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Samenvatting 
Rijkswaterstaat is voornemens een aanbesteding baggeren vaarweg Noordzee-Eemshaven te 
starten. Hierbij komt keileem beschikbaar dat mogelijk kan worden gebruikt bij de aanleg van de 
dijkverbetering Delfzijl Eemshaven. Om de bruikbaarheid vast te stellen is er door waterschap 
Noorderzijlvest  (NZV) in samenwerking met Rijkswaterstaat (RWS) een pilot uitgevoerd om na te 
gaan of een deel van de specie (keileem) toepasbaar is. 
De Taskforce Deltatechnologie is gevraagd om de coördinatie en de uitvoering van de pilot op 
zich te nemen.  In de TFDT zijn zowel de adviseurs, de kennisinstituten als de realisatiepartners 
verenigd. Hierdoor is het mogelijk gebleken in een korte tijd alle benodigde kennis te genereren 
die nodig is om de pilot voor te bereiden en uit te voeren.  
Uit de expertsessie die met alle deskundigen is gehouden op 26 maart 2015 is geconcludeerd dat 
er een groot kraanschip nodig is (waterdiepte 15 m),  met een grote bakinhoud (ca. 6 m3) om de 
keileem in grote eenheden te kunnen ontgraven.  
 
Omwille van de kosten voor de pilot is gekozen voor een kleine bakinhoud (2,5 m3).  
Voor het ‘losknijpen’ van de bodem is een rondneusknijper ingezet. Door de ronde vorm heeft 
deze meer grip op de ondergrond. De Lemsterland is per vracht een aantal (circa 5) uur bezig met 
het zandvrij maken van het te ontgraven tracé keileem. Dit zand blijft met een sterke tijstroom 
toestromen. Dit wordt met het lossen van de hopper afgestemd. Een enkele keer moet de 
sleephopper wachten. Bij het naar boven halen van het juiste materiaal speelt de stroming een 
grote rol. 
Er is gekozen voor een hopper om de ontgraven keileem in te vervoeren. Hierdoor is het mogelijk 
om water dat is ingenomen tijdens het ontgraven weer uit te pompen tijdens het transport, 
waardoor de keileem niet te nat wordt overgeslagen in middelen van vervoer. 
 
Uit de winlocatie voor de keileem wordt 3000 m3 ontgraven. de keileem is in 3 weken ontgraven 
en direct na ontgraven verwerkt in het depot.  
Het depot, de binnenteen van een deel van de Ommelanderzeedijk wordt opgebouwd over een 
lengte van 60m. Er zijn twee vakken (Noord en Zuid). Naar verwachting komen er twee soorten 
keileem uit de vaargeul (kleiige en zanderige keileem). In de praktijk blijkt het materiaal 
nauwelijks te onderscheiden op kleiige of zandige keileem. De indeling in de vakken wordt 
daarom gebruikt om het verschil in de wijze van aanbrengen te beoordelen. De keileem wordt 
aangebracht als steunberm aan de binnenzijde van de waterkering en krijgt een dikte van circa 
2,5 m. Voordat de keileem wordt aangebracht wordt de aanwezige kleilaag eerst enkele 
decimeters afgegraven en aangevuld met een dunne zandlaag van 0,35m. Ter plaatste van de 
huidige sloot wordt een drainagebuis in een drainagezand cunet aangebracht. Daarnaast worden 
enkele dwarssleuven aangebracht die aansluiten op het bestaande dijktalud, ook deze sleuven 
worden met drainagezand uitgevuld.  
De keileem wordt in vrachtwagens (8x8) over de onderhoudsweg aangevoerd en in het terrein 
over platenbanen verder vervoerd. Het materiaal wordt omgeslagen met 2 hydraulische 
rupskranen die het materiaal verdelen en verdichten. De keileem is relatief nat aangebracht en 
laat zich in het depot moeilijk verdichten door de grote hoeveelheid water die in het materiaal 
zit. 24 april is de eerste keileem aangevoerd en 12mei de laatste vracht. Begin juni 2015 heeft de  
afwerking van het depot plaatsgevonden.  
De uiteindelijke afwerking van de keileem met de kleilaag en de toplaag is met behulp van 
draglineschotten uitgevoerd.   
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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding en doel 

Rijkswaterstaat is voornemens een aanbesteding baggeren vaarweg Noordzee-Eemshaven te 
starten. Hierbij komt keileem beschikbaar dat mogelijk kan worden gebruikt bij de aanleg van de 
dijkverbetering Delfzijl Eemshaven. Om de bruikbaarheid vast te stellen is er door waterschap 
Noorderzijlvest  (NZV) in samenwerking met Rijkswaterstaat (RWS) een pilot uitgevoerd om na te 
gaan of een deel van de specie (keileem) toepasbaar is.  
 
De betreffende verwerkingslocatie en de winlocatie van de keileem voor de pilot zijn 
weergegeven in de onderstaande figuur (Figuur 1). 
 

 
Figuur 1: Beschouwde locaties 
 
Dijkverbetering Eemshaven - Delfzijl 
De zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl voldeed bij de laatste toetsing niet aan de norm. 
Daarom gaat het waterschap de zeedijk verbeteren. Deze zeedijk is bijna 12 kilometer lang. De 
bekleding aan de buitenkant van de dijk is afgekeurd. De binnenzijde van de dijk is afgekeurd op 
macrostabiliteit. 
 
Baggeren vaargeul Eemshaven 
De vaargeul in de Waddenzee ten noorden van de Eemshaven wordt in 2016 en 2017 
uitgebaggerd ten behoeve van het vaarverkeer van en naar de Eemshaven. De totale hoeveelheid 
bedraagt ca. 7,2 miljoen m3. Daarvan bestaat ca. 600.000 m3 uit keileem waarvoor 



Pilot keileem - rapport 1 
Aanleg steunberm 
projectnummer 0402259.00 
02 november 2015  revisie 1.0 
Waterschap Noorderzijlvest - Taskforce 

 

Blad 2 van 38 

 
 

Rijkswaterstaat bestemmingsmogelijkheden zoekt. Het Waterschap Noorderzijlvest staat 
binnenkort voor een aanbesteding van 12 km dijkversterking tussen Eemshaven en Delfzijl. Ook 
het Waterschap is geïnteresseerd of keileem in de dijkversterking gebruikt kan worden. De 
600.000 m3 keileem kan mogelijk een substantieel aandeel van het totaal van de circa 2 miljoen 
m3 aan te voeren volume betekenen. Voor deze pilot is een hoeveelheid van circa 3.000 m3 
keileem gewonnen.  
 
