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        Provincie Fryslân 

        T.a.v. de heer A. van den Broek 

         Postbus 20120 

         8900 HM  LEEUWARDEN 

         

                    

          Drachten, 21 juni 2017 

 

 
Kenmerk : 170393 

Projectnummer : EN04166 

Contactpersoon : dhr. A. Sollie 

 

Betreft : Provinciaal gronddepot te Deinum 

 

 

Geachte heer Van den Broek, 

 

Hierbij zenden wij u de resultaten van het onderzoek naar de samenstelling van het provinciale 

gronddepot te Deinum. De topografische ligging van het depot is weergegeven in bijlage 1. 

 

Aanleiding en doel van het onderzoek is de wens van de opdrachtgever om inzicht te krijgen in de 

samenstelling van het depot om de hergebruiksmogelijkheden daarvan te kunnen bepalen.  

 

Beschrijving van het depot 

In het buitengebied ten westen van de dorpskern van Deinum is een voormalig baggerdepot van de 

provincie Fryslân gelegen. Uit informatie van de opdrachtgever blijkt, dat het depot circa 8,5 hectare 

groot is en dat het een omvang heeft van circa 400.000 m
3
. Het depot is ontstaan tijdens de aanleg van 

het Van Harinxmakanaal in de jaren ‘50 van de vorige eeuw. In de jaren daarna is baggerslib uit het 

kanaal in het depot gebracht. De westzijde van het depot (zie grijze kleur op onderstaande 

afbeelding) is redelijk recent ontgraven en afgevoerd naar kadewerk It Burd te Grou. 

 

 
Afbeelding 1: depot Deinum (bron: www.google.nl/earth) 
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Veldwerkzaamheden  

Op 28 en 29 maart 2017 zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd. Ten behoeve van het onderzoek 

zijn in totaal 23 boringen geplaatst, zoals weergegeven in bijlage 2. Hiervan zijn 5 boringen (01 t/m 05) 

rondom het depot geplaatst tot circa 1,0 m-mv om de oorspronkelijke bodemlaag in beeld te brengen. 

De overige 18 boringen (06 t/m 16 en 18 t/m 24) zijn in het depot geplaatst, waarbij voor zover 

mogelijk is doorgeboord tot minimaal onderzijde depot. Uiteindelijk zijn de boringen 08, 09, 11, 13, 14 

19 en 21 doorgezet tot circa 0,2 à 1,0 meter in de oorspronkelijke bodemlaag. De bodemprofielen zijn 

opgenomen in bijlage 3. Foto’s van het depot zijn opgenomen in bijlage 4. 

 

Uit de boringen blijkt dat het depot bestaat uit een gelaagdheid van zandig en kleiig materiaal. Deze 

gelaagdheid is vermoedelijk ontstaan door een gefaseerde aanvoer van het materiaal en het verschil in 

sedimentatiegedrag tussen grove zware (zand) deeltjes en fijne lichte (slib) deeltjes tijdens de 

verwerking in het depot daarvan. De laagopbouw is niet gelijkmatig over het depot waarneembaar, 

zowel in het horizontale als in het verticale vlak varieert de omvang en samenstelling van de zand- en 

kleilagen. 

 

Visueel zijn de verschillende lagen te classificeren als zand, siltig zand, zandige klei en siltige klei. De 

kleilagen onder in het depot vertonen weinig tot geen sporen van rijping en bevatten nog erg veel 

vocht. Aan de kanaalzijde zijn bovenin het depot (boring 12 en 15) puindeeltjes waargenomen. 

Daarnaast zijn in de oorspronkelijk bodemlaag plaatselijk (boring 08 en 09) puindeeltjes waargenomen. 

 

Het depot is vermoedelijk rechtstreeks op het maaiveld aangebracht. Onder het depot is het 

oorspronkelijke maaiveld waargenomen. De bodemopbouw komt overeen met het maaiveld rondom 

het depot. Het oorspronkelijke maaiveld dat onder het depot ligt is, hoogstwaarschijnlijk door inklinking 

vanwege de druk van het bovenliggende depot, circa 0,5 tot 1,0 m lager dan het omliggende maaiveld. 

