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Samenvatting 
Deel 2 van de rapportage bestaat uit een beschrijving van de bemonstering en de analyse van de 
monsters. Het doel van dit rapport is om objectieve bevindingen van de keileem  aan de hand van 
visuele waarnemingen en laboratorium analyses vast te stellen. Er zijn geen conclusies naar 
aanleiding van de aan de analyses uitgewerkt.  
 
Voor een deel van het dijktraject van de Ommelanderzeedijk, niet zijnde de pilot, vindt een 
onderzoek plaats naar  de waterspanningen in de dijk. Op basis van de gemeten waterspanning is 
de verwachting dat indien de afdekkende kleilaag op de pilotlocatie ter plaatse van de 
aangelegde steunberm wordt verwijderd, de dijk “leegloopt” en zand mee zal voeren. Daarom 
zijn er op voorhand een tweetal peilbuizen geplaatst om in te schatten of dit effect op zal treden. 
Om eventuele waterspanningen te verlagen is er voor gekozen om voor het aanbrengen van het 
depot met keileem een drainage  in de voormalige binnenteensloot aan te leggen en deze 
drainage aan te sluiten op de bestaande steunberm. 
Uit de data van de peilbuizen blijkt dat de aangelegde drainage in de teensloot van de bestaande 
berm goed heeft gefunctioneerd.  
 
Bij de start van de pilot is gekozen voor een veldlaboratorium, omdat er voortdurend monsters 
worden beoordeeld op verwerkbaarheid. Door de grote hoeveelheid vocht in de keileem is de 
bruikbaarheid van het veldlaboratorium in de praktijk beperkt geweest.  
Door zowel de opzichter als de laborant van het veldlaboratorium zijn visuele beoordelingen 
uitgevoerd van het aangeleverde materiaal. In het logboek van de veldlaborant is goed 
weergegeven wat de conditie van de keileem is geweest die is verwerkt. De weersinvloeden en 
de mate waarin de keileem “droog” is ontgraven heeft een grote invloed op de directe 
verwerkbaarheid. Daarnaast zijn er een groot aantal monsters aanvullend onderzocht in het 
laboratorium, waardoor een goed beeld  
 
Na het afwerken van het depot (afdekken met klei en aanbrengen humeuze toplaag) begin juni 
2015, is er medio juli 2015 onderzoek gedaan naar de conditie van het depot  op vocht middels 
een handsondeerapparaat. Aan de hand van de sonderingen is geconcludeerd dat er geen grote 
verschillen zijn in de dichtheid en het vochtgehalte van de aangebrachte keileem. 
Vervolgens zijn er een aantal boringen gezet, om visueel de conditie van de aangebrachte 
keileem vast te stellen. Tevens zijn er monsters genomen ten behoeve van een 
gevoeligheidsanalyse aangaande aardbevingsbestendigheid. Op de monsters zijn 2 cyclische 
triaxiaalproeven uitgevoerd.  Op grond van de uitkomst van de cyclische triaxiaalproeven en de 
vergelijking van keileem-proefresultaten met de resultaten uit de Verwekingstudie van Deltares 
[Deltares 2014] lijkt keileem bestand tegen de aardbevingen die in Groningen verwacht worden. 
Wel moet worden bedacht dat de steekproef van 2 cyclische-triaxiaalproeven beperkt is. 
 
Om vast te stellen of er een verschil in verdichting en vochtgehalte in de vakken van het depot is 
ontstaan ten gevolge van het verschil in de wijze van aanbrengen zijn er op 11 juli 2015 
handsonderingen en boringen uitgevoerd. Daarnaast zijn er met een guts tot 1,6 m. monsters 
gestoken om een eerste visuele beoordeling van de keileem in het depot te krijgen. De monsters 
in de guts waren bijzonder nat en het materiaal liep als je tegen de guts tikt  deels uit de guts.  
Om de conditie van de keileem visueel te kunnen beoordelen is er besloten een 3-tal 
proefsleuven te  graven tot aan het oude maaiveld. Het doel van de proefsleuven is om visueel 
vast te stellen of er grote verschillen zijn in de conditie van de keileem (vochtgehalte) boven en 
onder in de sleuf.   



 

 

Aan de hand van de sonderingen is geconcludeerd dat er geen grote verschillen zijn in de 
dichtheid en het vochtgehalte van de aangebrachte keileem. De proefsleuven zijn daarom 
gelijkmatig verdeeld over het depot gegraven. Er kon tot meer dan 2,5 m diep worden gegraven 
zonder dat de sleuf inviel. Er trad geen water uit. Wel was het duidelijk dat het materiaal veel 
water vast houdt. 
Om extra inzicht te krijgen in het drogingsgedrag van het materiaal aan de wind, wordt er van 
elke proefsleuf een deel van de ontgraven keileem op het maaiveld in een kegel in depot gezet, 
de rug wordt niet afgewerkt, zodat de wind op het ruwe profiel maximaal kan inwerken. 
De verwachting was dat de watergehalten van de keileem die in ruggen was gezet, in de loop van 
de tijd zou dalen als gevolg van ontwatering. Het lijkt dat het omgekeerde optreedt, namelijk dat 
het watergehalte iets toeneemt: wgem-20 juli-wgem-12 aug-wgem-1 sept = 16,7%-17,5%-18,8%. 
Op basis van neerslaggegevens die over de onderzochte periode zijn vergeleken blijkt dat de 
klimatologische omstandigheden van invloed zijn op de droging van het materiaal. 
 
Van het opgevangen drainagewater van de aangebrachte keileemberm is het chloridegehalte 
bepaald. Of het water geschikt is voor landbouw en drinkwater hangt af van het chloridegehalte.  
Om het chloridegehalte van het uittredende water uit de keileem te kunnen vergelijken met de 
heersende chloridegehalten van de omgeving is de  geleidbaarheid (EC) van het water in  de  
sloot, de  greppel en de drain aan de noordzijde gemeten. De geleidbaarheid (EC) van het 
drainagewater ligt relatief laag  in  vergelijking met  de  omgeving en  zal daarmee  naar 
verwachting  geen  verzilting  van de omgeving veroorzaken. 
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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 pilotlocatie en de winlocatie van de keileem ten behoeve van de keileem 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 
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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 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 de 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. Tot slot 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 
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 relatief 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. De keileem dient in lagen 
van maximaal 0,4 meter te worden aangebracht en verdicht. Verdichting kan plaatsvinden door 
het materiaal met bulldozers aan te rijden. Bij een zeer hoog zandgehalte is het in sommige 
gevallen zelfs mogelijk de keileem met behulp van trilapparatuur te verdichten. Het toelaatbare 
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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 

steunbermen 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 2. Hoofdstuk 1 betreft de inleiding. In hoofdstuk 2 is 
het uitgevoerde onderzoek beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de op basis van het 
laboratoriumonderzoek uitgevoerde analyses. In hoofdstuk 4 zijn de bevindingen in het veld 
beschreven. Tenslotte zijn in hoofdstuk 5 de conclusies gepresenteerd. 
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2 Uitgevoerd onderzoek  
2.1 Inleiding 

In onderstaande tijddiagram is aangegeven in welke perioden de ontgraving, aanleg,  
bemonstering en analyse van de keileem heeft plaatsgevonden. In de periode van week 17 tot en 
met 20 is de keileem ontgraven en aangelegd. De monsters in deze periode zijn deels in een 
veldlaboratorium beproefd en deels in het geotechnisch laboratorium. In week 23 en 24 is de 
keileem afgedekt met de in depot gezette klei en afgewerkt met een toplaag van teelaarde. 
In week  28 is er een beoordeling van het depot uitgevoerd aan de hand van handsonderingen en 
boringen. Op basis van de conclusies van de sonderingen en de boringen zijn er in week 29 3 
proefsleuven gegraven. Het materiaal uit de 3 proefsleuven is gedurende 3 monsterrondes met 
een interval van 3 weken beproefd. De laatste bemonstering heeft plaats gevonden in week 36.  
 