Het doel van de pilot is antwoord te geven op de bovenstaand vraag. Hierbij zijn de volgende 
specifieke doelen geformuleerd: 

• Welke eigenschappen heeft het materiaal  
o Welke eigenschappen heeft het materiaal na ontgraven;  
o Welke eigenschappen heeft het materiaal na verwerking in de ophoging;  
o Hoe is de verwekingsgevoeligheid 

• Wat is de optimale verwerkingswijze 
• Welke knelpunten zijn er te verwachten 

1.2 Betrokkenen 

Er zijn verschillende bedrijven en instanties betrokken bij de pilot keileem. Rijkswaterstaat en 
Waterschap Noorderzijlvest zijn samen initiatiefnemers. Het Waterschap Noorderzijlvest is 
opdrachtgever voor het uitvoeren van de pilot. De Taskforce Deltatechnologie (TFDT) heeft 
opdracht gekregen de pilot te coördineren. De TFDT is onafhankelijk en heeft de beschikking over 
alle expertise uit de gouden driehoek. 
  
De pilot keileem is tot stand gekomen door middel van  expertsessies keileem waarin de 
initiatiefnemers en het bedrijfsleven samenwerken om tot de meest optimale invulling van de 
pilot te komen en hiermee te bepalen of het vrijgekomen materiaal uit de vaargeul kan worden 
toegepast voor de dijkversterking. Het bedrijfsleven bestaat zowel uit specialisten  van de 
adviesbureaus als uit specialisten  van de aannemers. Ook is Deltares  betrokken bij de pilot 
keileem en neemt een adviserende rol in als kennisinstituut.  

1.3 Keileem 

Keileem is een materiaal dat in het verleden veel is toegepast bij dijkversterkingen. Het materiaal 
is onder andere toegepast bij de aanleg van de Afsluitdijk, de Houtribdijk, de dijken van 
Flevoland, de  Wieringermeerdijken en de dijken van de Noordoostpolder. De te verwachten 
eigenschappen zijn van te voren op basis van de beschikbare informatie onderzocht (zie Bijlage 
2). 
 
“Keileem is materiaal dat tijdens de voorlaatste ijstijd aan de basis van gletsjers is ontstaan; het 
bestaat uit een mengsel van Iutum, silt, zand, grind, stenen, keien en blokken. De meest 
voorkomende keileem heeft een zandgehalte van 60 à 70% en moet volgens de NEN5104[6.24] 
worden geclassificeerd als zwak tot matig zandige klei. Globale indicaties van enkele relevante 
eigenschappen van keileem zijn opgenomen in Figuur 2. Met name de plastische eigenschappen 
blijken daarbij grote verschillen te vertonen, die waarschijnlijk moeten worden toegeschreven 
aan verschillen in mineralogische samenstelling of vindplaats. 
 
Per locatie en type constructie kunnen de verwerkingseisen verschillen. Voor de aanpak van de 
pilot starten we met een aanpak waarbij de keileem in lagen van maximaal 0,4 meter wordt  
aangebracht en verdicht. Verdichting kan plaatsvinden door het materiaal met bulldozers aan te 
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rijden. Bij een zeer hoog zandgehalte is het in sommige gevallen zelfs mogelijk de keileem met 
behulp van trilapparatuur te verdichten. Het toelaatbare vochtgehalte wordt vastgesteld in 
relatie tot het optimum vochtgehalte, bepaald met behulp van de Proctorproef. Door tijdens de 
verwerking voor een goede afwatering zorg te dragen kan worden voorkomen, dat bij neerslag 
plassen ontstaan. Bevroren keileem mag niet worden verwerkt. De verwerkingseisen dienen er 
op te zijn gebaseerd dat verwerking direct na de winningen zonder tussentijdse opslag 
plaatsvindt. Wordt hieraan niet de hand gehouden dan zal in natte perioden een materiaal 
ontstaan dat nagenoeg onverwerkbaar is.” [Deze tekst is ontleent aan CUR162]. De ervaring leert 
dat als het materiaal dicht en afwaterend wordt neergelegd in tussendepots de negatieve 
effecten van neerslag worden beperkt. 
 

 
Figuur 2: Globale eigenschappen van keileem (Tabel 6.7 uit CUR162) 

1.4 Leeswijzer 

De rapportage van de pilot keileem bestaat uit twee delen: 
• Rapport 1: Hierin is de wijze van winning en het proces van de aanleg van de steunberm 

beschreven 
• Rapport 2: Hierin is het uitgevoerde onderzoek en de analyse daarvan beschreven. 

 
De rapportage van de pilot is zo feitelijk mogelijk beschreven. Dit houdt in dat zoveel mogelijk de 
feitelijke aanleg van de berm (rapport 1) is beschreven zonder dat er definitieve conclusies aan 
verbonden worden. Dit is ter beoordeling overgelaten aan de partij die daadwerkelijk de keuze 
moet maken over de toepassing van de keileem. Wel zijn in dit rapport op basis van de 
ervaringen in de pilot aandachtspunten en aanbevelingen met betrekking tot de uitvoering 
gegeven. De rapportage van de onderzoeken (rapport 2) betreft een rapportage van de 
uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoeken met daarbij een analyse van het onderzoek. In dit 
rapport zijn conclusies getrokken ten aanzien van de materiaaleigenschappen van de keileem. 
 
Het voorliggende rapport betreft Rapport 1. Hoofdstuk 1 betreft de inleiding. In hoofdstuk 2 is de 
winlocatie beschreven en aangegeven welke informatie beschikbaar is van deze locatie en van 
het materiaal dat er voorkomt. Hoofdstuk 3 beschrijft het ontwerp van de berm. In hoofdstuk 4 
zijn de bevindingen in het veld beschreven. Tenslotte zijn in hoofdstuk 5 de bevindingen, 
aandachtspunten en aanbevelingen gepresenteerd. 
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2 Winlocatie keileem 
2.1 Beschikbare informatie vaargeul Eemshaven-Noordzee 

De keileem die toegepast is in het pilotproject is gewonnen in de vaargeul ten noorden van de 
Eemshaven. Van deze locatie zijn de onderstaande documenten en databestanden beschikbaar. 
Deze zijn digitaal als bijlage toegevoegd bij dit rapport (Bijlage 2) 
 
Bodemopbouw en geologie:  

1 Koomans, R.L. en S. de Vries, 2007. Vaargeul Eems. Kartering bodemsamenstelling. 
Medusa Explorations BV, Project 2006-P-144R3.  

2 Wiertsema & Partners, 2007. Waterbodemonderzoek ten behoeve van het verruimen 
van de Eems vaargeul. Opdrachtnummer VN-41193, 23/2/2007 

3 Marine Sampling Holland, 2010. Rapportage onderzoek fase 2, Grondonderzoek ten 
behoeve van de verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee inclusief bijlagen, 
Opdrachtnummer MSH MN-00339, 24/12/2010 

4 Jonkman, H. en Vries, S. de, 2010. Interpretatie geologische opbouw vaarweg 
Eemshaven-Noordzee inclusief geologische kaarten. MEDUSA Rapport 2010-P-310V1, in 
opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst, december 2010. 

