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Korte weergave POV Pilot keileem  
 
Bij het baggeren voor de verruiming van de vaarweg Eemshaven Noordzee komt 
keileem vrij. In de Projectoverstijgende Pilot Keileem wordt onderzoek gedaan naar de 
nuttige toepassing van keileem bij dijkversterking in het waddengebied of andere 
projecten.  
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Betrokken partijen 

De POV Pilot keileem wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen de  volgende partijen 

in de Gouden Driehoek: 

− Waterschap Noorderzijlvest (WNZV) - penvoerder 

− Rijkswaterstaat Noord Nederland (RWS) – opdrachtnemer verruiming vaarweg 

Eemshaven Noordzee 

− Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) – alliantie tussen waterschappen en 

rijksoverheid 

− Taskforce Deltatechnologie (TFDT) – valt onder de Topsector Water en zorgt voor 

toegang en expertise  van het bedrijfsleven 

- uitvoerend bedrijfsleven 

- adviserend bedrijfsleven 

 

Vrijkomende kleileem uit 

verruiming vaarweg 

Eemshaven 

Benodigd volume voor 

dijkversterkingen Noord 

Nederland 

Pilot toepassings-

mogelijkheid schaal 1:1 

(gereed april/mei 2015) 

Technisch verslag van 

bevindingen 

(concept, onderzoek) 

Evaluatie pilot, mogelijke 

samenwerking in 

uitvoering (gereed) 

Conclusies en advisering 

over toepassing en 

mogelijk te combineren 

werken 

(volgt september 2015)  
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Historie 

1. MER Verruiming Vaarweg Eemshaven Noordzee van 9 december 2003 met aanvulling 

MER op 15 mei 2015  

2. Memo ‘Slibgehalte en keileemmonsters’ – Medusa in opdracht van Rijkswaterstaat 

(RWS) december 2010 

3. Marktconsultatie Vaarweg Eemshaven Noordzee van 27 juni 2014 

a. Marktconsultatiedocument 22 mei 2014 

b. Rapportage marktconsultatie 1 september 2014 – ‘Materiaal (keileem) niet 

geschikt voor een dijkversterking. Dit moet droog zijn en rijpen.’ 

4. Monstername door Heuvelman Ibis in opdracht van RWS Noord-Nederland – januari 

2015 – door monstername met zand gemengd zijn hieruit geen conclusies te trekken. 

5. eerste opzet pilot keileem uitgewerkt door het Waterschap Noorderzijlvest (WNZV)  in 

november 2014 

6. WNZV vraagt de Vereniging van Waterbouwers (VvW) om de pilot uit te voeren in 

november 2014 

7. WNZV na geen respons van VvW vraagt Taskforce Deltatechnologie (TFDT) om de pilot 

in gang te zetten en uit te voeren in begin februari 2015 

 

Pilot 

1. TFDT ontvangt functionele omschrijving van de pilot keileem van WNZV – begin 

februari. 

2. Startoverleg bespreking TFDT, WNZV, RWS op 20 februari 2015. 

3. TFDT stelt een Plan van Aanpak op. 

4. TFDT vraagt aan marktpartijen een oriënterende prijs voor de uitvoering van de pilot en 

koppelt dit terug naar WNZV. 

5. Expertmeeting i.v.m. toepasbaarheid keileem heeft plaatsgevonden op 26 maart 2015 

met als doel om te beslissen of het zinvol is om de pilot door te laten gaan. 

6. Uitvraag aan de brancheorganisaties of zij geschikt materieel hebben binnen de 

gestelde tijd (starten 20 april 2015). 

7. TFDT stuurt bevestigingsbrief mandatering AnteaGroup voor pilot keileem naar WNZV 

op 31 maart 2015. 

8. 1 april bevestiging 1 marktpartij dat zij in staat zijn om aan de vraag te voldoen. 

9. Veldbezoek met uitvoerend bedrijfsleven op 9 april 2015. 

10. Naar aanleiding van de ontvangen offerte van uitvoerend bedrijfsleven op 10 april 2015 

wordt een totale kostenopstelling ingediend, uitgaande van de verwachting dat keileem 

in situ een zeer grote cohesie zou kennen. 

11. 13 april besluit om te stoppen met aanbieding marktpartij; pilot gaat om 

budgetredenen niet door. 

12. 15 april overleg met nieuwe aanbieder over uitvoering pilot. 

13. Proefontgraving keileem op 18 en 19 april 2015. 

14. 21 april beoordeling door specialisten van inzet voorgestelde materieel van marktpartij. 