   

2.2 Voorbereidend onderzoek (peilbuizen) 

Op een deel van het dijktraject van de Ommelanderzeedijk, niet zijnde de pilot, vindt een 
onderzoek plaats naar  de waterspanningen in de dijk. Op basis van de gemeten waterspanning is 
de verwachting dat indien de afdekkende kleilaag op de pilotlocatie ter plaatse van de 
aangelegde steunberm wordt verwijderd, de dijk “leegloopt” en zand mee zal voeren. Daarom 
zijn er op voorhand een tweetal peilbuizen geplaatst om in te schatten of dit effect op zal treden. 
Uit de peilbuisdata bleek dat de stijghoogte beneden het niveau van het maaiveld onder  de weg 
lag en dat daarom de kans op leegloop van de dijk bij verwijderen van de afdeklaag klein was. Bij 
het afgraven van de deklaag is inderdaad gebleken dat er nauwelijks sprake was van uittreden 
water. De peilbuismetingen tot 17 april zijn weergegeven in Figuur 3. Alle peilbuisdata zijn 
opgenomen in Bijlage 1. Uit deze data blijkt dat de aangelegde drainage in de teensloot van de 
bestaande berm goed heeft gefunctioneerd. De drainage was bedoeld om de ontwaterfunctie 
van voormalige binnenteensloot over te nemen en  het voorkomen van toename van de 
waterspanning in de reeds aanwezige steunberm. Uit de meetdata blijkt dat de drainage deze 
functie ook daadwerkelijk heeft vervuld. 
  

week
Winning keileem
Aanleggen steunberm
Monstername Fugro - steunberm

Watergehalte en Atterbergse grenzen
Proctordichtheid, volumegewicht en watergehalte
Ongedraineerde schuifsterkte

Sonderingen en monstername W&P - steunberm
Handsonderingen steunberm
Monstername t.b.v. laboratoriumonderzoek

Graven proefsleuven en materiaal op 'ruggen' leggen
Sonderingen en monstername W&P - 'ruggen'

Handsonderingen ruggen
Monstername t.b.v. laboratoriumonderzoek

17 26 27 28 29 30 3118 19 20 21 22 23 24 25 32 33 34 35 36
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Figuur 3: Peilbuismetingen 
 
Opvallend is dat de waterspanningen laag zijn in relatie tot de waterspanningen bij de overige 
dwarsraaien. Er zijn daarom een aantal cross checks uitgevoerd. 
 
De peilbuizen zijn door middel van een doorgaande waterpassing ingemeten t.o.v. NAP. De 
waterpassing had een totale lengte van 3,2 km met een sluitfout van 2mm (bij een tolerantie van 
11 mm). Er is dus geen twijfel over de peilbuishoogte. 
 
De waterstanden in de peilbuizen zijn op 15-4-2015 door 2 personen afzonderlijk van elkaar 
gepeild, waarbij sprake was van een verschil van max. 2 cm. Er zat circa 2 uur tussen de peilingen. 
Wanneer naar de peilbuisdata wordt gekeken dan valt dit binnen de fluctuaties in waterstand. 
Ook kwamen de waterstanden overeen met de data die via de loggerkast binnenkomt bij de 
servers van Fugro. 
 
Voorafgaand aan het onderzoek is op basis van de sonderingen uit de eerdere fase een boorplan 
opgesteld. De boorploeg is bij de overdracht geïnstrueerd om minimaal een halve meter door te 
boren op het moment dat er geen zand meer werd aangetroffen/opgeboord. Deze laag is 
vervolgens met kleikorrels weer afgedicht, waarna over een lengte van 2 m een peilbuisfilter met 
filtergrind is omstort en aansluitend is afgedicht met kleikorrels tot maaiveld. Er is geen sprake 
van dat de peilbuis in contact staat met een tussenzandlaag (zie boorprofielen HB1 en HB2). 
 
Het verschil in waterspanning dat is aangetroffen bij de beide dwarsraaien is mogelijk te 
verklaren uit de fasering waarop eind jaren zestig de dijkverbetering is uitgevoerd. Bij deze 
dijkverbetering kan een zandlaag zijn overgebleven onder de steunberm tot aan/in de 
binnenteensloot en mogelijk zelfs in het terrein aan landzijde hiervan. Hierdoor kunnen de 
waterspanningen in de dijk lokaal lager zijn dan in eerste instantie zou worden verwacht. 
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2.3 Onderzoek tijdens uitvoering 

2.3.1 Proctordichtheid, volumegewicht en watergehalte 

Tijdens de aanleg van het depot is van de verschillende lagen de proctordichtheid (1-
puntsproctor) bepaald. De gemeten waarden zijn weergegeven in Tabel 1. In Tabel 2 zijn de 
minimale, gemiddelde en maximale waarden gegeven. Hieruit blijkt dat de verdichtingsgraad in 
alle gevallen vrijwel 100% is. 
De verdichtingsgraad bij de monsters van W&P is lager omdat zij de maximale proctordichtheid 
hebben bepaald door middel van een 5-puntsproctorproef. Doordat gedeeld is door de hoogst 
gevonden dichtheid resulteert dit in een lagere verdichtingsgraadgraad. 
 
Tabel 1: Verdichtingsgraad - 20 monsters 

Monster Laag vak Locatie datum 
droge  

dichtheid  
[kg/m3] 

Water- 
gehalte 

[% 
(m/m)] 

Max. Proctor-
dichtheid  

[kg/m3] 

Verdichtings-
graad  

% 

P1-1-1 1 1 zuid 28-4-2015 1842 14,4 1850 100 

P1-2-1 2 1 zuid 28-4-2015 1756 17,9 1757 100 

P2-1-1 1 2 noord 28-4-2015 1722 18,9 1748 99 

P2-1-2 1 2 noord 28-4-2015 1808 17,2 1812 100 

P2-1-3 1 2 noord 28-4-2015 1737 19,0 1758 99 

P2-1-4 1 2 noord 28-4-2015 1806 18,7 1811 100 

P2-2-1 2 2 noord 29-4-2015 1741 18,6 1746 100 

P2-2-2 2 2 noord 29-4-2015 1742 18,8 1748 100 

P2-2-3 2 2 noord 29-4-2015 1735 18,3 1757 99 

P2-2-4 2 2 noord 29-4-2015 1761 18,4 1755 100 

P2-3-1 3 2 noord 29-4-2015 1755 19,9 1753 100 

P2-3-2 3 2 noord 29-4-2015 1751 19,8 1732 101 

P2-3-3 3 2 noord 7-5-2015 1739 20,2 1745 100 

P2-3-4 3 2 noord 7-5-2015 1754 20,0 1742 101 

P2-4-1 4 2 noord 7-5-2015 1746 19,3 1745 100 

P2-4-2 4 2 noord 8-5-2015 1702 19,4 1718 99 

P2-4-3 4 2 noord 8-5-2015 1756 19,2 1751 100 

P2-4-4 4 2 noord 8-5-2015 1714 19,6 1726 99 

P2-5-1 5 2 noord 8-5-2015 1846 18,7 1828 101 

P2-5-2 5 2 noord 8-5-2015 1831 18,4 1841 99 
 
Tabel 2: Verdichtingsgraad – min, max, gemiddeld 

 

droge  
dichtheid  

[kg/m3] 

Water- 
gehalte 

[% (m/m)] 

Max. Proctor-
dichtheid  

[kg/m3] 

Verdichtings-
graad  

% 

minimaal 1.702 14,4 1.718 99 

gemiddelde 1.762 18,7 1.766 100 

maximaal 1.846 20,2 1.850 101 
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2.3.2 Ongedraineerde schuifsterkte 

De ongedraineerde schuifsterkte is op 10 monsters bepaald met de Torvaneproef. Deze varieert 
tussen de 10,5 kPa en de 18,5 kPa met één uitschieter naar boven van 28,5 kPa. De gemeten 
waarden zijn weergegeven in Tabel 3. 
 
Tabel 3: Ongedraineerde schuifsterkte 
Boringnr. Monsternr. datum Fundr [kPa] 

VAK1,L1 M1 week 18 en 19 18,5 
VAK2,L1 M2 week 18 en 19 11,0 
VAK1,L2 M3 week 18 en 19 12,0 
VAK2,L2 M4 week 18 en 19 28,5 
VAK1,L3 M5 week 18 en 19 14,0 
VAK1,L4 M6 week 18 en 19 15,5 
VAK1,L5 M7 week 18 en 19 12,0 
VAK2,L3 M8 week 18 en 19 10,5 
VAK2,L4 M10 week 18 en 19 12,5 

2.3.3 Watergehalte en Atterbergse grenzen 

Voor 16 monsters zijn de Atterbergse grenzen bepaald. Van deze monsters is tevens het 
watergehalte bepaald. Deze zijn weergegeven in Tabel 4. De Atterbergse grenzen zijn 
opgenomen in Bijlage 2. 
 