5 Oranjewoud, 2011. Verkennend waterbodemonderzoek ‘Verruiming vaarweg 
Eemshaven-Noordzee’. Projectnummer Oranjewoud 233809, 24/02/2011 

6 Oranjewoud, 2011. Historisch onderzoek ‘ Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee’. 
Projectnummer Oranjewoud 233809, 04/07/2011 

7 De Vries, S., 2013. Memo: Slibgehalte in keileem monsters vaarweg Noordzee-
Eemshaven. Medusa Explorations BV, Rapport 2013-P-416-v1.  

8 Wiertsema & Partners, 2014. Verkennend waterbodemonderzoek. Passeerstrook en 
keerdiamant aanloop Eemshaven Doekegat. Opdrachtnummer VN-57701-3, 20/2/2014 

9 Marine Sampling Holland, 2010. Grondonderzoek Vaarweg Eemshaven-Noordzee. 24-9-
2010 

10 Geologische opbouw vaargeul_kaarten en (lab)gegevens okt 2010 
  
Niet gesprongen explosieven:  

11 Kon. Marine, 2008. Vooronderzoek_vaargeul_Eemshaven_EOD 
  
Archeologie : 

12 Periplus Archeomare,2010. Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek 
(opwaterfase) Doekegat Reede, Waddenzee 

  
Kabels en leidingen: 

13 Rijkswaterstaat, 2012. Eems-Dollard Estuarium - Eems Westereems (ton 23 t/m 
Eemshaven) incl. Rede Opname: 4 t/m 12 september 2012 

  
Lodingen:  

14 Rijkswaterstaat, 2015. Lodingen aanloop_geul_eemshaven_26feb2015_75151 
15 Rijkswaterstaat, 2015. Lodingen aanloop_geul_eemshaven_3apr2015_75152 

2.2 Zoekgebied 

Het zoekgebied waarbinnen het keileem is ontgraven wordt bepaald door: 
• De ligging van de vaargeul, alleen de vaargeul wordt namelijk gebaggerd; 
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• De locaties waar naar verwachting keileem aanwezig is tot op een diepte van maximaal 
NAP -15.50 m. (diepte van de nieuwe vaargeul inclusief 0,50 m overdiepte). 

 
Het op basis van deze criteria bepaalde zoekgebied is weergegeven in Figuur 3 (rode kader). 
 

 
Figuur 3: Zoekgebied keileem 

2.3 Winlocaties 

Op basis van het beschikbare grondonderzoek zijn de locaties van het te winnen materiaal 
bepaald. De gebieden waar materiaal is ontgraven zijn met de bijbehorende coördinaten 
weergegeven in Figuur 4. 
 
De hoeveelheid materiaal die per locatie is ontgraven, is opgenomen in Tabel 1. 
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Tabel 1: Hoeveelheid ontgraven materiaal per dag 
# 
 

rdX 
 

rdY 
 

Datum 
 

Tijd 
 

hoeveelheid 
[m3] 

Opmerkingen 
 

0 251204 610240 21-4-2015   - alleen klei aangetroffen 

1 
251390 610215 23-4-2015 11:00-12.35 uur 

122 
materiaal bevatte veel veen 

251291 610647 23-4-2015 18:30-22:10 uur   
2 251338 610633 24-4-2015 11:30-15:30 uur 182   
3 251209 610733 28-4-2015 8:15-17:10 uur 338  
4 251268 610521 29-4-2015 10:00-16:15 uur 465  
5 251352 610697 30-4-2015 10:15-15:40 uur 396  
6 251390 610685 4-5-2015 9:00-15:55 uur 398  
7 251381 610703 6-5-2015 16:00-21:30 uur 352  
8 251320 610671 7-5-2015 17:00-22:15 uur 342  
9 251322 610691 11-5-2015 10:05-17:40 uur 410  

 

 
Figuur 4: Winlocaties 
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3 Beschrijving pilot 
3.1 Locatie 

De locatie van de pilot is gekozen langs het traject van de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl. De 
locatie van de pilot is weergegeven in Figuur 5. 
 
De berm wordt opgebouwd over een lengte van 60m. Er zijn twee vakken (Noord en Zuid). Naar 
verwachting komen er twee soorten keileem uit de vaargeul (kleiige en zanderige keileem). In de 
praktijk blijkt het materiaal nauwelijks te onderscheiden op kleiige of zandige keileem. De 
indeling in vakken gebruiken we om het verschil in de wijze van aanbrengen te beoordelen. Het 
zuidelijke vak is lagen van circa 0,50 m aangebracht. Het noordelijke vak is in lagen van variabele 
dikte aangebracht.  
 

 
Figuur 5: Pilotlocatie keileem 
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3.2 Pilot 

De keileem wordt aangebracht als steunberm aan de binnenzijde van de waterkering en krijgt 
een dikte van circa 2,5 m. Voordat de keileem wordt aangebracht wordt de aanwezige kleilaag 
eerst enkele decimeters afgegraven en aangevuld met een dunne zandlaag van 0,35m. Ter 
plaatste van de huidige sloot wordt een drainagebuis in een drainagezand cunet aangebracht. 
Daarnaast worden enkele dwarssleuven aangebracht die aansluiten op het bestaande dijktalud, 
ook deze sleuven worden met drainagezand uitgevuld.  Het profiel is weergegeven in Figuur 6. In 
bijlage 1 is de technische tekening opgenomen. 
 
De pilot omvat 3 fasen met de volgende geplande werkzaamheden. 
 
Fase 1 voorbereiding  

1 peilbuizen plaatsen (2 onder kruin), permanent (DDSC) 
2 ter plaatse bestaande teensloot drainage plaatsen (zandcunet,  drainagebuis, 

afvoertakken)  
3 doorsteek naar kwelberm dijkzand, verwijderen deklaag 
4 maaiveld 70 cm verwijderen, plaatsen zakbaken 

 
Fase 2 proefophoging keileem uitvoeren 

5 in lagen van 25-50 cm aanbrengen, deklaag taluds stapsgewijs verwijderen 
6 per laag kwaliteitscontrole (steekringen, simpele parameters in veldlab) 
7 beoordelen afvoer zoute kwel uit de keileem (nieuw kwelslootje bij de teen) 
8 ontwerpparameters bepalen (boringen, labproeven) 

 
Fase 3 afwerken en nazorg 

1. aanbrengen afdeklaag klei, teelaarde en grasmat (hergebruik vrijgekomen 
materiaal) 

2. inmeten nieuwe geometrie; 
3. lange termijn ontwikkeling grondwater blijven volgen (via DDSC) 

 

 
Figuur 6: Aangebrachte berm van keileem 
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4 Uitvoering pilot 
4.1 Chronologie 

Hieronder is kort per dag aangegeven welke hoeveelheid keileem is gewonnen en waar deze in 
de ophoging is verwerkt. 
 

  
winning keileem 
vaargeul  

verwerking keileem pilotlocatie                                                    
 

wk datum lading hoev.  lading vak laag laagdikte hoev. 
      [m3]        [m] [m3] 
17 22-4                