 

Monstername 

Per boring is het opgeboorde materiaal visueel beoordeeld en geclassificeerd. De bodemprofielen zijn 

opgenomen in bijlage 3. Op basis van de classificatie is per bodemlaag monstermateriaal verzameld. Uit 

het verzamelde monstermateriaal zijn mengmonsters samengesteld. Per samengestelde 

zandmengmonster is een zeefkromme uitgevoerd, de samengestelde kleimengmonsters zijn ingezet 

voor bepaling van de erosieklasse. 

 

Analyses 

De zandmonsters zijn geanalyseerd door Eurofins Analitico te Barneveld. Het analysecertificaat van de 

zandmonsters is opgenomen in bijlage 5. Om de resultaten te kunnen interpreteren zijn deze getoetst 

aan de eisen uit de RAW 2015 “zand in aanvulling of ophoging”. In tabel 1 is een overzicht van de 

toetsingsresultaten weergegeven.  

 
Tabel 1: Analyseresultaten zandmengmonsters (zand in aanvulling/ophoging) 

Monsternummer met meetpunten  

en diepte (m-mv) 

Percentage  

<2 μm  

Percentage  

<63 μm  

Toetsing aan eisen  

“zand in aanvulling/ophoging” 

1 08 t/m 11 (0,0-0,5)  8,7  26,1 Voldoet niet  

2 10 (2,8-4,5), 11 (0,5-3,0)  10,8  36,4 Voldoet niet  

3 12 (4,2-6,5)    8,7  31,2 Voldoet niet 

4 14 (0,0-2,0)  5,1  23,1 Voldoet 
5 15 (2,1-4,8)  6,8  22,3 Voldoet 
6 16 (0,0-1,5)  6,1  30,4 Voldoet 
7 16 (3,1-5,2)  6,9  25,8 Voldoet 
8 18 (1,6-3,7)  3,3  14,2 Voldoet 
9 19 (0,0-3,5)  5,8  28,6 Voldoet 
10 20 (2,5-4,0)  5,5  31,3 Voldoet 
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Uit de zeefkromme bepalingen van de zandmonsters blijken de (meng)monsters 1 t/m 3, allen 

afkomstig van het oostelijk deel van het depot, niet te voldoen aan de eisen voor “zand in 

aanvulling/ophoging” op basis van een te hoog lutumgehalte. De (meng)monsters 4 t/m 10 voldoen 

wel aan de eisen voor “zand in aanvulling/ophoging”.  

 

De kleimonsters zijn geanalyseerd door Wiertsema & Partners te Tolbert. De analysecertificaten van de 

kleimonsters zijn opgenomen in bijlage 6. Om de resultaten te kunnen interpreteren zijn deze getoetst 

aan de eisen uit de RAW 2015 “eisen erosiebestendigheid”. In tabel 2 is een overzicht van de 

toetsingsresultaten weergegeven. 

 
Tabel 2: Samenvatting kleimengmonsters (erosieklasse) 

Monsteromschrijving met bijbehorende meetpunten en -diepten (m-mv) Toetsing aan eisen “erosiebestendigheid” 

K01 01 t/m 05 (0,0-0,3), 08, 09 (5,8-6,0), 13 (3,3-3,6) Categorie-1 
K02 01 t/m 05 (0,3-1,0), 09, 11 (6,0-6,5), 13 (3,6-4,3), 21 (5,8-6,5) Categorie-1 
K03 06 (2,8-3,0), 07 (1,5-4,0), 07 (4,0-5,1) Categorie-1 
K04 08 (1,0-5,8), 11 (3,0-6,0) Categorie-1 
K05 13 (0,0-3,3), 19 (3,5-6,3) Categorie-1 
K06 12 (2,0-3,5), 23 (1,5-3,0) Categorie-1 
K07 20 (0,5-2,5), 21 (0,7-5,5) Niet geschikt  

 

De originele bodem (mengmonsters K01 en K02) voldoet aan de erosiebestendigheid categorie-1 klei. 

Ook in het depot zit klei (mengmonsters K04 t/m K06) dat voldoet aan de erosiebestendigheid 

categorie-1 klei. Zoals verwacht bevat de klei een relatief hoge fijne fractie (2 µm). Alleen mengmonster 

K07 is niet geschikt op basis van een te hoog organisch stof gehalte (>5%).  

 

Het watergehalte in het depot is relatief hoog. Bij een relatief hoog watergehalte en daardoor een lage 

consistentie-index, zal klei gemakkelijk vervormen. Voor verwerking moet het watergehalte lager zijn. 