Tabel 4: Watergehalte en Atterbergse grenzen 

Monster Omschrijving proefvak laag datum 
Water- 
gehalte 

[% (m/m)] 
1 M1 Proefvak 1 laag 1 27-4-2015 17 

2 M2 Proefvak 1 laag 2 28-4-2015 18 

3 M3 Proefvak 2 laag 1 29-4-2015 20 

4 M4 Proefvak 2 laag 2 30-4-2015 19 

5 M5 Proefvak 2 laag 2 30-4-2015 18 

6 M6 Proefvak 1 laag 3 30-4-2015 17 

7 M7 Proefvak 2 laag 3 4-5-2015 18 

8 M8 Proefvak 2 laag 3 4-5-2015 19 

9 M9 Proefvak 2 laag 4 6-5-2015 20 

10 M10 Proefvak 2 laag 4 6-5-2015 18 

11 M11 Proefvak 2 laag 5 7-5-2015 17 

12 M12 Proefvak 2 laag 5 7-5-2015 19 

13 M13 Proefvak 1 laag 3, 4, 5 7-5-2015 18 

14 M14 Proefvak 1 laag 3, 4, 6 8-5-2015 19 

15 M15 Proefvak 1 laag 3, 4, 7 8-5-2015 19 

16 M16 Proefvak 1 laag 3, 4, 8 8-5-2015 18 
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2.4 Onderzoek na uitvoering 

2.4.1 Handsonderingen steunberm 

Om vast te stellen of er een verschil in verdichting en vochtgehalte in de vakken 1 en 2 van het 
depot is ontstaan ten gevolge van het verschil in de wijze van aanbrengen zijn er op 11 juli 2015 
handsonderingen en boringen uitgevoerd. 

Datum 
11-7-2015  

Methode 
Er zijn 12 handsonderingen uitgevoerd in de aangebrachte steunberm opgebouwd uit keileem. 
De handsondering zijn uitgevoerd met analoog handsondeerapparaat. 

Resultaat  
De resultaten van de uitgevoerde handsonderingen (sondering S1 tot en met S12) zijn 
opgenomen in het rapport van W&P in Bijlage 3. Als referentiehoogte is de bovenkant van de 
steunberm aangehouden. 

2.4.2 Monstername en laboratoriumonderzoek steunberm 

Datum 
11-7-2015  

Methode 
Ter plaatse van de handsonderingen S1, S5 en S11 zijn boringen ten behoeve van monstername 
gezet. Daarnaast zijn er met een guts tot 1,6 m. monsters gestoken om een eerste visuele 
beoordeling van de keileem in het depot te krijgen. De monsters in de guts waren bijzonder nat 
en het materiaal liep als je tegen de guts tikt  deels uit de guts.  
 Van deze boringen (B001, B005 en B011) zijn ongeroerde monsters genomen. Deze zijn 
uitgedrukt en hiervan is het volumegewicht bepaald. 

Resultaat 
Steunberm: 

• 2x cyclische triaxiaalproef (B005 en B011) 
• 1 maal 5-punts proctorproef 
• 4x Korrelverdeling (areometerproef) (B001, B005, B011) 
• 8x volumegewicht en watergehalte 

 
In hoofdstuk 3 zijn de resultaten van het laboratoriumonderzoek geanalyseerd. 
 
De resultaten van het uitgevoerde laboratoriumonderzoek zijn opgenomen in het rapport van 
W&P in Bijlage 3. 

2.4.3 Graven proefsleuven 

Om de conditie van de keileem visueel te kunnen beoordelen is er besloten een 3-tal 
proefsleuven te  graven tot aan het oude maaiveld. Het doel van de proefsleuven is om visueel 
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vast te stellen of er grote verschillen zijn in de conditie van de keileem (vochtgehalte) boven en 
onder in de sleuf.   
 
Aan de hand van de sonderingen is geconcludeerd dat er geen grote verschillen zijn in de 
dichtheid en het vochtgehalte van de aangebrachte keileem. De proefsleuven zijn verdeeld over 
het depot met een midigraver met rups uitgevoerd. Als bak is een puinriek gebruikt.  
We konden tot meer dan 2,5 m diep graven zonder dat de sleuf inviel. Er trad geen water uit. Wel 
was het duidelijk dat het materiaal veel water vast houdt. De zuigende werking van het materiaal 
op de bak van de kraan was goed te merken. De sleuf bleef open staan en in tegenstelling tot het 
materiaal in de guts liep de sleuf niet dicht (zie Figuur 4 en Figuur 5). Wel kwamen na enkele 
minuten scheuren in de aanliggende taluds en begon de sleuf uit te buiken (bol staan). Er zijn 
geen grote vochtverschillen waar te nemen in de sleuf tussen de maaiveldzijde en de bodem. 
 
Om extra inzicht te krijgen in het drogingsgedrag van het materiaal aan de wind, wordt er van 
elke proefsleuf een deel van de ontgraven keileem materiaal op het maaiveld in een kegel in 
depot gezet, de rug wordt niet afgewerkt, zodat de wind op het ruwe profiel maximaal kan 
inwerken. De ruggen hebben een verschil in hoogte, namelijk 0,30 m, 0,60 m en 1,00 m (zie 
Figuur 6). Het doel is om na te gaan wat een effectieve rug is om het materiaal snel te laten 
drogen aan de wind.  
 

 
Figuur 4: Proefsleuf 
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Figuur 5: Proefsleuf 
 

 
Figuur 6: Ligging en overzichtsfoto aangebrachte 'ruggen' 
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2.4.4 Handsonderingen ‘ruggen’ 

Datum 
20-7-2015, 12-8-2015 en 1-9-2015 

Methode 
Nadat een drietal ruggen van keileem op de steunberm zijn aangebracht, zijn op 4 posities in elk 
van de 3 ruggen handsonderingen uitgevoerd. Hiervoor is op 20-7-2015 en 1-9-2015 gebruik 
gemaakt van een penetrologger van de firma Eikelkamp. Op 12-8-2015 is gebruik gemaakt van 
een analoog handsondeerapparaat.  

Resultaten 
De resultaten van de uitgevoerde handsonderingen zijn opgenomen in het rapport van W&P in 
Bijlage 3. Als referentiehoogte is de bovenkant van iedere rug aangehouden. In tabel is een 
overzicht gegeven van alle  in de ruggen uitgevoerde handsonderingen. 
 
Tabel 5: Overzicht handsonderingen in 'ruggen' 
Sondering datum ‘rugnummer' 
HS1-1 20-7-2015 1 
HS1-2 20-7-2015 1 
HS1-3 20-7-2015 1 
HS1-4 20-7-2015 1 
HS1-5 12-8-2015 1 
HS1-6 12-8-2015 1 
HS1-7 12-8-2015 1 
HS1-8 12-8-2015 1 
HS1-9 1-9-2015 1 
HS1-10 1-9-2015 1 
HS1-11 1-9-2015 1 
HS1-12 1-9-2015 1 
    HS2-1 20-7-2015 2 
HS2-2 20-7-2015 2 
HS2-3 20-7-2015 2 
HS2-4 20-7-2015 2 
HS2-5 12-8-2015 2 
HS2-6 12-8-2015 2 
HS2-7 12-8-2015 2 
HS2-8 12-8-2015 2 
HS2-9 1-9-2015 2 
HS2-10 1-9-2015 2 
HS2-11 1-9-2015 2 
HS2-12 1-9-2015 2 
    HS3-1 20-7-2015 3 
HS3-2 20-7-2015 3 
HS3-3 20-7-2015 3 
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Sondering datum ‘rugnummer' 
HS3-4 20-7-2015 3 
HS3-5 12-8-2015 3 
HS3-6 12-8-2015 3 
HS3-7 12-8-2015 3 
HS3-8 12-8-2015 3 
HS3-9 1-9-2015 3 
HS3-10 1-9-2015 3 
HS3-11 1-9-2015 3 
HS3-12 1-9-2015 3 
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2.4.5 Monstername en laboratoriumonderzoek ‘ruggen’ 

Datum 
20-7-2015, 12-8-2015 en 1-9-2015 
Methode 
Op 4 posities in elk van de 3 aangebrachte ruggen zijn halverwege de hoogte van de rug 4 
steekringen in genomen. 

Resultaat 
Nulsituatie (20-7-2015): 

• 3x 5-punts proctorproef 
• 3x Korrelverdeling (areometerproef) 
• 3x 12 volumegewicht en watergehalte  
• Chloridegehalte bepaling 

Herhalingsmetingen (12-8-2015 en 1-9-2015): 
• 3x 12 Volumegewicht en watergehalte  
• Chloridegehalte bepaling 

In hoofdstuk 3 zijn de resultaten van het laboratoriumonderzoek geanalyseerd. 
 
De resultaten van het uitgevoerde laboratoriumonderzoek zijn opgenomen in het rapport van 
W&P in Bijlage 3. 

2.4.6 Chloridemeting 

Datum 
20-7-2015, 12-8-2015 en 1-9-2015 

Methode 
De geleidbaarheid van het grond- en oppervlaktewater is gemonitord. Daarbij is het elektrisch 
geleidingsvermogen(EC) gemeten van het water uit de aangebrachte drainagebuis, de greppel en 
de sloot. Het drainagewater is in het veld bemonsterd en opgestuurd naar het chemisch 
laboratorium om specifiek voor deze locatie een relatie te kunnen leggen tussen 
geleidingsvermogen en chloridegehalte. 
 