23-4 #1 122            
24-4 #2 182  #1 zuid 1.1 0,3 122 

18 27-4                 
28-4 #3 338  #2 zuid 1.2 0,3 182 

29-4 #4 465 
 

#3 
noord 2.1 0,5 263 

 noord 2.2 0,5 75 

30-4 #5 396 
 

#4 
noord 2.3 0,5 265 

 zuid 1.3 0,3 200 
1-5                 

19 4-5 #6 398  #5 noord 2.4 0,2 - 0,5 396 
5-5                 
6-5 #7 352  #6.1 noord     298 

7-5 #8  342 
 #6.2 zuid 2.5 0,5 100 

 #7.1 zuid     127 

8-5 
     #7.2 zuid(n) 1.4 1,0 225 
     #8.1 zuid(z) 1.5 0,5 200 
     #8.2 zuid(z) 1.6 0,3 142 

20 11-5 #9 410            
12-5      #9 n en z   variabel 410 

    totaal 3.005        totaal 3.005 
 
In Figuur 7 zijn de ophoogslagen schematisch weergegeven. 
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Figuur 7: Uitgevoerde ophoogslagen schematisch weergegeven in langsdoorsnede 

4.2 Materiaal 

Keileem kan in diverse samenstellingen voorkomen. Er bestaan verschillen tussen keileem van 
Wieringen, Urk en de Eems, maar ook tussen voorkomens in de Eems. Zo kan in deze horst van 
de vaargeul-doorsnijding andere keileem voorkomen dan elders langs de Eemsgeul. Alle keileem 
heeft echter wel gemeen dat het geheel bestaat uit slijpsel vanuit gletsjers. Daar zijn ‘keien’ voor 
nodig en uit genese ook te verwachten: het is geen keileem als er geen kei in zit. Als bewijs 
daarvan werd in de ophoging bij het profileren een (afgespleten) kei van circa 200 kg 
aangetroffen. Ook werden er kleinere keien in het materiaal aangetroffen (zie Figuur 8). Deze 
bewijzen dat het hier om een pilot keileem gaat.  
 
Keileem bestaat voor bijna 100% uit zand en fijn steengruis. Als bewijs daarvan konden enkele 
grote keien getoond worden, die met de keileem waren aangevoerd,.  de herkomst van de 
keileem is te herleiden naar het Pleistoceen en is met de met gletsjers meegekomen.  
  
Dat keileem dan toch enige cohesie lijkt te hebben komt door het grote specifieke oppervlak van 
die vele (fijne) korrels tezamen, waar ook al een beetje water leidt tot adhesie en 
vacuümkrachten. Keileem bestaat voor ongeveer 60% uit zand 2000-63um, 20% uit silt 2-63um 
en 20% uit lutum 0-2um. Tezamen bevat de korrelstapeling 20-30% holle ruimte, leidend tot een 
droge soortelijke massa van 1840-1850 kg/m3, ongeacht het watergehalte. Indien het 
watergehalte 20-30% nadert is de keileem vloeibaar, en bij afdrogen verandert de keileem van 
pasteus zoals klei, naar hard materiaal. Indien gedroogd wordt de keileem zo hard als een kei, die 
niet meer te breken valt. In het algemeen lijkt keileem het meest op onverharde betonmortel 
zoals voor zelfverdichtend beton, waarin dan veel zeer fijne vulstoffen zijn toegevoegd.  
  
De aangetroffen keileem bevat vrijwel geen grind (geologische definitie >2mm), is vrijwel geheel 
egaal blauwgroen-grijs, met enkele donkerbruine laagsgewijze verkleuringen van onbekende 
oorzaak, geen organische bijmenging, maar mogelijk oxidatie aan toplaag die contact heeft met 
Eemswater. 

vak zuid
12-mei

8-mei 1.6 (0,3m/142m3)
8-mei 1.5 (0,5m/200m3)

30-apr
28-apr
24-apr

vak noord
12-mei

7-mei
4-mei

30-apr 2.3 (0,5m/150m3) 2.2 (0,5m/75m3) 29-apr
29-apr

8-mei

1.3 (0,3m/200m3)
1.2 (0,3m/182m3)
1.1 (0,3m/122m3)

2.4 (0,2-0,5/396m3)
2.5 (0,5m/100m3)

afwerklaag (200m3)

2.1 (0,5m/ 263m3)

afwerklaag (200m3)

1.4 (1,0m/22 m3)
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Figuur 8: Aangetroffen keien in keileem (28-4-2015) 
 

4.3 Ingezet materieel 

Bij het winnen, transporteren en verwerken van de keileem is het volgende materieel ingezet: 
• Kraanschip Lemsterland met 2m3’s knijper (80 tons kraan met 

rondneusknijper) 
• Sleephopper Amphora 
• Overslagkraan 
• Vrachtauto’s: 2 stuks 8 x8 
• Hydraulische graafmachine’s: 2 stuks (Liebherr 914/verwerken en CAT 

320/overslaan) 

4.4 Winning 

Voor het ‘losknijpen’ van de bodem is een rondneusknijper ingezet (zie Figuur 9). Door de ronde 
vorm heeft deze meer grip op de ondergrond (zie foto). De Lemsterland is per vracht een aantal 
(circa 5) uur bezig met het zandvrij maken van het te ontgraven tracé keileem. Dit zand blijft met 
een sterke tijstroom toestromen. Dit wordt met het lossen van de hopper afgestemd. Een enkele 
keer moet de sleephopper wachten. Bij het naar boven halen van het juiste materiaal speelt de 
stroming een grote rol. De machinist laat de bak op een andere plek in het water zakken dan de 
uiteindelijke winplaats. Ondertussen wordt de bak in de juiste mate gevierd, zodat hij op de juiste 
plek op de winlocatie komt. De spudpalen van 15 meter komen ‘net aan’ op de winlocatie in de 
geul. Het laden van de sleephopper duurt ca 6 – 7 uur voor een volle (ruim 400m3) vracht. Dit is 
ook afhankelijk van stroming en wind. Toegestroomd zand ligt op de top van de knijper en spoelt 
met de tijstroom af voordat de knijper boven water is. Restanten zand in de hopper worden 
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terug geknepen en overboord gezet, of worden met een bak water afgespoeld naar lage delen in 
het ruim. De keileem heeft een grote dichtheid van ca. 1800kg/m3 (droog), zodat de hopper in 
volume niet vol kan worden beladen.  
 

 
Figuur 9: Gebruikte rondneusknijper 
 

4.5 Transport 

Transport in beunschip 
Voor het transport van de winlocatie naar de loslocatie is een hopper ingezet. Tijdens het laden 
en transport wordt het overtollige water dat bij het winnen is ingesloten uitgepompt. Het is 
belangrijk dat dit water zo snel mogelijk uit wordt gepompt, waardoor de vracht met zo min 
mogelijk water aan boord wordt vervoerd en overgeslagen in middelen van vervoer. Hierdoor is 
de menging van het ontgraven materiaal met water beperkt. 
   