 
Conclusie 

Het gronddepot te Deinum is heterogeen van opbouw, zowel in het horizontale als in het verticale vlak 

varieert de samenstelling van de zand- en kleilagen. Op basis van de analyseresultaten kan worden 

geconcludeerd, dat het merendeel van de bemonsterde zandlagen geschikt is voor “zand in 

aanvulling/ophoging”, alleen het zand aan de oostzijde van het depot voldoet aantoonbaar niet aan de 

eisen. Daarnaast voldoen de geselecteerde kleimonsters, behoudens één mengmonster, aan de 

erosiebestendigheid categorie-1. Daarbij dient opgemerkt te worden, dat het watergehalte momenteel 

relatief (te) hoog is.  

 

Indien grondstromen worden afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het 

voorliggend onderzoek mogelijk niet. Daarnaast kan het bevoegd gezag (gemeente waar de grond zal 

worden toegepast) verzoeken om een inkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit. 

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Enviso Ingenieursbureau 

 

 

 

De heer A. Sollie  
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Topografische ligging depot  



Omgevingskaart Klantreferentie: EN04166

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object DEINUM F 95
Heechhiemsreed , DEINUM
CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: EN04166

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 31 mei 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:4000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DNM00&sectie=F&perceelnummer=100&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DRP00&sectie=F&perceelnummer=496&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DNM00&sectie=F&perceelnummer=112&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DRP00&sectie=F&perceelnummer=506&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DNM00&sectie=F&perceelnummer=426&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DNM00&sectie=F&perceelnummer=103&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DNM00&sectie=F&perceelnummer=425&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DNM00&sectie=F&perceelnummer=101&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DNM00&sectie=F&perceelnummer=427&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DNM00&sectie=F&perceelnummer=87&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DNM00&sectie=F&perceelnummer=108&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DNM00&sectie=F&perceelnummer=86&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DNM00&sectie=F&perceelnummer=95&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DNM00&sectie=F&perceelnummer=430&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DNM00&sectie=F&perceelnummer=85&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DNM00&sectie=F&perceelnummer=114&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DNM00&sectie=F&perceelnummer=88&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DRP00&sectie=F&perceelnummer=505&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DRP00&sectie=F&perceelnummer=502&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DNM00&sectie=F&perceelnummer=102&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DRP00&sectie=F&perceelnummer=515&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DNM00&sectie=F&perceelnummer=99&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DNM00&sectie=F&perceelnummer=104&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DNM00&sectie=F&perceelnummer=429&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DNM00&sectie=F&perceelnummer=428&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DRP00&sectie=F&perceelnummer=485&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DRP00&sectie=F&perceelnummer=514&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Overzicht van het depot met situering boorpunten 
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Bodemprofielen 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Depot  Deinum
projectcode EN0 4 1 6 6

datum 0 3 -0 4 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 1 0

0 1 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 3 -2 0 1 7

boorm eester D. Pila t

0

50

100

0
klei, zwak zandig, m at ig hum eus, 
donker grijs, edelm an

-10
zand, m at ig fijn, kleiig, neut raal grijs, 
edelm an

-20
klei, m at ig, silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, edelm an

-50
klei, m at ig silt ig, licht  blauw, grijs, 
edelm an

0 2 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 3 -2 0 1 7

boorm eester D. Pila t

0

50

100

0
klei, zwak zandig, m at ig hum eus, 
donker grijs, edelm an

-30
klei, m at ig silt ig, licht  blauw, grijs, 
edelm an

0 3 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 3 -2 0 1 7

boorm eester D. Pila t

0

50

100

0
klei, zwak zandig, m at ig hum eus, 
donker grijs, edelm an

-30
klei, m at ig silt ig, licht  blauw, grijs, 
edelm an

0 4 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 3 -2 0 1 7

boorm eester D. Pila t

0

50

100

0
klei, zwak zandig, m at ig hum eus, 
donker grijs, edelm an

-30
klei, m at ig silt ig, licht  blauw, grijs, 
edelm an

0 5 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 3 -2 0 1 7

boorm eester D. Pila t

0

50

100

0
klei, zwak zandig, m at ig hum eus, 
donker grijs, edelm an

-30
klei, m at ig silt ig, licht  blauw, grijs, 
edelm an

0 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 3 -2 0 1 7

boorm eester D. Pila t

0

50

100

150

200

250

300

0
klei, sterk zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, grijs, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, licht  
bruin, grijs, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