Tevens is het debiet van de uitstroom uit de drain gemeten met behulp van een emmer en een 
stopwatch. 

Resultaat  
 
Tabel 6: Resultaten chloride-onderzoek (bron: Wiertsema en Partners. Pilot Keileem tbv dijkverbetering 
Eemshaven Delfzijl; VN-62732-2. 4 september 2015) 

datum 

Sloot Greppel drainagewater 

Opmerking 
EC (µS/cm) 

EC EC Cl gehalte 
(mg/l) 

Debiet 
(l/min) (µS/cm) (µS/cm) 

20-7-2015 1161 droog 3680 740 3,2   
12-8-2015 1133 6100 3820 810 3,5   

1-9-2015 1293 2580 5130 1030 3,3 drain uitgegraven, veel 
ijzer in water 
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3 Analyse uitgevoerde onderzoeken depot 
3.1 Volumegewicht en verdichtingsgraad 

Tijdens het veldwerk van 11-7-2015 zijn in drie boringen B001, B005 en B007  ongeroerde 
grondmonsters gestoken. Van deze monsters zijn de volumegewichten bepaald. Zie Figuur 7 en 
Figuur 8. 
 

 
Figuur 7: Volumegewichten en watergehalten van de ongeroerde monsters 
 

 
Figuur 8: Verdichtingsgraden van de ongeroerde monsters 
 
Deze monsters zijn samengesteld tot een mengmonster waarop een 5-punts proctorproef is 
uitgevoerd. Daaruit blijkt dat maximaal volumegewicht van 2.217 kg/m³ is waarbij een 
vochtgehalte van 10,5 % hoort en een droog volumegewicht van 2.006 kg/m³. 
De in het veld aanwezige verdichtingsgraden variëren van 88-93% (zie Figuur 8). 
 
Deze verdichtingsgraden zijn lager dan in Tabel 1 en Tabel 2 zijn weergegeven. De reden daarvoor 
is dat de verdichtingsgraden die zijn weergegeven in Figuur 8 zijn gebaseerd op de mpd 
(maximale proctor dichtheid) die bepaald is met een 5-puntsproctorproef. De verdichtingsgraden 
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Tabel 1 en Tabel 2 zijn gebaseerd op een éénpuntsproctorproef die is uitgevoerd bij het in de 
grondmonsters aanwezige vochtgehalte. Dit vochtgehalte is hoger dan waarbij de mpd bereikt 
kan worden. Uit de resultaten blijkt dus dat er nagenoeg geen hogere dichtheid bereikt kan 
worden bij het aanwezige vochtgehalte.  
 
Op 20 juli, 12 augustus en 1 september zijn steekringen gestoken in de opgeworpen 
keileemruggen op pilot steunberm. Op 4 posities in elk van de 3 aangebrachte ruggen zijn 
halverwege de hoogte van de rug 4 steekringen genomen. 
 
Per ongeroerd grondmonster is het veldvochtig volumegewicht, het droog volumegewicht en het 
watergehalte bepaald (zie Figuur 9). Het blijkt dat de droge volumegewichten variëren van 
1.698-1.896 kg/m³ en de watergehalten van 15-20%. Er is één monster dat sterk afwijkt, namelijk 
S1-12 dat heeft een droog volumegewicht van 1.506 kg/m³ en een watergehalte van 29%. 
 

 
Figuur 9: Droge volumegewichten en bijbehorende verdichtingsgraden (van de 3x12-1 steekringen) 
 

 
Figuur 10: Droge volumegewichten en bijbehorende watergehalten (van de 3x12-1 steekringen) 
 
Vervolgens is per veldwerkdag van de verzamelde monsters een mengmonster samengesteld 
waarop een 5-punts proctorproef is uitgevoerd. Met behulp van deze maximale 
proctordichtheden zijn de verdichtingsgraden van elk grondmonster per veldwerkdag bepaald 
(zie Figuur 10).  
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Uit deze resultaten blijkt dat de verdichtingsgraden variëren van 84-95% en de watergehalten 
van 15-20%. Er is één monster dat sterk afwijkt, namelijk S1-12 dat heeft een droog 
volumegewicht van 1.506 kg/m³ en een watergehalte van 29%.  
 
Wanneer de verdichting wordt gecontroleerd met de éénpuntsproctor dan wordt een 
verdichtingsgraad gevonden van minimaal 99%. Voor klei wordt de proctordichtheid 
gecontroleerd met de éénpuntsproctor bij het actuele watergehalte. Gecontroleerd wordt hoe 
de proctordichtheid zich verhoudt tot de maximale proctordichtheid bij dat watergehalte. Hierbij 
geldt als aanvullende eis dat het aanwezige watergehalte zodanig laag dient te zijn dat de 
consistentie-index van de klei groter of gelijk aan 0,75 is bij afwerkklei en >0,6 voor kernklei. Bij 
de Keileem is het watergehalte hoog en zo hoog dat er niet aan de consistentie-eis wordt voldaan 
(consistentie index bedraagt ca. 0,3). De conclusie is dat de verdichting onvoldoende is. 

3.2 Watergehalte  

De verwachting was dat de watergehalten van de keileem die in ruggen was gezet, in de loop van 
de tijd zou dalen als gevolg van ontwatering. In Figuur 11 zijn de resultaten van de drie data 
waarop de monsters gestoken zijn grafisch weergegeven. Het lijkt dat het omgekeerde optreedt, 
namelijk dat het watergehalte iets toeneemt: wgem-20 juli-wgem-12 aug-wgem-1 sept = 16,7%-
17,5%-18,8%. 
 

 
Figuur 11: Watergehalten op diverse monsterdata 
 
Het watergehalte kan beïnvloed zijn door neerslag die kort van te voren gevallen is. Daarom zijn 
de neerslag cijfers van weerstations uit de nabijheid verzameld. Het blijkt dat de neerslagcijfers 
van de lokale stations is bijgewerkt tot 20 juli 2015. Daardoor ontbreekt er relevante data voor de 
andere twee monsterdata. Uiteindelijk is gebruik gemaakt van de automatisch registrerende 
weerstations Lauwersoog, Nieuw Beerta en Eelde (zie voor de locatie bijlage 1). 
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Figuur 12: Gemiddelde en cumulatieve neerslag van de stations Eelde, Lauwersoog en Nieuw Beerta 
 
In Figuur 12 is het daggemiddelde neerslag van de 3-stations weergegeven evenals de 
cumulatieve neerslag in de periode 1 mei tot 4 september 2015. Aanvullend zijn de data waarop 
de grondmonsters gestoken zijn 20 juli, 12 augustus en 1 september door verticale lijnen 
gemarkeerd. 
 
Uit de cumulatieve neerslag in Figuur 12 blijkt dat de neerslag intensiteit in de voorafgaande 3 
weken 2,8 mm/etm bedraagt op 20 juli en 3,7 mm/etm op 12 augustus 4,4 mm/etm. Deze cijfers 
laten een stijgende trend te zien. De 3,7 mm/etm van 12 augustus geeft een vertekend beeld 
omdat de neerslag niet gelijkmatig is gevallen, zoals voorafgaand aan 1 september, maar vooral 
in de eerste 10 dagen (20-30 juli). 
 
De bovenstaande analyse laat zien dat het watergehalte in de tijd nauwelijks afneemt als gevolg 
van droging aan de lucht. Regenwater lijkt wel te infiltreren in de berm, gegeven het feit dat het  
watergehalte toeneemt in de periode van augustus en september. Hieruit volgt dat de 
klimatologische omstandigheden van invloed zijn op de droging van het materiaal. Het algemene 
beeld ondersteunt de lichte toename van het watergehalte (zie Figuur 11) als gevolg van 
neerslag. 

3.3 Zoutgehalte 

Van het opgevangen drainagewater van de aangebrachte keileemberm is het chloridegehalte 
bepaald. Of het water geschikt is voor landbouw en drinkwater hangt af van het chloridegehalte. 
 
Voor drinkwater geldt een norm van een maximaal chloridegehalte van 150 mg/l. 
Voor tuinbouwgewassen geldt dat het chloridegehalte niet boven de 200 mg/l mag uitkomen 
afhankelijk van de toegepaste teelten. Binnen de akkerbouw is een zoutgehalte boven de 600 
mg/l schadelijk voor aardappelen, maïs en graanteelt. Voor grasland geldt een grenswaarde van 
1000 mg/l. Voor proceswater van industrieën geldt in het algemeen dat de procesvoering van 
bedrijven ingesteld is op een zoutgehalte van 150 mg/l (corrosiegevaar). 
 