Transport in middelen van vervoer 
In de Eemshaven is de hopper gelost met een knijperkraan op de kade. Eventuele kleine 
restanten topzand zijn in de droogstaande beun geplaatst en weer terug genomen naar de 
ontgravingslocatie. Vanuit enkele kleinere insluitingen kwam bij lossen nog enig water vrij. Indien 
mogelijk is de keileem direct in kipperauto’s 8x8 geladen. Een deel van de keileem is eerst op de 
kade gelost en daarna met vrachtauto’s getransporteerd.  
 
De vrachtauto’s brachten via de dijkinspectieweg de keileem in vrachten van circa 14 m3 naar de 
pilotlocatie. Onderweg verloren deze nauwelijks lekwater. De route vanaf de loswal (Noordkade 
vanaf Synergieweg) bedraagt circa 10 kilometer. Een vrachtwagen rijdt hier circa 20 minuten 
over. Voor het verwerken komt het neer op circa 40 minuten per vracht á circa 14 m3. In principe 
kan er 20 m3 in een 8x8, maar vanwege het soortelijk gewicht van de keileem (1,85 ton/m3) is 
per vracht 14 tot 15 m3 getransporteerd. 
  
De aannemer heeft maximaal 3 auto’s (8x8) gelijktijdig ingezet. Vier auto’s rijden elkaar ‘voor de 
wielen’ volgens de aannemer. Voor de hoeveelheid hadden ook trailers ingezet kunnen worden. 
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Vanwege de betere wendbaarheid is gekozen voor een 8x8 vrachtwagen. Omdat de chauffeurs 
onderling kunnen communiceren zijn er geen rijplaten nodig voor passeerplaatsen. Men maakt 
gebruik van de bestaande verbredingen en zijwegen van het onderhoudspad van asfalt. De auto’s 
ondervinden meer hinder van schapen met lammeren dan van de veeroosters. Als de maximum 
snelheid (30 km/uur) in acht wordt genomen hoeft men voor de veeroosters niet af te remmen. 
Ook niet bij het gemaal Spijksterpompen. Schapen en lammeren liggen soms op het warme en 
droge asfalt. Hiervoor moet men wel alert zijn. Dit geldt ook voor de dijkopgang achter het 
schelpenpad van Electrabel. Hier is geen zicht. Ook zijn er scherpe bochten in het dijktracé met 
onderhoudspad waar de dijk het zicht ontneemt op de bocht. Contact van de chauffeurs 
onderling is dan van belang. Ook omdat in deze bocht zich een zoetwater drinkbak voor de 
schapen bevindt.   
 
Op het werk werden de kippers gelost naast het cunet. Daarbij viel op hoe de keileem als een 
tandpasta glad de bak uitglijdt, maar in de storthoop uiteen lijkt te vallen in brokken van circa 
voetbalgrootte. De massa verdicht zich bij lossen zoals stijve betonmortel dat zou doen. Alleen 
bestaat deze uit brokken ongeroerde in situ, iets stevig maar tevens iets vervormbaar. Hoewel de 
buitenkant brokkelig is, is de binnenkant geheel porieloos, een met water verzadigde massa.  

4.6 Voorbereiding pilotlocatie 

Voorafgaande en deels nog op 24 april heeft de aannemer een cunet gegraven en deze voorzien 
van een circa 30 cm stabilisatielaag van zand (zie Figuur 10). In het veld heeft het Waterschap nog 
aangepast dat de kwelsloot van de dijk met zout water gescheiden zou blijven van dit zandcunet, 
door aanbrengen van een kleiafdekking en kleikoffer van teelaarde.  
 

 
Figuur 10: Aangebrachte drainage in zandcunet (23-4-2015) 
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De toplaag van klei is ter plaatse van het proefvak afgegraven (0,4-0,6 m). Hierop is een laag van 
circa 0,30 m zand aangebracht. Zie Figuur 11. 
 

 
Figuur 11: Aangebrachte zandlaag (23-4-2015) 
 
Onder de zandlaag zijn twee zakbakens geplaatst, het zand is enigermate verdicht door het 
verspoord rupsen met 2 kranen. De bovenkant van de zandlaag is ingemeten in NAP. 
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4.7 Verslag aanleg steunberm 

Verslag per scheepslading gewonnen keileem. 
 

Winning - test 
Datum 21 april 2015 
Locatie X: 251204; Y: 610240 
Hoeveelheid Testdag: geen keileem gewonnen 
 
Materieel ontgraving 
De term keileem roept het beeld op van een dicht gepakte harde grondlaag. Voorafgaande aan 
uitvoering van de pilot bestond daarom de vraag welk type ontgravingsmaterieel daartoe zeker 
geschikt zou zijn. De inzet van een grote hydraulische kraan zou zekerheid bieden, maar bleek 
kostbaar te worden. Vanuit het Waterschap is daarom gewezen op de draadkraanmethode, met 
knijper. 
 

 
Figuur 12: Draadkraan met knijper (21-4-2015) 
 
Op dinsdag 21 april vond voorafgaande aan opdrachtverlening een test plaats met de 
Lemsterland van fa Heuvelman-Ibis. In aanwezigheid op het water van Rijkswaterstaat, 
Waterschap, Fugro en Taskforce Deltatechnologie bleek deze goed materiaal te kunnen knijpen, 
met meer dan 150 m3/h. De toegepaste knijper was van zware uitvoering, waterinhoud ca. 2 
m3. 
 
De Lemsterland bleek (ook later) last te hebben van toevloei van grof zeezand, dat zich op de 
top van de door de vaargeul doorsneden baan bevindt. De grote snelheid van getijstroom vult 
elk begin van ontgraving weer met zand. Bij hijsen van de geladen knijper spoelt de getijstroom 
het zand bovenop de knijperinhoud weg. 
 
De Lemsterland kent een beperking van spudpaallengte van 15m, zodat alleen binnen de 
vaargeul doorsnijding van de bank gebaggerd kan worden. Dit is echter toereikend voor deze 
pilot. 
 
Materiaal ontgraving 
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Het tijdens de test van 21 april gegraven materiaal bleek echter staande rietstengels en een plat 
laagje rietveen te bevatten. Het materiaal bevatte geheel geen fracties zand en silt, zodat het 
ging om zeer vette zware blauwe klei. Dit is Holoceen materiaal, geen Pleistoceen en het betrof  
geen kleileem. Dit bleek later in overeenstemming met de boringen die in het recente verleden 
zijn gezet ten behoeve van het baggeren van de geul  (westelijk van boring VC72). 
 

 
Figuur 13: Ontgraven klei tijdens test (21-4-2015) 

 
Scheepslading #1 
Datum winning 23 april 2015 
Locatie winning locatie 1 - X: 251390; Y: 610215 (11:00-12.35 uur) 

locatie 2 - X: 251291; Y: 610647 (18:30-22:10 uur) 
Hoeveelheid 122 m3 
Datum verwerking 24 april 2015 
Locatie verwerking 1e laag (0,30m) vak zuid 
 
Winning 
De eerste locatie op 23 april was circa 200 m oostelijker ten opzichte van de locatie van 21 april. 
Het opgegraven materiaal bevatte veel Holoceen veen. Ook dit bleek later in overeenstemming 
met oostelijker van boring VC73 gelegen boringen. 
 