-280
klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
donker grijs, edelm an



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Depot  Deinum
projectcode EN0 4 1 6 6

datum 0 3 -0 4 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2  van 1 0

0 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 3 -2 0 1 7

boorm eester D. Pila t

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0
klei, sterk zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, grijs, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

-150
klei, sterk silt ig, zwak hum eus, 
donker grijs, edelm an

-400
klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
donker grijs, edelm an

0 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 3 -2 0 1 7

boorm eester D. Pila t

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

0
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, licht  
bruin, grijs, edelm an

-100
klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
donker grijs, blauw, edelm an

-580
klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, grijs, m at ig puin, 
edelm an



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Depot  Deinum
projectcode EN0 4 1 6 6

datum 0 3 -0 4 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 3  van 1 0

0 9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 3 -2 0 1 7

boorm eester D. Pila t

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

0
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, licht  
bruin, grijs, edelm an

-70
klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
donker grijs, blauw, edelm an

-580
klei, zwak silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, grijs, zwak puin, 
edelm an

-600
klei, sterk silt ig, licht  grijs, edelm an

1 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 3 -2 0 1 7

boorm eester D. Pila t

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-50
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
donker grijs, blauw, edelm an

-280
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, neut raal 
grijs, edelm an, gestaakt



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Depot  Deinum
projectcode EN0 4 1 6 6

datum 0 3 -0 4 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 4  van 1 0

1 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 3 -2 0 1 7

boorm eester D. Pila t

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

0
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, neut raal 
grijs, blauw, edelm an, gestaakt

-300
klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
edelm an

-600
klei, m at ig silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, grijs, edelm an

1 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 9 -0 3 -2 0 1 7

boorm eester D. Pila t

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

0
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, sterk 
puin, resten klei, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, grijs, resten klei, edelm an

-200
klei, zwak zandig, zwak hum eus, licht  
bruin, resten puin, edelm an

-350
zand, m at ig grof, m at ig silt ig, licht  
bruin, edelm an

-400
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
donker grijs, blauw, edelm an

-420
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, licht  
grijs, blauw, edelm an
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onderzoek Depot  Deinum
projectcode EN0 4 1 6 6

datum 0 3 -0 4 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 5  van 1 0

1 3 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 3 -2 0 1 7

boorm eester D. Pila t

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0
klei, m at ig, silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, blauw, laagjes zand, 
edelm an

-330
klei, m at ig silt ig, m at ig hum eus, 
donker bruin, grijs, edelm an

-360
klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal blauw, grijs, edelm an

1 4 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 3 -2 0 1 7

boorm eester D. Pila t

0

50

100

150

200

250

300

350

0
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, donker 
grijs, blauw, laagjes zand, edelm an

-200
klei, m at ig, silt ig, zwak hum eus, 
donker grijs, blauw, edelm an

-350
klei, m at ig silt ig, m at ig hum eus, 
donker bruin, grijs, edelm an

1 5 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 9 -0 3 -2 0 1 7

boorm eester D. Pila t

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0
klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
donker grijs, zwak puin, edelm an

-100
klei, m at ig silt ig, licht  blauw, grijs, 
edelm an

-210
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
grijs, blauw, edelm an



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Depot  Deinum
projectcode EN0 4 1 6 6

datum 0 3 -0 4 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 6  van 1 0

1 6 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 9 -0 3 -2 0 1 7

boorm eester D. Pila t

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0
zand, m at ig silt ig, licht  grijs, blauw, 
edelm an

-150
klei, zwak zandig, sterk hum eus, 
donker grijs, blauw, edelm an

-200
klei, m at ig, silt ig, zwak hum eus, licht  
grijs, blauw, edelm an

-310
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

1 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 9 -0 3 -2 0 1 7

boorm eester D. Pila t

0

50

100

150

200

250

300

350

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, edelm an

-160
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, licht  
blauw, grijs, edelm an

-370
klei, m at ig silt ig, licht  blauw, grijs, 
edelm an, gestaakt



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Depot  Deinum
projectcode EN0 4 1 6 6

datum 0 3 -0 4 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 7  van 1 0

1 9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 3 -2 0 1 7

boorm eester D. Pila t

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

0
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, grijs, edelm an

-120
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

-350
klei, sterk silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, blauw, edelm an

