevoerd. Een 
gezamenlijke aanpak op basis van een alliantie, waarbij gelijkwaardigheid van de betrokkenen het 
uitgangspunt is, kon leiden tot een snelle start en afronding van de pilot. Ook kon zo het breed 
verspreiden van verworven inzichten gegarandeerd worden. 
 
De Taskforce Deltatechnologie heeft na overleg in de branches de organisatie en verslaglegging van 
de pilot doen uitvoeren door Antea Group, waarbij Heuvelman Ibis de uitvoering voor zijn rekening 
nam. Voor de monitoring zijn Fugro Geoservices en Wiertsema&Partners ingeschakeld, en Deltares 
droeg in voorbereiding en evaluatie bij. 
 
 

BEVINDINGEN 
 
De twee rapporten kunnen samengevat worden vanuit de belangrijkste bevindingen. 
 

Uitvoering pilot keileem 
Uit de winlocatie voor de keileem is 3000 m3 ontgraven. De keileem is in 3 weken (9 dagen, 9 
vrachten) ontgraven en direct na ontgraven verwerkt in het depot. Het depot werd opgebouwd over 
een lengte van 60m op de binnenteen van een deel van de Ommelanderzeedijk. De keileem werd 
aangebracht als steunberm aan de binnenzijde van de waterkering en kreeg een dikte van circa 2.50 
m. 
 
De afdekkende kleilaag op de pilotlocatie is ter plaatse van de aangelegde steunberm afgegraven 
verwijderd, Op spanningswater of piping tegen te gaan is de keileem op een aangebrachte zandlaag 
geplaatst en is een drainage aangelegd in de teensloot van de bestaande berm. Uit de data van de 
peilbuizen die in de dijk waren geplaatst blijkt dat deze drainage goed heeft gefunctioneerd.  
 
De keileem is over het gehele wingebied gewonnen, maar blijkt een relatief constante korrelopbouw 
te hebben, bestaande uit zand van uiterst fijn (2um) tot ca. 4mm. De plasticiteitsindex is klein tussen 
uitrolgrens (ca 11% vochtgehalte) en vloeigrens (ca. 20% vochtgehalte). De erosiebestendigheid is 
door het grote specifieke korreloppervlak groot, er is geen afvloeien van materiaal geconstateerd bij 
ontgraven, verwerken of in regenweer. 
 
Bepalend voor de verwerking is dan ook het vochtgehalte. Omdat de keileem van onder water is 
ontgraven, is de keileem verzadigd. Dit kan negatief beïnvloed worden door het inmengen van water 
door het afspoelen van zand in de scheepsbak, het niet kunnen afpompen van opgesloten water in 
de scheepsbak, en het niet onder afschot aanbrengen bij regenweer.  
 



Geofysische analyses 
Het poriëngehalte van de keileem zoals gebaggerd is groter dan optimaal, maar verdichting na 
aanbrengen bleek bij het aanwezige vochtgehalte niet mogelijk. Slechts het afvlakken van gestorte 
keileem is nodig en voorkomt plasvorming bij regenweer. De droge dichtheid bedraagt voor en na 
verwerking ca. 1760 kg/m3 (nat ca. 1950 kg/m3), waarmee de keileem door de brede korrelverdeling 
tot zeer fijne delen relatief zwaar is.  
 
De keileem kan slechts aan de oppervlakte uitdrogen tot hard materiaal, maar in de kern of onder 
een aangebrachte afdeklaag blijft ook na langere tijd het vochtgehalte hoog en de verdichting minder 
dan optimaal. In proefsleuven kon tot meer dan 2,5 m diep worden gegraven zonder dat de sleuf 
inviel. Er trad daarbij geen water uit, maar wel was het duidelijk dat het materiaal veel water vast 
houdt. Keileem die zonder afdeklaag in zon, weer en wind was geplaatst bleek als geheel niet te 
drogen, maar zelfs in vochtgehalte toe te kunnen nemen. 
 
De ongedraineerde schuifsterkte blijkt in het depot, behoudens enkele uitschieters naar boven, te 
liggen tussen 10 en 15 kPa, en op grond van cyclische triaxiaalproeven is de keileem goed bestand 
tegen de aardbevingen die in Groningen verwacht worden. 
 
De geleidbaarheid (EC) van het van het uittredende water uit de keileem ligt relatief laag in 
vergelijking met de omgeving en zal daarmee naar verwachting geen verzilting van de omgeving 
veroorzaken. 
 
 

CONCLUSIES 
 
De keileem uit de te baggeren vaarweg Noordzee-Eemshaven blijkt geschikt als materiaal voor het 
aanbrengen van een steunberm in de dijkverbetering Delfzijl-Eemshaven. Er is ten opzichte van 
toepassen van (gespoten) zand wel extra inspanning nodig in beheer van het vochtgehalte en 
overslag in een haven. 
 
 

INFORMATIE 
 
Verdere informatie is desgewenst op te vragen bij de Taskforce Deltatechnologie via haar Basisteam 
(martien.berk@Anteagroup.com). 
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