Waterschap Noorderzijlvest heeft met betrekking tot dijkversterkingen ten aanzien van het 
chloridegehalte van aan te brengen materiaal de volgende toepassingseisen [Grontmij 2015]: 
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• Voor zand uit zee:  maximaal gehalte aan chloride van 200 mg/kgds. Bij hogere 
concentraties geldt de zorgplicht; 

• Voor overige grond: zorgplicht 
 

 
Figuur 13: Toepassingeisen chloridegehalte aan te brengen materiaal [Grontmij 2015] 
 

 
Figuur 14: Gemeten chloridegehlate drainage 
 
De  geleidbaarheid  (EC)  van  het  water  in  de  sloot,  de  greppel  en  de  drain aan  de  
noordzijde  is gemeten en weergegeven het rapport van W&P in Bijlage 3. De geleidbaarheid (EC) 
van het drainagewater ligt relatief laag  in  vergelijking met  de  omgeving en  zal daarmee  naar 
verwachting  geen  verzilting  van de omgeving veroorzaken. 



Pilot keileem - rapport 2 
Laboratoriumonderzoek en analyse 
projectnummer 0402259.00 
02 november 2015 revisie 2.0 
Waterschap Noorderzijlvest - Taskforce 

 

Blad 19 van 45 

 
 

3.4 Aardbevingsbestendigheid 

Het is onzeker hoe keileem bij toepassing als steunberm zich gedraagt onder 
aardbevingsomstandigheden. Om daar een idee van te krijgen zijn 2 cyclische triaxiaalproeven 
uitgevoerd door W&P (zie ook Bijlage 2). Bij de uitgevoerde cyclische triaxiaalproef is een 
verzadigings/steundruk van 600 kPa gebruikt en een consolidatiedruk van 30 kPa. Het monster 
wordt onder een constante bovenbelasting van 1 kPa gebracht, zodat de bovenbelasting niet 
terug- of oploopt door het consolideren. Wanneer het monster is geconsolideerd wordt de 
cyclische fase gestart, in deze fase wordt de bovenbelasting krachtgestuurd gevarieerd met een 
amplitude van 15 kPa en een frequentie van 0,1 Hz. De proeven zijn ongedraineerd uitgevoerd. 
De gehanteerde stopcriteria van de proeven zijn een maximum van 1000 cycli, een maximale 
progressieve rek van 25,1 % en een maximale cyclische rek van 7,5 %. Tevens wordt de proef 
beëindigd wanneer de waterspanningsverhouding een waarde van 0,98 heeft behaald.  Bij  deze 
waarde  van de waterspanningsverhouding is het grondmonster bezweken/verweekt. 
 
Ter illustratie van de versnellingen die optreden aan het maaiveld bij een ‘kunstmatige 
aardbeving’ in Groningen is Figuur 15 opgenomen. 
Als achtergrond document is gebruik gemaakt van ‘Effecten aardbevingen op kritische 
infrastructuur, Verwekingstudie; Deltares, kenmerk: 1208624-007-GEO-0001, 2014’. 
 

 
Figuur 15: Gemeten versnellingen aan het maaiveld te Middelstum 
 
De cyclische triaxiaalproeven zijn krachtgestuurd uitgevoerd, dat betekent dat gedurende de 
proef de extreme krachten ongewijzigd blijven. De gehanteerde amplitude is q=15 kPa die met 
een frequentie van 0,1 Hz wisselt. Voor de consolidatie spanning is 30 kPa aangehouden hetgeen 
gebaseerd is op de effectieve spanningen in een 3 m dikke steunberm waarin de 
grondwaterstand op 1 m-mv ligt. 
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Figuur 16: Verloop van de belasting gedurende de eerst 100 seconden in monster B005-1a (links) en de 
ontwikkeling van de verticale rek gedurende de proef (rechts) 
 
In Figuur 16 zijn als voorbeeld de resultaten van één van de  cyclische triaxiaalproeven 
weergegeven. In de linker afbeelding van Figuur 16 is te zien dat de amplitude van de 
aangebrachte belasting tijdens de eerste 10 wisselingen constant blijft. Uit de rechter afbeelding 
blijkt dat tot ongeveer 300 seconden de axiale rek zeer beperkt blijft. 
 
Tijdens de belasting wisselingen groeit de waterspanning, in de linker afbeelding van  Figuur 17 
groeit de wateroverspanning tijdens 10 wisselingen van nul tot maximaal ∆ub = 14 kPa. In de 
rechter afbeelding is het totale verloop van de wateroverspanning tijdens de volledige proef te 
zien. Ook is te zien dat uiteindelijk het monster volledig verweekt is (∆ub;max = 30 kPa) na 500 
seconden. 
 

 
Figuur 17: Verloop van de wateroverspanning gedurende de cyclische proef 
 



Pilot keileem - rapport 2 
Laboratoriumonderzoek en analyse 
projectnummer 0402259.00 
02 november 2015 revisie 2.0 
Waterschap Noorderzijlvest - Taskforce 

 

Blad 21 van 45 

 
 

Omdat 100% verweking moeilijk te bepalen is, is de grens arbitrair op 95% gesteld. Dit is in de 
rechter afbeelding van Figuur 18 met een dunne rode stippellijn aangegeven. In de linker 
afbeelding is te zien dat gedurende de eerste 100 seconden het quotiënt van de waterspanning 
groeit tot maximaal 47%. Na 44 cycli is de maximale wateroverspanning toegenomen tot 95% van 
de effectieve spanning. 
 
Een monster met de hoger aantal cycli tot aan het verwekingspunt is beter berijdbaar dan een 
monster met een lager aantal cycli tot aan het verwekingspunt. 
 

 
Figuur 18: Verloop van de verhouding waterspanning/effectieve spanning gedurende de cyclische proef 
 
In de cyclische triaxiaalproef op monster B011-1 is na 14 cycli de maximale wateroverspanning 
toegenomen tot 95% van de effectieve spanning. 
 
In de Verwekingstudie van Deltares [Deltares 2014] wordt op bladzij 38 gezegd: 

“Voor de geïnduceerde bevingen is het aantal equivalente cycli dat verwacht wordt 
tijdens de beving beperkt. Bij de geanalyseerde signalen (zie rapport 1208624-002-GEO-
0003) is het aantal ongeveer 1. Op dit moment is niet uit te sluiten dat bij zwaardere 
aardbevingen het aantal equivalente cycli groter wordt maar nog steeds beperkt zal zijn. 
Voor de beoordeling van de gevoeligheid voor verweking is daarom het gedrag bij 1 à 
3 wisselingen van belang.” 

 
In de Verwekingstudie wordt in figuur 5.8 een methode aangereikt om de resultaten van 
verschillende cyclische triaxiaalproeven met elkaar te kunnen vergelijken. In onderstaande Figuur 
19 zijn de keileem-proefresultaten toegevoegd aan die Deltares in haar studie presenteert.  
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Figuur 19: Vergelijking keileem-proefresultaten met Verwekingstudie Deltares [Deltares 2014] 
 
Op de horizontale as staan het aantal cycli dat benodigd is om tot verweking te komen en langs 
de verticale as zijn CSR (=Cyclic Stress Ratio) weergegeven. De getrokken rode lijn geeft de 
globale trend van de proeven weer. De keileem resultaten liggen boven de trendlijn hetgeen 
betekent dat zij grotere spanningswisselingen aankunnen voordat verweking optreedt. Door ook 
de resultaten van de cyclische triaxiaalproeven van WS Noorderzijlvest in deze figuur te 
verwerken kunnen de resultaten onderling worden vergeleken. Hierbij moet in gedachten 
worden gehouden dat de proeven van Noorderzijlvest overwegend op zandmonsters zijn 
uitgevoerd met een redelijke doorlatendheid terwijl de keileem monsters minder doorlatend zijn. 
Het zand was bovendien relatief los gepakt terwijl de keileem in hoge mate verdicht blijkt te zijn. 
Aangezien een losse pakking juist resulteert in een risico tot verweking kan dus ook gesteld 
worden dat de hoge mate van verdichting van de keileem mede mogelijk de reden is dat keileem 
aardschokbestendiger is dan het zand van de waterkering. 
 
Op grond van de uitkomst van de cyclische triaxiaalproeven en de vergelijking  van keileem-
proefresultaten met de resultaten uit de Verwekingstudie van Deltares [Deltares 2014] lijkt 
keileem bestand tegen de aardbevingen die in Groningen verwacht worden. Wel moeten worden 
bedacht dat de steekproef van 2 cyclische-triaxiaalproeven beperkt is. 
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4 Conclusies 
De keileem die beschikbaar komt tijdens het baggeren van de vaarweg Noordzee- Eemshaven 
kan mogelijk worden gebruikt bij de aanleg van de dijkverbetering Delfzijl Eemshaven. Om de 
bruikbaarheid van dit materiaal vast te stellen, is deze pilot uitgevoerd. Doel van dit onderzoek is 
om de geotechnische eigenschappen van de reeds gewonnen keileem te onderzoeken.  
 