-630
klei, m at ig silt ig, m at ig hum eus, 
donker bruin, grijs, edelm an

2 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 3 -2 0 1 7

boorm eester D. Pila t

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

0
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, grijs, edelm an

-50
klei, m at ig, silt ig, zwak hum eus, 
donker blauw, grijs, edelm an

-250
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

-400
klei, m at ig, silt ig, zwak hum eus, 
neut raal blauw, grijs, edelm an, 
gestaakt



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Depot  Deinum
projectcode EN0 4 1 6 6

datum 0 3 -0 4 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 8  van 1 0

2 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 3 -2 0 1 7

boorm eester D. Pila t

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

0
klei, m at ig silt ig, m at ig hum eus, 
donker bruin, grijs, edelm an

-70
klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
donker blauw, grijs, edelm an

-550
klei, m at ig silt ig, m at ig hum eus, 
donker bruin, grijs, edelm an

-580
klei, m at ig silt ig, neut raal blauw, 
grijs, edelm an

2 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 3 -2 0 1 7

boorm eester D. Pila t

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0
klei, m at ig silt ig, m at ig hum eus, 
donker bruin, grijs, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, licht  
bruin, grijs, edelm an

-100
klei, sterk zandig, neut raal blauw, 
grijs, edelm an

-200
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, neut raal 
blauw, grijs, edelm an, gestaakt



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Depot  Deinum
projectcode EN0 4 1 6 6

datum 0 3 -0 4 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 9  van 1 0

2 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 9 -0 3 -2 0 1 7

boorm eester D. Pila t

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

0
zand, m at ig fijn,sterk silt ig, zwak 
hum eus, licht  bruin, grijs, sporen klei, 
edelm an

-150
klei, zwak zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, grijs, edelm an

-300
klei, m at ig silt ig, licht  blauw, grijs, 
edelm an

2 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 9 -0 3 -2 0 1 7

boorm eester D. Pila t

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

0
klei, m at ig zandig, m at ig hum eus, 
donker grijs, bruin, edelm an

-70
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, licht  
grijs, bruin, resten klei, edelm an

-220
klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
donker grijs, blauw, edelm an

-250
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, edelm an

-300
klei, m at ig silt ig, licht  grijs, blauw, 
edelm an

-400
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, edelm an

-500
klei, m at ig silt ig, licht  blauw, grijs, 
edelm an

-600
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, licht  
blauw, grijs, edelm an



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )
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Analysecertificaat zandmonsters 



T.a.v. Freerk Schriemer
De Meerpaal 11
9206 AJ  DRACHTEN

Datum: 21-Apr-2017

Enviso Ingenieursbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 13-Apr-2017

zandmonsters

Depot Deinum

EN04166
2017048475/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Depot Deinum

1 2 3 4 5

Freerk Schriemer 1/2

EN04166

zandmonsters

Analysecertificaat

21-Apr-2017/14:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

13-Apr-2017

Monstermatrix Grond / sediment

2017048475/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

Q 93µm 86 93 96 104M50 getal

Q 78.4% (m/m) 69.6 73.1 75.0 78.3Droge stof

Q 2.3% (m/m) ds 1.4 0.8 1.8 1.0Organische stof

Q 97.1% (m/m) ds 97.9 98.6 97.8 98.5Gloeirest

Q 74.3% (m/m) ds 81.5 83.7 83.0 88.9Korrelgrootte < 2000 µm

Q 74.1% (m/m) ds 81.4 83.7 83.0 88.7Korrelgrootte < 1000 µm

Q 74.0% (m/m) ds 80.0 83.2 82.0 88.2Korrelgrootte < 500 µm

Q 73.8% (m/m) ds 78.8 82.8 81.5 87.9Korrelgrootte < 250 µm

Q 71.5% (m/m) ds 76.7 81.5 79.5 85.8Korrelgrootte < 180 µm

Q 63.8% (m/m) ds 73.0 75.8 71.3 71.8Korrelgrootte < 125 µm

Q 47.3% (m/m) ds 57.3 50.8 44.6 39.4Korrelgrootte < 90 µm

Q 26.1% (m/m) ds 36.4 31.2 23.1 22.3Korrelgrootte < 63 µm

Q 17.1% (m/m) ds 26.6 22.3 14.9 14.9Korrelgrootte < 50 µm

Q 14.3% (m/m) ds 23.6 19.9 13.2 13.9Korrelgrootte < 45 µm

Q 12.6% (m/m) ds 15.5 12.9 7.4 9.7Korrelgrootte < 16 µm

Q 8.7% (m/m) ds 10.8 8.7 5.1 6.8Korrelgrootte < 2 µm

1

2

3

4

5

08 t/m 11 (0,0-0,5 m-mv)