15. Formeel besluit akkoord pilot op 21 april 2015. 

16. Start uitvoering 22 april 2015. 

17. Uitvoering pilot keileem in week 17 t/m 20. 

18. Veldwerkbegeleiding door externe expert J.J. Tiemersma 25 april 2015. 

19. Stand van zaken pilot keileem weergegeven in notitie JJdW 30 april 2015. 

20. Open dagen/werkbezoeken georganiseerd voor bedrijven (adviesbureaus en 

uitvoerend bedrijfsleven) op 4 en 8 mei . 
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21. Tussenrapportage pilot keileem opgesteld door Antea Group in opdracht van TFDT – 

22 mei 2015. 

22. Evaluatiebespreking met alle betrokken partijen – 17 juni 2015. 

23. Bespreking over onderzoeken die nog gedaan moeten worden om tot afronding van de 

pilot keileem te komen – 29 juni 2015. 

 

Relevante Informatieve documenten 

• Hoe sterk is keileem? – Rijkswaterstaat in samenwerking met SBW en GeoDelft , 2007. 

• Bodemopbouw vaarweg Eemshaven Noordzee  - Medusa en MarineSampling (Cees 

Laban) , december 2010. 

• Keileem als bouwstof voor dijken – J.J. Tiemersma, 24 februari 2015. 

 

Tussenproducten 

• verslag startoverleg WNZV en TFDT, 20 februari 2015 

• Keileem als bouwstof voor dijken – J.J. Tiemersma, 24 februari 2015 

• verslag expert meeting, 26 maart 2015  

• kostenopstelling 

• notitie stand van zaken pilot keileem van TFDT, 30 april 2015 

• verslag locatiebezoeken pilot keileem van J.J. Tiemersma in opdracht van TFDT, d.d. 8 

mei 2015  

• tussenrapportage pilot keileem van Antea Group in opdracht van TFDT, 22 mei 2015 

• verslag evaluatiebespreking pilot keileem d.d. 17 juni 2015 

 

 

Vervolg 

Om nog in 2015 aan te sluiten op twee mogelijk te combineren werken, zal het technisch 

onderzoek en -rapportage in juli 2015 worden afgerond. Definitieve conclusies en 

adviseringen vanuit de TFDT zijn dan september 2015 gereed. 

 

 

Voorlopige conclusies werkvormen  

• De velduitvoering van de pilot is na een korte voorbereidingstijd tot stand gekomen, 

maar vergde achteraf nog afstemmingen in de samenwerking. Traditionele 

rolverdelingen tussen bouwpartijen kan resultaat in de weg staan. 

• TFDT heeft kennis uit de Gouden Driehoek ontsloten welke noodzakelijk is voor 

uitvoering van de pilot. 

• Pilot met kennisvraag is niet mogelijk in een traditionele opdrachtgeversrol maar kan 

alleen op basis van een kennisalliantie. Contract dient hier op aangepast te worden.  

• Kennisalliantie werkt versnellend, onzekerheden met elkaar dragen  

• Integreren van het contract van de Eemsgeul en de dijkverversterking is  noodzaak om 

toepassing van keileem mogelijk te maken. 

 

Voorlopige conclusies toepassing keileem op basis van huidige ervaringen 

• Ontgraving van keileem in de Eemsgeul is goed mogelijk met het juiste materieel. De 

logistiek vanaf het water naar de dijkversterking verschilt niet van werkwijze met zand 

of klei.  

• Keileem kan niet gehopperd worden of met persleiding worden aangebracht. 
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• De keileem is in situ verzadigd, wordt door ontgravingswerk geroerd en krijgt daardoor 

zelfs een hoger watergehalte dan in situ. 

• De keileem is direct in het werk te plaatsen met eigen hoge verdichtingsgraad, zij het 

dat deze verdichtingsgraad behoort bij het aanwezige watergehalte. Afhankelijk van de 

ontgravingswijze en de weersomstandigheden is de aangebrachte keileem desondanks 

soms niet goed berijdbaar voor materieel. 

• De toepassing van keileem onder water is in de pilot niet beproefd, maar verwacht 

wordt dat ook de keileem uit de vaarweg Eemshaven een grote erosiebestendigheid 

heeft.  

• Pas bij plaatsing boven grondwater kan de keileem drogen, met zorg voor afwatering, 

en drainage van uitwatering. 

• Een hogere verdichtingsgraad is pas mogelijk na droging van de keileem tot optimaal 

proctor-watergehalte. Dit drogen vindt slechts zeer langzaam plaats door de grote 

dichtheid en spreiding van korrelgrootten kwarts. 

• De in de pilot geplaatste bermverzwaring van keileem is ook na 2 maanden deels nog 

steeds verzadigd zodat slechts lage schuifsterkten (sondeerwaarden) werden bereikt. 

• Met de verkregen kennis zijn innovatieve verwerkingsmethoden nodig om de keileem 

zonder lange periode van voorafgaande droging in dijkversterking te kunnen 

toepassen. 

• Toepassen van keileem is economisch niet mogelijk als de voorgestelde voor keileem 

verhoogde domeinheffing gehandhaafd blijft. 

 