Op basis van de uitgevoerde onderzoeken en analyses kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken. 

Algemeen 
Uit de pilot blijkt dat het technisch mogelijk is om de keileem toe te passen. Er zijn echter wel een 
aantal aandachtspunten waarmee rekening moet worden gehouden: 

• Verwerkbaarheid bij nat weer 
• Aanleg nieuwe onderhoudsweg op keileem 

Materiaaleigenschappen 
• De handsonderingen die met tussen posen van 3 à 4 weken op hetzelfde materiaal zijn 

uitgevoerd, laten  nauwelijks een verandering van de conusweerstand in de tijd zien. Dit 
betekent dat de draagkracht en mogelijk ook de verdichting van de keileem nauwelijks 
verandert. 
 

• De keileem bestaat uit ongeveer 20% lutum (0-2 µm), 10% silt (2 µm-63 µm), 68% zand 
(2 mm- 125 mm), 2% grind (2 mm-125 mm) en een klein percentage stenen (>125 mm). 

 
• De keileem heeft een hoog  volumegewicht, namelijk ca. 2000 kg/m³ 
 

Aardbevingsbestendigheid 
De uitgevoerde triaxiaalproeven bereiken na 44 cycli en 14 cycli de relatieve 
waterspanningsverhouding van 0,95. Belangrijk hierbij om op te merken is dat de 
monsters die beproefd zijn, de delen van de monsters betreffen die stevig genoeg waren 
om in te bouwen. Doordat de keileem tijdens het aanbrengen in het depot geen 
droogtijd heeft gekend is al het materiaal relatief nat aangebracht. Tijdens de 
monstername is er lokaal onderscheid geconstateerd in het vochtgehalte van het 
materiaal. Voor de triaxiaalproeven is het droogste materiaal gebruikt. 

 
• Op grond van de uitkomst van de cyclische triaxiaalproeven en de vergelijking van 

keileem-proefresultaten met de resultaten uit de Verwekingstudie van Deltares 
[Deltares 2014] lijkt keileem bestand tegen de aardbevingen die in Groningen verwacht 
worden. Wel moet worden bedacht dat de steekproef van 2 cyclische-triaxiaalproeven 
beperkt is. 

Verdichting 
• De verdichtingsgraad (t.o.v. de 100% MPD) van alle metingen is gemiddeld circa 89%. De 

resultaten van de herhalingsmetingen tonen geen duidelijke verandering in 
vochtgehalte en verdichtingsgraad in vergelijking met de nulmeting. Dit betekent dat de 
keileem vrijwel niet is geconsolideerd en verdicht. Bij de Keileem is het watergehalte zo 
hoog dat er niet aan de consistentie-eis wordt voldaan (consistentie index bedraagt ca. 
0,3). De conclusie is dat de verdichting onvoldoende is. 
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Zoutgehalte 
• Het Chloridegehalte en dus de geleidbaarheid (EC) van het drainagewater ligt relatief 

laag in vergelijking met de omgeving en zal daarmee naar verwachting geen verzilting 
van de omgeving veroorzaken. 
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Bijlage 1 Peilbuisonderzoek  
tijd Peilbuismeting [m+NAP] 

(wintertijd) PB1 PB2 
8-4-2015 10:00 -0,33 -0,15 
8-4-2015 11:00 -0,32 -0,16 
8-4-2015 12:00 -0,31 -0,14 
8-4-2015 13:00 -0,30 -0,17 
8-4-2015 14:00 -0,30 -0,16 
8-4-2015 15:00 -0,34 -0,15 
8-4-2015 16:00 -0,31 -0,14 
8-4-2015 17:00 -0,31 -0,17 
8-4-2015 18:00 -0,31 -0,13 
8-4-2015 19:00 -0,29 -0,13 
8-4-2015 20:00 -0,37 -0,18 
8-4-2015 21:00 -0,29 -0,12 
8-4-2015 22:00 -0,30 -0,11 
8-4-2015 23:00 -0,33 -0,17 

9-4-2015 0:00 -0,32 -0,13 
9-4-2015 1:00 -0,27 -0,15 
9-4-2015 2:00 -0,33 -0,15 
9-4-2015 3:00 -0,33 -0,16 
9-4-2015 4:00 -0,30 -0,17 
9-4-2015 5:00 -0,29 -0,17 
9-4-2015 6:00 -0,33 -0,15 
9-4-2015 7:00 -0,29 -0,16 
9-4-2015 8:00 -0,30 -0,14 
9-4-2015 9:00 -0,29 -0,14 

9-4-2015 10:00 -0,32 -0,14 
9-4-2015 11:00 -0,32 -0,16 
9-4-2015 12:00 -0,31 -0,15 
9-4-2015 13:00 -0,33 -0,14 
9-4-2015 14:00 -0,31 -0,17 
9-4-2015 15:00 -0,35 -0,18 
9-4-2015 16:00 -0,32 -0,14 
9-4-2015 17:00 -0,30 -0,17 
9-4-2015 18:00 -0,31 -0,17 
9-4-2015 19:00 -0,30 -0,15 
9-4-2015 20:00 -0,31 -0,16 
9-4-2015 21:00 -0,34 -0,12 
9-4-2015 22:00 -0,31 -0,16 
9-4-2015 23:00 -0,31 -0,18 
10-4-2015 0:00 -0,32 -0,17 
10-4-2015 1:00 -0,31 -0,12 
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tijd Peilbuismeting [m+NAP] 
(wintertijd) PB1 PB2 

10-4-2015 2:00 -0,33 -0,16 
10-4-2015 3:00 -0,34 -0,14 
10-4-2015 4:00 -0,34 -0,17 
10-4-2015 5:00 -0,29 -0,15 
10-4-2015 6:00 -0,32 -0,16 
10-4-2015 7:00 -0,29 -0,16 
10-4-2015 8:00 -0,32 -0,17 
10-4-2015 9:00 -0,30 -0,14 

10-4-2015 10:00 -0,31 -0,15 
10-4-2015 11:00 -0,31 -0,16 
10-4-2015 12:00 -0,32 -0,15 
10-4-2015 13:00 -0,34 -0,17 
10-4-2015 14:00 -0,31 -0,17 
10-4-2015 15:00 -0,33 -0,17 
10-4-2015 16:00 -0,30 -0,18 
10-4-2015 17:00 -0,33 -0,15 
10-4-2015 18:00 -0,31 -0,16 
10-4-2015 19:00 -0,30 -0,16 
10-4-2015 20:00 -0,30 -0,16 
10-4-2015 21:00 -0,32 -0,17 
10-4-2015 22:00 -0,29 -0,14 
10-4-2015 23:00 -0,31 -0,16 

11-4-2015 0:00 -0,30 -0,18 
11-4-2015 1:00 -0,32 -0,12 
11-4-2015 2:00 -0,33 -0,12 
11-4-2015 3:00 -0,34 -0,14 
11-4-2015 4:00 -0,31 -0,16 
11-4-2015 5:00 -0,31 -0,16 
11-4-2015 6:00 -0,31 -0,16 
11-4-2015 7:00 -0,34 -0,14 
11-4-2015 8:00 -0,32 -0,14 
11-4-2015 9:00 -0,36 -0,19 

11-4-2015 10:00 -0,32 -0,15 
11-4-2015 11:00 -0,33 -0,16 
11-4-2015 12:00 -0,28 -0,13 
11-4-2015 13:00 -0,31 -0,14 
11-4-2015 14:00 -0,29 -0,14 
11-4-2015 15:00 -0,30 -0,12 
11-4-2015 16:00 -0,30 -0,16 
11-4-2015 17:00 -0,32 -0,15 
11-4-2015 18:00 -0,33 -0,17 
11-4-2015 19:00 -0,33 -0,16 
11-4-2015 20:00 -0,35 -0,16 
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tijd Peilbuismeting [m+NAP] 
(wintertijd) PB1 PB2 

11-4-2015 21:00 -0,31 -0,16 
11-4-2015 22:00 -0,32 -0,17 
11-4-2015 23:00 -0,33 -0,18 

12-4-2015 0:00 -0,34 -0,16 
12-4-2015 1:00 -0,31 -0,17 
12-4-2015 2:00 -0,31 -0,15 
12-4-2015 3:00 -0,35 -0,19 
12-4-2015 4:00 -0,33 -0,14 
12-4-2015 5:00 -0,32 -0,17 
12-4-2015 6:00 -0,30 -0,19 
12-4-2015 7:00 -0,31 -0,18 
12-4-2015 8:00 -0,30 -0,18 
12-4-2015 9:00 -0,31 -0,17 