10 (2,8-4,5 m-mv) 11 (0,5-3,0 m-mv)

12 (4,2-6,5 m-mv)

14 (0,0-2,0 m-mv)

15 (2,1-4,8 m-mv) 9493116

9493115

9493114

9493113

9493112

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

13-Apr-2017

13-Apr-2017

13-Apr-2017

13-Apr-2017

13-Apr-2017

M: MCERTS erkend



Depot Deinum

6 7 8 9 10

Freerk Schriemer 2/2

EN04166

zandmonsters

Analysecertificaat

21-Apr-2017/14:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

13-Apr-2017

Monstermatrix Grond / sediment

2017048475/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

Q 92µm 93 100 86 91M50 getal

Q 82.2% (m/m) 76.1 73.5 75.8 73.4Droge stof

Q 1.8% (m/m) ds 1.4 <0.7 1.6 <0.7Organische stof

Q 97.8% (m/m) ds 98.1 99.3 98.0 99.1Gloeirest

Q 78.7% (m/m) ds 79.4 89.3 80.2 81.0Korrelgrootte < 2000 µm

Q 78.6% (m/m) ds 79.4 89.2 79.6 81.0Korrelgrootte < 1000 µm

Q 78.0% (m/m) ds 79.1 88.9 79.1 81.0Korrelgrootte < 500 µm

Q 77.8% (m/m) ds 78.8 88.5 78.4 80.9Korrelgrootte < 250 µm

Q 76.2% (m/m) ds 78.0 86.3 76.9 79.9Korrelgrootte < 180 µm

Q 71.8% (m/m) ds 73.5 77.1 72.1 74.7Korrelgrootte < 125 µm

Q 48.8% (m/m) ds 46.4 37.6 53.7 50.7Korrelgrootte < 90 µm

Q 30.4% (m/m) ds 25.8 14.2 28.6 31.3Korrelgrootte < 63 µm

Q 21.4% (m/m) ds 17.9 9.5 18.9 21.8Korrelgrootte < 50 µm

Q 19.2% (m/m) ds 16.2 7.6 15.1 18.6Korrelgrootte < 45 µm

Q 9.7% (m/m) ds 10.0 5.1 8.3 9.2Korrelgrootte < 16 µm

Q 6.1% (m/m) ds 6.9 3.3 5.8 5.5Korrelgrootte < 2 µm

6

7

8

9

10

16 (0,0-1,5 m-mv)

16 (3,1-5,2 m-mv)

18 (1,6-3,7 m-mv)

19 (0,0-3,5 m-mv)

20 (2,5-4,0 m-mv) 9493121

9493120

9493119

9493118

9493117

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

13-Apr-2017

13-Apr-2017

13-Apr-2017

13-Apr-2017

13-Apr-2017

M: MCERTS erkend CP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017048475/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

08 t/m 11 (0,0-0,5 m-mv) 9493112 0540146795

10 (2,8-4,5 m-mv) 11 (0,5-3,0 m-mv) 9493113 0540134620

12 (4,2-6,5 m-mv) 9493114 0540145017

14 (0,0-2,0 m-mv) 9493115 0540134627

15 (2,1-4,8 m-mv) 9493116 0540145014

16 (0,0-1,5 m-mv) 9493117 0540134630

16 (3,1-5,2 m-mv) 9493118 0540145011

18 (1,6-3,7 m-mv) 9493119 0540145020

19 (0,0-3,5 m-mv) 9493120 0540134625

20 (2,5-4,0 m-mv) 9493121 0540146802

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017048475/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. NEN 5753ZevenW0105M50 getal

Cf. NEN-EN 15934 en cf. CMA 2/II/A.1GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. NEN 5753ZevenW0105Korrelgrootte < 2000 µm