Uiteindelijk werd 23 april bij boring VC73 de beoogde kleileem gevonden en gebaggerd. Van het 
materiaal werd ca. 120 m3 meteen in de langszij liggende hopper Amphora geplaatst. Eventuele 
hoeveelheden topzand werden tijdelijk in de Lemsterland gelost om later terug in ontgraving te 
plaatsen. Met het baggeren komt water mee, maar het materiaal keileem behield zijn 
vastigheid. Er vindt geen segregatie of ontmenging plaats en zelfs nauwelijks erosie. Een 
eventueel  geringe hoeveelheid meegebaggerd topzand is afspoelbaar naar lage ruimgedeelten. 
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Verwerking 
De eerste ontgraving is op 24 april verwerkt op de pilotlocatie. Op de zuidelijke helft van het 
cunet (ca. 30x15m) is een laag van ca. 0,30m gespreid door twee kranen (zie Figuur 14). Bij het 
profileren zijn geen kluiten verschoven, maar eenvoudig afgetopt. Er zijn daarbij wel kleinere 
‘scheuren’ ontstaan door lichte verschuiving van kluiten. Deze zijn eenvoudig weer gesloten met 
verspoord rupsen door twee kranen. Dankzij de brede rupsen vindt hierbij geen wegpersen 
plaats, De insporing als voetganger  is  enkele cm. De eerste vrachtwagenlading (top uit hopper) 
bleek natter of grover, zodat hier naast de rupsen pers-sporen resteerden. 
 
Na deze eerste week is dus een eerste ophooglaag aangebracht, die direct na aanbrengen niet 
verder verdicht is (zie Figuur 15). De verwachting is dat de verzadigde massa langzaam 
ontwatert, en/of aan de lucht droogt.  
 

 
Figuur 14: Aanbrengen 1e laag keileem (24-4-2015) 
 

 
Figuur 15: Aangebrachte en verdichte 1e laag keileem (24-4-2015) 
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Scheepslading #2 
Datum winning 24 april 2015 
Locatie winning X: 251338; Y: 610633 (11:30-15:30 uur) 
Hoeveelheid 182 m3 
Datum verwerking 28 april 2015 
Locatie verwerking 2e laag (0,30m), vak zuid 
 
Winning 
Een tweede lading van 182 m3 uit hetzelfde gebied VC73 bleek vrijdagavond 24 april van 
dezelfde kwaliteit. Deze bevindt zich gedurende het weekeinde nog in de hopper. Om reden van 
mogelijke uitdroging is het beun en de werkvoorraad daarbij geheel onder water gezet, totdat 
het dinsdagmorgen 28 april weer zal worden uitgepompt. Verwacht wordt dat het gebaggerde 
volume daarbij geheel geen verandering zal zijn ondergaan, zoals het ook in situ onderwater 
verbleef. 
 
 
Verwerking 
Op 28 april is deze lading verwerkt op de zuidelijke helft van het cunet (ca 30x15m). Hier is een 
laag van ca. 0,30m uitgespreid door twee kranen. Bij het profileren worden geen kluiten 
verschoven, maar eenvoudig afgetopt. Het verdichten van de keileem is in eerste instantie 
geprobeerd door verspoord rupsen door een kraan. Door natheid materiaal werd bij het 
versporen met de kraan de keileem onder de rupsen weggeperst. Het verdichten van de keileem 
is gebeurd door middel van het aandrukken van de keileem met de bak van de kraan. 
 
De 1e laag die op 24 april is aangebracht is goed begaanbaar. Het materiaal van laag 2 is veel 
natter dan 1e laag. Bij het betreden van deze laag zakt men 10-30 cm weg. Het drogen van de 
keileem kan naar verwachting enige tijd duren. Het materiaal is mogelijk door het opslaan onder 
water toch natter geworden dan op voorhand gedacht. De afspraak is dat er geen materiaal meer 
onder water wordt opgeslagen. Ontgraven materiaal wordt voortaan direct in de hopper 
geplaatst en vervoerd.    
 

 
Figuur 16: Aanbrengen 2e laag keileem (28-4-2015) 
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Figuur 17: Keileem blubbert weg bij versporen (28-4-2015) 
 

 
Figuur 18: Aangebrachte en verdichte 2e laag keileem (28-4-2015) 

 
  



Pilot keileem - rapport 1 
Aanleg steunberm 
projectnummer 0402259.00 
02 november 2015  revisie 1.0 
Waterschap Noorderzijlvest - Taskforce 

 

Blad 21 van 38 

 
 

Scheepslading #3 
Datum winning 28 april 2015 
Locatie winning X: 251209; Y: 610733 (8:15-17:10 uur) 
Hoeveelheid 338 m3 
Datum verwerking 29 april 2015 
Locatie verwerking 1e laag (0,5m), vak noord 
 
Winning 
 
Het materiaal is op 28-4 geladen en op 29-4 gelost en getransporteerd naar de pilotlocatie. Een 
deel van het materiaal is direct in de vrachtauto gelost. Het resterende deel is tijdelijk op de kant 
gezet en vervolgens per vrachtauto naar de pilotlocatie getransporteerd. 
 

 
Figuur 19: Lossen keileem op kade (29-4-2015) 
 
 
Verwerking 
Op 29 april is deze lading verwerkt. Het te verwerken materiaal betrof redelijk droge ‘zandige’ 
keileem. Het grootste deel (260 m3) is verwerkt in de ophoging. Dit materiaal is aangebracht in de  
1e laag van het noordelijk vak, laagdikte 30cm. Omdat niet al het materiaal in de 1e ophoging 
verwerkt is, is een 2e ophoging (over een oppervlak van circa 150 m2, laagdikte 50 cm) op de 1e 
laag aangebracht. Deze laag is aangebracht nadat de eerste laag door middel van versporen met 
de kraan is verdicht. 
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Figuur 20: Aanbrengen 1e ophoogslag vak Noord (29-4-2015) 
 

 
Scheepslading #4 
Datum winning 29 april 2015 
Locatie winning X: 251268; Y: 610521 (10:00-16:15 uur) 
Hoeveelheid 465 m3 
Datum verwerking 30 april 2015 
Locatie verwerking 2e laag (0,5m), vak noord en 3e laag (0,3m) vak zuid 
 
Winning 
Lossen hopper (465m3) deels op de loswal, deels direct met behulp van vrachtauto’s op de 
pilotlocatie in de berm van het onderhoudspad. 
 
 
Verwerking 
Verwerken ‘zandige’ keileem (465m3) in ophoging, 2e deel noordelijk vak. Laagdikte 50cm. 
 