12-4-2015 10:00 -0,30 -0,17 
12-4-2015 11:00 -0,33 -0,16 
12-4-2015 12:00 -0,31 -0,17 
12-4-2015 13:00 -0,35 -0,19 
12-4-2015 14:00 -0,37 -0,20 
12-4-2015 15:00 -0,32 -0,16 
12-4-2015 16:00 -0,32 -0,15 
12-4-2015 17:00 -0,32 -0,18 
12-4-2015 18:00 -0,30 -0,14 
12-4-2015 19:00 -0,33 -0,14 
12-4-2015 20:00 -0,31 -0,18 
12-4-2015 21:00 -0,32 -0,13 
12-4-2015 22:00 -0,31 -0,20 
12-4-2015 23:00 -0,34 -0,15 

13-4-2015 0:00 -0,30 -0,18 
13-4-2015 1:00 -0,34 -0,17 
13-4-2015 2:00 -0,33 -0,16 
13-4-2015 3:00 -0,31 -0,19 
13-4-2015 4:00 -0,34 -0,17 
13-4-2015 5:00 -0,30 -0,16 
13-4-2015 6:00 -0,36 -0,15 
13-4-2015 7:00 -0,35 -0,17 
13-4-2015 8:00 -0,31 -0,16 
13-4-2015 9:00 -0,31 -0,18 

13-4-2015 10:00 -0,35 -0,16 
13-4-2015 11:00 -0,36 -0,16 
13-4-2015 12:00 -0,34 -0,17 
13-4-2015 13:00 -0,35 -0,15 
13-4-2015 14:00 -0,34 -0,14 
13-4-2015 15:00 -0,32 -0,15 
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tijd Peilbuismeting [m+NAP] 
(wintertijd) PB1 PB2 

13-4-2015 16:00 -0,33 -0,18 
13-4-2015 17:00 -0,33 -0,20 
13-4-2015 18:00 -0,35 -0,17 
13-4-2015 19:00 -0,33 -0,17 
13-4-2015 20:00 -0,32 -0,16 
13-4-2015 21:00 -0,35 -0,18 
13-4-2015 22:00 -0,34 -0,21 
13-4-2015 23:00 -0,32 -0,17 

14-4-2015 0:00 -0,34 -0,20 
14-4-2015 1:00 -0,35 -0,18 
14-4-2015 2:00 -0,35 -0,15 
14-4-2015 3:00 -0,34 -0,18 
14-4-2015 4:00 -0,34 -0,15 
14-4-2015 5:00 -0,30 -0,18 
14-4-2015 6:00 -0,33 -0,14 
14-4-2015 7:00 -0,33 -0,13 
14-4-2015 8:00 -0,31 -0,17 
14-4-2015 9:00 -0,30 -0,17 

14-4-2015 10:00 -0,31 -0,17 
14-4-2015 11:00 -0,34 -0,16 
14-4-2015 12:00 -0,34 -0,19 
14-4-2015 13:00 -0,37 -0,18 
14-4-2015 14:00 -0,35 -0,16 
14-4-2015 15:00 -0,35 -0,18 
14-4-2015 16:00 -0,34 -0,15 
14-4-2015 17:00 -0,34 -0,21 
14-4-2015 18:00 -0,34 -0,16 
14-4-2015 19:00 -0,35 -0,23 
14-4-2015 20:00 -0,35 -0,15 
14-4-2015 21:00 -0,33 -0,16 
14-4-2015 22:00 -0,33 -0,17 
14-4-2015 23:00 -0,33 -0,16 

15-4-2015 0:00 -0,34 -0,19 
15-4-2015 1:00 -0,34 -0,19 
15-4-2015 2:00 -0,34 -0,21 
15-4-2015 3:00 -0,31 -0,15 
15-4-2015 4:00 -0,34 -0,18 
15-4-2015 5:00 -0,37 -0,20 
15-4-2015 6:00 -0,35 -0,18 
15-4-2015 7:00 -0,37 -0,17 
15-4-2015 8:00 -0,38 -0,20 
15-4-2015 9:00 -0,37 -0,20 

15-4-2015 10:00 -0,37 -0,18 
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tijd Peilbuismeting [m+NAP] 
(wintertijd) PB1 PB2 

15-4-2015 11:00 -0,37 -0,21 
15-4-2015 12:00 -0,38 -0,22 
15-4-2015 13:00 -0,38 -0,20 
15-4-2015 14:00 -0,37 -0,23 
15-4-2015 15:00 -0,35 -0,23 
15-4-2015 16:00 -0,34 -0,19 
15-4-2015 16:15 -0,33 -0,15 
15-4-2015 16:20 -0,35 -0,17 
15-4-2015 16:25 -0,35 -0,17 
15-4-2015 16:30 -0,35 -0,18 
15-4-2015 16:35 -0,31 -0,17 
15-4-2015 16:40 -0,34 -0,16 
15-4-2015 16:45 -0,37 -0,20 
15-4-2015 16:50 -0,33 -0,19 
15-4-2015 16:55 -0,35 -0,18 
15-4-2015 17:00 -0,35 -0,16 
15-4-2015 17:05 -0,33 -0,17 
15-4-2015 17:10 -0,34 -0,20 
15-4-2015 17:15 -0,33 -0,15 
15-4-2015 17:20 -0,32 -0,20 
15-4-2015 17:25 -0,34 -0,15 
15-4-2015 17:30 -0,33 -0,19 
15-4-2015 17:35 -0,32 -0,17 
15-4-2015 17:40 -0,37 -0,16 
15-4-2015 17:45 -0,33 -0,19 
15-4-2015 17:50 -0,35 -0,16 
15-4-2015 17:55 -0,33 -0,20 
15-4-2015 18:00 -0,32 -0,16 
15-4-2015 18:05 -0,32 -0,18 
15-4-2015 18:10 -0,34 -0,14 
15-4-2015 18:15 -0,35 -0,16 
15-4-2015 18:20 -0,33 -0,18 
15-4-2015 18:25 -0,33 -0,17 
15-4-2015 18:30 -0,34 -0,18 
15-4-2015 18:35 -0,36 -0,20 
15-4-2015 18:40 -0,33 -0,19 
15-4-2015 18:45 -0,32 -0,18 
15-4-2015 18:50 -0,34 -0,16 
15-4-2015 18:55 -0,34 -0,17 
15-4-2015 19:00 -0,33 -0,19 
15-4-2015 19:05 -0,33 -0,18 
15-4-2015 19:10 -0,33 -0,18 
15-4-2015 19:15 -0,36 -0,17 
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tijd Peilbuismeting [m+NAP] 
(wintertijd) PB1 PB2 

15-4-2015 19:20 -0,31 -0,15 
15-4-2015 19:25 -0,35 -0,18 
15-4-2015 19:30 -0,33 -0,17 
15-4-2015 19:35 -0,31 -0,15 
15-4-2015 19:40 -0,36 -0,21 
15-4-2015 19:45 -0,33 -0,15 
15-4-2015 19:50 -0,35 -0,17 
15-4-2015 19:55 -0,33 -0,21 
15-4-2015 20:00 -0,34 -0,18 
15-4-2015 20:05 -0,34 -0,21 
15-4-2015 20:10 -0,32 -0,16 
15-4-2015 20:15 -0,34 -0,16 
15-4-2015 20:20 -0,33 -0,20 
15-4-2015 20:25 -0,34 -0,19 
15-4-2015 20:30 -0,31 -0,17 
15-4-2015 20:35 -0,34 -0,17 
15-4-2015 20:40 -0,34 -0,19 
15-4-2015 20:45 -0,34 -0,20 
15-4-2015 20:50 -0,28 -0,15 
15-4-2015 20:55 -0,34 -0,17 
15-4-2015 21:00 -0,32 -0,18 
15-4-2015 21:05 -0,34 -0,17 
15-4-2015 21:10 -0,33 -0,19 
15-4-2015 21:15 -0,37 -0,17 
15-4-2015 21:20 -0,36 -0,18 
15-4-2015 21:25 -0,34 -0,19 
15-4-2015 21:30 -0,35 -0,21 
15-4-2015 21:35 -0,33 -0,16 
15-4-2015 21:40 -0,31 -0,17 
15-4-2015 21:45 -0,37 -0,20 
15-4-2015 21:50 -0,33 -0,19 
15-4-2015 21:55 -0,32 -0,16 
15-4-2015 22:00 -0,35 -0,17 
15-4-2015 22:05 -0,34 -0,17 
15-4-2015 22:10 -0,31 -0,17 
15-4-2015 22:15 -0,38 -0,17 
15-4-2015 22:20 -0,32 -0,18 
15-4-2015 22:25 -0,33 -0,16 
15-4-2015 22:30 -0,39 -0,19 
15-4-2015 22:35 -0,36 -0,17 
15-4-2015 22:40 -0,34 -0,20 
15-4-2015 22:45 -0,32 -0,18 
15-4-2015 22:50 -0,36 -0,19 
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15-4-2015 22:55 -0,32 -0,16 
15-4-2015 23:00 -0,35 -0,19 
15-4-2015 23:05 -0,35 -0,17 
15-4-2015 23:10 -0,35 -0,19 
15-4-2015 23:15 -0,35 -0,21 
15-4-2015 23:20 -0,32 -0,19 
15-4-2015 23:25 -0,34 -0,19 
15-4-2015 23:30 -0,34 -0,17 
15-4-2015 23:35 -0,35 -0,20 
15-4-2015 23:40 -0,34 -0,19 
15-4-2015 23:45 -0,36 -0,21 
15-4-2015 23:50 -0,37 -0,18 
15-4-2015 23:55 -0,32 -0,19 