Waarschijnlijk door regen van afgelopen nacht is het materiaal vandaag natter. Op de 
aangebrachte keileem staan plassen. Verdichten middels versporen van de hgm is niet mogelijk. 
Om indringing van hemelwater te voorkomen wordt de bovenlaag vlak afgestreken. 
 
Circa 200 m3 van de 465m3 wordt verwerkt in ophoging van 30cm op zuidelijk vlak. Betreft 3e laag 
bovenop aangebrachte laag van dinsdag 28 april. Ook hier is de toplaag vlak afgestreken. 
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Scheepslading #5 
Datum winning 30 april 2015 
Locatie winning X: 251352; Y: 251352 (10:15-15:40 uur) 
Hoeveelheid 396 m3 
Datum verwerking 4 mei 2015 
Locatie verwerking 3e laag (0,5m), vak noord 
 
Winning en transport 
De aangevoerde keileem is mooi droog. Het materiaal is zanderig en er zitten ook enkele keien 
tussen. De hopper is op 1 mei gelost (396m3). Dit is gebeurd deels op de loswal en deels direct 
met behulp van vrachtauto’s op de pilotlocatie in de berm van het onderhoudspad. 
 
Het 2e deel keileem van de 30 april gewonnen is getransporteerd baar de pilotlocatie. 
 
Verwerking 
De keileem is verwerkt in een ophoging van 10 – 50 cm op het noordelijk vak. De keileem is onder 
afschot van de weg af aangebracht. Het lag al wel onder afschot maar dan naar de weg toe. Het 
verdichten van het materiaal gaat moeizaam, vooral aan de depotzijde. De keileem wordt met de 
bak aangedrukt en vlak afgestreken. De drain loopt, maar dit kan ook water zijn uit de dijk. 
 

 
Figuur 21: onder afschot leggen vak Noord (4-5-2015) 
 
Het zuidelijk deel is niet op afschot aangebracht. Hier staan behoorlijk veel waterplassen op. 
Hierop kan op deze wijze geen ophoging gerealiseerd worden. De bovenste laag is om deze reden 
hol gelegd zodat het water kan afvloeien. Het vak is naar de kanten geprofileerd met een greppel 
in het midden zodat het goed afwaterend ligt. Dit vanwege de verwachte regen voor morgen. 
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Scheepslading #6 
Datum winning 4 mei 2015 
Locatie winning X: 251390; Y: 610685 (9:00-15:55 uur) 
Hoeveelheid 398 m3 
Datum verwerking 6 en 7 mei 2015 
Locatie verwerking 4e laag, vak noord 
 
Winning 
De aangevoerde keileem is mooi droog. Door de regen van de dag ervoor zit er wel opgesloten 
water in het schip. Het materiaal is zanderig en er zitten ook enkele keien tussen. 
 
De hopper is op 6 mei gelost (398m3). Dit is gebeurd deels op de loswal en deels direct met 
behulp van vrachtauto’s op de pilotlocatie in de berm van het onderhoudspad. 
 
 
Verwerking 
 
Het verdichten door middel van versporen van het noordelijk vak gaat voor het deel aan de 
wegzijde prima. Het deel depotzijde lukt niet. De kraan zakt er tot aan de krans in. Het keileem is 
niet te verdichten op deze wijze. Mogelijk komt dit omdat het nu mooi op afschot ligt van de dijk 
af. 

 
Figuur 22: verdichting vak Noord lukt niet (6-5-2015) 
 
Omdat het vandaag wel mooi weer is, is afgelopen periode een droge korst ontstaan op de 
keileem op zowel het noordelijk als het zuidelijk vlak. Er staan wel enkel waterplassen op, die zijn 
ontstaan ten gevolge van de stevige onweersbui in de middag van 5 mei. 
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De op 6 mei aangevoerde keileem is niet meer in ophoging verwerkt, maar in een richel langs het 
onderhoudspad. 
 

 
Figuur 23: verwerking keileem langs onderhoudspad (6-5-2015) 
 
De op 7 mei aangevoerde keileem is verwerkt in het noordelijke vlak in een laag van 0,5 m. 
Opvallend is hoe snel de toplaag van de keileem weer opdroogt na een regenbui. 
 

 
Figuur 24: Aanbrengen ophoogslag 5 vak Noord (7-5-2015) 
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Scheepslading #7 
Datum winning 6 en 7 mei 2015 
Locatie winning X: 251381; Y: 610703 (16:00-21:30 uur) 
Hoeveelheid 352 m3 
Datum verwerking 8 mei 2015 
Locatie verwerking 4e laag en uitvulling toplaag, vak zuid 
 
Winning 
 
De keileem is gewonnen op 6 mei (tot 21.30 uur) en 7 mei (tot circa 11.00 uur), in totaal 352 m3 
De hopper is op 7 mei gelost. Dit betreft redelijk droge keileem. 
 
Verwerking 
 
Op 7 mei is deze lading als uitvulling van de toplaag van vak Zuid aangebracht (127) m3. De helft 
van vak Zuid (tegen noordzijde) is op 8 mei in één keer opgehoogd met 1 m (225 m3). 
 

 
Figuur 25: Aanbrengen ophoogslag 1 m vak Zuid (8-5-2015) 
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Scheepslading #8 
Datum winning 7 en 8 mei 2015 
Locatie winning X: 251320; Y: 610671 (17:00-22:15 uur) 
Hoeveelheid 342 m3 
Datum verwerking 8 mei 2015 
Locatie verwerking 5e en 6e laag, vak zuid 
 
Winning 
De keileem is gewonnen op 7 mei (tot 22.00 uur) en 8 mei (tot circa 11.00 uur), in totaal 342 m3 
De hopper is op 8 mei gelost. De gewonnen keileem is minder droog dan de vorige lading. 
 
 
Verwerking 
Deze scheepslading is op 8 mei verwerkt. De ander helft van vak Zuid is opgehoogd in 2 
ophoogslagen met een laagdikte van circa 50 cm. De aangebrachte keileem is met de bak 
aangedrukt. 
 
De aangevoerde keileem is minder droog dan de lading van de voorgaande dag. Dit is vooral te 
zien op het zuidelijk vak waar de ophoging van 50cm is aangebracht. De overige vakken zijn snel 
droog bij zonnige weer in de middag. De aangebrachte keileem is al snel na het aanbrengen 
beloopbaar. 
 

 
Scheepslading #9 
Datum winning 11 mei 2015 
Locatie winning X: 251322; Y: 610691 (10:05-17:40 uur) 
Hoeveelheid 410 m3 
Datum verwerking 12 mei 2015 
Locatie verwerking Afwerklaag, vak zuid en noord 
 
Winning 
De keileem is gewonnen op 11 mei. 
 
 
Verwerking 
Aanbrengen keileem op het bovenoppervlak van de pilot (40x15=600m2/410m3). Laagdikte 25cm 
aan de depotzijde en 100 cm aan de onderhoudswegzijde. De aangebrachte keileem wordt met de 
bak aangedrukt. 
 