16-4-2015 0:00 -0,33 -0,20 
16-4-2015 0:05 -0,34 -0,21 
16-4-2015 0:10 -0,36 -0,17 
16-4-2015 0:15 -0,35 -0,18 
16-4-2015 0:20 -0,34 -0,18 
16-4-2015 0:25 -0,35 -0,19 
16-4-2015 0:30 -0,33 -0,19 
16-4-2015 0:35 -0,35 -0,17 
16-4-2015 0:40 -0,36 -0,17 
16-4-2015 0:45 -0,33 -0,22 
16-4-2015 0:50 -0,35 -0,19 
16-4-2015 0:55 -0,32 -0,14 
16-4-2015 1:00 -0,37 -0,18 
16-4-2015 1:05 -0,34 -0,16 
16-4-2015 1:10 -0,37 -0,18 
16-4-2015 1:15 -0,37 -0,18 
16-4-2015 1:20 -0,36 -0,17 
16-4-2015 1:25 -0,36 -0,17 
16-4-2015 1:30 -0,37 -0,16 
16-4-2015 1:35 -0,30 -0,20 
16-4-2015 1:40 -0,35 -0,17 
16-4-2015 1:45 -0,35 -0,18 
16-4-2015 1:50 -0,32 -0,21 
16-4-2015 1:55 -0,34 -0,16 
16-4-2015 2:00 -0,32 -0,18 
16-4-2015 2:05 -0,36 -0,16 
16-4-2015 2:10 -0,35 -0,21 
16-4-2015 2:15 -0,35 -0,18 
16-4-2015 2:20 -0,31 -0,16 
16-4-2015 2:25 -0,33 -0,17 
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16-4-2015 2:30 -0,34 -0,17 
16-4-2015 2:35 -0,35 -0,19 
16-4-2015 2:40 -0,35 -0,17 
16-4-2015 2:45 -0,38 -0,16 
16-4-2015 2:50 -0,35 -0,16 
16-4-2015 2:55 -0,36 -0,19 
16-4-2015 3:00 -0,33 -0,19 
16-4-2015 3:05 -0,34 -0,21 
16-4-2015 3:10 -0,31 -0,19 
16-4-2015 3:15 -0,33 -0,18 
16-4-2015 3:20 -0,34 -0,21 
16-4-2015 3:25 -0,33 -0,20 
16-4-2015 3:30 -0,35 -0,18 
16-4-2015 3:35 -0,33 -0,19 
16-4-2015 3:40 -0,34 -0,16 
16-4-2015 3:45 -0,33 -0,16 
16-4-2015 3:50 -0,35 -0,17 
16-4-2015 3:55 -0,34 -0,18 
16-4-2015 4:00 -0,33 -0,18 
16-4-2015 4:05 -0,36 -0,20 
16-4-2015 4:10 -0,33 -0,19 
16-4-2015 4:15 -0,35 -0,18 
16-4-2015 4:20 -0,33 -0,17 
16-4-2015 4:25 -0,33 -0,17 
16-4-2015 4:30 -0,35 -0,16 
16-4-2015 4:35 -0,36 -0,19 
16-4-2015 4:40 -0,36 -0,17 
16-4-2015 4:45 -0,33 -0,17 
16-4-2015 4:50 -0,33 -0,18 
16-4-2015 4:55 -0,34 -0,18 
16-4-2015 5:00 -0,35 -0,18 
16-4-2015 5:05 -0,33 -0,21 
16-4-2015 5:10 -0,36 -0,21 
16-4-2015 5:15 -0,33 -0,16 
16-4-2015 5:20 -0,35 -0,19 
16-4-2015 5:25 -0,36 -0,16 
16-4-2015 5:30 -0,38 -0,16 
16-4-2015 5:35 -0,36 -0,15 
16-4-2015 5:40 -0,32 -0,18 
16-4-2015 5:45 -0,34 -0,17 
16-4-2015 5:50 -0,33 -0,18 
16-4-2015 5:55 -0,32 -0,18 
16-4-2015 6:00 -0,35 -0,20 
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16-4-2015 6:05 -0,32 -0,19 
16-4-2015 6:10 -0,36 -0,21 
16-4-2015 6:15 -0,35 -0,17 
16-4-2015 6:20 -0,30 -0,19 
16-4-2015 6:25 -0,31 -0,18 
16-4-2015 6:30 -0,31 -0,17 
16-4-2015 6:35 -0,35 -0,16 
16-4-2015 6:40 -0,34 -0,18 
16-4-2015 6:45 -0,33 -0,18 
16-4-2015 6:50 -0,36 -0,18 
16-4-2015 6:55 -0,35 -0,20 
16-4-2015 7:00 -0,33 -0,18 
16-4-2015 7:05 -0,34 -0,19 
16-4-2015 7:10 -0,32 -0,15 
16-4-2015 7:15 -0,34 -0,15 
16-4-2015 7:20 -0,35 -0,17 
16-4-2015 7:25 -0,33 -0,16 
16-4-2015 7:30 -0,35 -0,17 
16-4-2015 7:35 -0,32 -0,17 
16-4-2015 7:40 -0,32 -0,17 
16-4-2015 7:45 -0,33 -0,15 
16-4-2015 7:50 -0,32 -0,18 
16-4-2015 7:55 -0,35 -0,20 
16-4-2015 8:00 -0,33 -0,18 
16-4-2015 8:05 -0,32 -0,21 
16-4-2015 8:10 -0,32 -0,16 
16-4-2015 8:15 -0,34 -0,17 
16-4-2015 8:20 -0,33 -0,18 
16-4-2015 8:25 -0,33 -0,20 
16-4-2015 8:30 -0,34 -0,16 
16-4-2015 8:35 -0,35 -0,19 
16-4-2015 8:40 -0,35 -0,22 
16-4-2015 8:45 -0,33 -0,17 
16-4-2015 8:50 -0,31 -0,17 
16-4-2015 8:55 -0,33 -0,18 
16-4-2015 9:00 -0,35 -0,16 
16-4-2015 9:05 -0,34 -0,17 
16-4-2015 9:10 -0,33 -0,17 
16-4-2015 9:15 -0,33 -0,19 
16-4-2015 9:20 -0,34 -0,16 
16-4-2015 9:25 -0,34 -0,17 
16-4-2015 9:30 -0,34 -0,17 
16-4-2015 9:35 -0,34 -0,18 
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16-4-2015 9:40 -0,34 -0,19 
16-4-2015 9:45 -0,35 -0,15 
16-4-2015 9:50 -0,33 -0,18 
16-4-2015 9:55 -0,34 -0,20 

16-4-2015 10:00 -0,33 -0,17 
16-4-2015 10:05 -0,33 -0,20 
16-4-2015 10:10 -0,36 -0,20 
16-4-2015 10:15 -0,33 -0,18 
16-4-2015 10:20 -0,31 -0,18 
16-4-2015 10:25 -0,33 -0,17 
16-4-2015 10:30 -0,35 -0,20 
16-4-2015 10:35 -0,32 -0,17 
16-4-2015 10:40 -0,33 -0,18 
16-4-2015 10:45 -0,35 -0,19 
16-4-2015 10:50 -0,36 -0,16 
16-4-2015 10:55 -0,36 -0,19 
16-4-2015 11:00 -0,39 -0,17 
16-4-2015 11:05 -0,37 -0,17 
16-4-2015 11:10 -0,34 -0,18 
16-4-2015 11:15 -0,34 -0,17 
16-4-2015 11:20 -0,33 -0,17 
16-4-2015 11:25 -0,32 -0,18 
16-4-2015 11:30 -0,35 -0,20 
16-4-2015 11:35 -0,35 -0,19 
16-4-2015 11:40 -0,34 -0,19 
16-4-2015 11:45 -0,34 -0,17 
16-4-2015 11:50 -0,32 -0,17 
16-4-2015 11:55 -0,36 -0,16 
16-4-2015 12:00 -0,33 -0,17 
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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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