Op 12 mei zijn de hoogtes van de keileem ingemeten: 

• Aan de depotzijde (achterop) +2,00m NAP en voorop +2,65m NAP. 
• De drain ligt op -1,07m NAP. 
• Maaiveldhoogte achterop ca -0,40m en aan de slootzijde -0,15 (zuidkant) en -0,05 

(noordzijde). 
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Figuur 26: Aanbrengen afwerklaag (12-5-2015) 

 
4.8 Afwerking steunberm 

In de eerste weken van juni (week 23 en 24) is de aangebrachte berm afgedekt met de 
oorspronkelijke teelaardelaag. De dikte van de afdekking was circa 0,30 m. De afdeklaag is enkele 
weken na het aanbrengen van de keileemberm aangebracht zodat deze de tijd heeft gehad om in 
te drogen. De afwerking van de toplaag  (teelaarde)is met draglineschotten uitgevoerd doordat 
er met de kraan grote sporen in de aangebrachte kleilaag werden gereden. De onderliggende 
keileemlaag was nog steeds niet zodanig ingedroogd dat de kleilaag zonder spoorvorming kon 
worden aangebracht.  
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4.9 Aandachtspunten en aanbevelingen 

4.9.1 Bevindingen op basis van ervaringen in het veld 

Algemeen 
• In verband met het vaarverkeer in de vaargeul mocht er gedurende de pilot op beperkte 

tijden gewerkt worden. Tussen 22.00 uur en 8.00 mocht er geen keileem worden gewonnen. 
 

• Vanuit milieuoogpunt mag er geen gebruik worden gemaakt van cutters. Bij het verdiepen 
van de vaargeul zal een dieplepel gebruikt moeten worden. 

 
• Omdat het waddengebied rijkseigendom is van de staat (RijksVastgoedBedrijf), moet er 

toestemming komen van het ministerie EZ. Het brengt kosten met zich mee (5,38 €/m3 excl. 
BTW) om keileem te transporteren en toe te passen buiten dit gebied. 

 

4.9.2 Eigenschappen keilleem 

• De verwachting was dat er twee typen keileem gewonnen zouden worden. Op basis van een 
visuele beoordeling in het veld is er echter geen verschil in typen keileem aangetroffen. 
Behalve vochtverschillen zijn er echter geen kwaliteitsverschillen visueel waarneembaar. De 
twee vakken (Noord en Zuid) zijn daarom in toegepast materiaal niet onderscheidend. Er is 
daarom gekozen om de ophoogsnelheid van de twee vakken te variëren. 
 

• De keileem is vochtig tot stevig, maar valt bij beladen uiteen in brokken van voetbalgrootte. 
 

4.9.3 Winning en transport 

• Aanvankelijk werd vermoed dat de keileem in het baggergebied een vaste vorm zou hebben, 
die slechts met grote hydraulische kracht zou kunnen worden ontgraven. Toch bleek het 
mogelijk een bolknijper van ca. 2m3 waterinhoud toe te passen, die ca. 100 m3/h graaft.  

 
• Van de vaargeul zijn enkele boringen bekend, die vaksgewijs met ontgraving worden 

beproefd. Dat betekent dat elke dag opnieuw een toplaag van ca. 50cm grof zand moet 
worden doorbroken om bij de keileem te komen. Dit grove zand stroomt met de hoge 
tijstromen aanvankelijk steeds in het graafgat. Bij hijsen van de knijper spoelt overigens veel 
zand van de knijper af, en in het ontvangende beun wordt zand afgespoeld naar lagere 
beundelen.  
 

• Het beunschip (hopper) wordt einde dag of volgende ochtend gelost in vrachtauto’s en/of op 
de loskade. Daarbij wordt de keileem weer één massa waarin soms toch oorspronkelijke 
kluiten zijn waar te nemen. In het algemeen wordt de keileem op het werk uit de vrachtauto 
gelost naast de ophoging als een glijdende massa, die in de oppervlakte van de bult toch 
weer uiteenvalt in (gewijzigde) brokstukken.  

 
• Om uitdroging te voorkomen is het beun en de werkvoorraad voor de tweede ophoogslag 

(vak zuid) een weekend geheel onder water gezet. Hierdoor bleek het materiaal erg nat 
geworden zodat een volgende ophoogslag pas later aangebracht kon worden dan was 
voorzien 
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• De vochtigheid van het aangevoerde heeft sterk gevarieerd. Oorzaken van vochtverschillen 

kunnen deels de korrelopbouw zijn, maar zeker het (tijdig) afpompen van water uit het beun, 
het al of niet hoog optasten van keileem op de kade of in verwerkingsdepot, en ook de 
neerslag. Het is daarom van belang dat tijdens transport en opslag het vrij en uitzakkend 
water de keileem aan de onderzijde van een volume kan verlaten 

4.9.4 Aanbrengen keileem 

• De keileem is goed verwerkbaar mits het niet al te nat is. Indien de keileem te nat is, kan een 
rupskraan hier niet op rijden (zie Figuur 28). Het is daarom van belang dat er geen water 
staat op een oppervlak dat aan de lucht kan drogen. Regenwater in plassen of openingen zal 
de volgende laag vernatten of in holle ruimten gaan zitten. Belangrijk is om bij neerslag te 
werken met voldoende afschot op elke ophooglaag. 
 

• Op droge en zonnige werkdagen bleek dat de keileem reeds aan het einde van de werkdag 
sterk was uitgedroogd. Waardoor het materiaal bestond uit zeer uitgedroogde kluiten (zie 
Figuur 27). In die toestand kunnen mogelijk holle ruimten tussen kluiten niet goed 
dichtgereden worden.  
 

• Verdichten van redelijk droge keileem gaat goed door versporen met rups. Bij nat weer of 
nat aangevoerde keileem werkt deze methode niet. Dan kan het aandrukken met de bak 
worden toegepast 
 

• Op basis van de laboratoriumproeven blijkt het verdichten van de keileem in de pilot 
onvoldoende goed gebeurd te zijn. 
 

 
Figuur 27: Verwerking in droge omstandigheden 
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Figuur 28: Verwerking in natte omstandigheden 
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Contactgegevens 
Beneluxweg 125 
4904 SJ  OOSTERHOUT 
Postbus 40 
4900 AA  OOSTERHOUT 
 
E. martien.berk@anteagroup.com 
 
www.anteagroup.nl 
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 
adviseurs en ingenieurs van Antea Group 
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 
en wegen, realiseren woonwijken en 
waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 
bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 
assetmanagement en energie. Onder de 
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 
allround en onafhankelijk partner voor 
bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 
zetten we deze expertise ook mondiaal in. 
Door hoogwaardige kennis te combineren 
met een pragmatische aanpak maken we 
oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 
Op deze manier anticiperen we op de vragen 
van vandaag en de oplossingen van de 
toekomst. Al meer dan 60 jaar. 
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