Cf. NEN 5753ZevenW0105Korrelgrootte < 1000 µm

Cf. NEN 5753ZevenW0105Korrelgrootte < 500 µm

Cf. NEN 5753ZevenW0105Korrelgrootte < 250 µm

Cf. NEN 5753ZevenW0105Korrelgrootte < 180 µm

Cf. NEN 5753ZevenW0105Korrelgrootte < 125 µm

Cf. NEN 5753ZevenW0105Korrelgrootte < 90 µm

Cf. NEN 5753ZevenW0105Korrelgrootte < 63 µm

Cf. NEN 5753ZevenW0105Korrelgrootte < 50 µm

Cf. NEN 5753SedimentatieW0173Voorbehandeling t.b.v. fracties 

<63Âµm

Cf. NEN 5753SedimentatieW0173Korrelgrootte  <16 µm (sedimentatie)

Cf. NEN 5753SedimentatieW0173Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)  

sedimentatie

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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1  Inleiding 

1.1  Aanleiding en doel   

In opdracht van Enviso ingenieursbureau te Drachten heeft Raadgevend Ingenieursbureau 
Wiertsema & Partners B.V. een geotechnisch laboratoriumonderzoek uitgevoerd ten behoeve van 
de erosieklassebepaling depot K01 te Deinum. 

1.2  Kwaliteitswaarborging  

Het laboratoriumonderzoek is verricht onder ons kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO-9001 en ons 
milieumanagementsysteem NEN-EN-ISO-14001. Wiertsema & Partners B.V. is in het bezit van 
een VGM-beheersysteem VCA**. 

1.3  Acceptatie grondmonsters 

Binnengekomen ongeroerde grondmonsters worden gecontroleerd op visuele beschadigingen 
en op de juiste wijze van identificatie (label). Na inname worden de ongeroerde grondmonsters 
ingewogen en wordt de lengte van de inhoud bepaald (indicatief nat volumegewicht bepaling). 
Na deze handelingen worden de ongeroerde monsters in een geconditioneerde ruimte 
opgeslagen. Geroerde monsters worden gecontroleerd op de juiste wijze van opslag (luchtdicht). 
Het monster voor dit project is aangeleverd door de opdrachtgever. 

1.4  Openen ongeroerde grondmonsters 

Nadat de laboratoriumspecificaties bekend zijn, worden de monsters hetzij uitgedrukt dan wel 
opengesneden. Monsters in een Ackermann steekbus worden met behulp van een hydraulische 
pers langzaam uitgedrukt en op een steunend ondervlak gelegd. Liners worden met behulp van 
een speciaal ontwikkelde ‘liner cutter‘ opengesneden. 

1.5  Leeswijzer 

Na de inleiding in dit eerste hoofdstuk volgt in het tweede hoofdstuk het geotechnisch 
laboratoriumonderzoek. Tot slot staat in hoofdstuk 3 de toelichting op het geotechnisch 
laboratoriumonderzoek.  
 
In de bijlagen zijn de korrelgrootteverdeling incl. bepaling fijne fractie (2 µm – 63 mm), de 
Atterbergse grenzen (Casagrande), organische stof (massaverlies met H2O2), het kalkgehalte 
(massaverlies met HCl), het zoutgehalte in bodemvocht, de eisen van klei algemeen en de eisen  
van erosiebestendigheid opgenomen. 
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2  Geotechnisch laboratoriumonderzoek 

Het geotechnisch laboratoriumonderzoek heeft bestaan uit: 
 
 Classificatieproeven: 

- 1 maal korrelgrootteverdeling incl. bepaling fijne fractie (2 µm – 63 mm); 
- 1 maal Atterbergse grenzen (Casagrande). 

 
 Geo-chemische proeven: 

- 1 maal organische stof (massaverlies met H2O2); 
- 1 maal kalkgehalte (massaverlies met HCl). 

 
 
Materiaalkundig onderzoek kwaliteitscontroles: 

 
 Klei: 

- 1 maal erosiebestendigheid. 
 
 Overig: 

- 1 maal zoutgehalte per liter bodemvocht. 

3  Toelichting geotechnisch laboratoriumonderzoek 

3.1  Korrelgrootteverdeling incl . bepaling fi jne fractie (2 µm – 63 mm) 

Om de fractieverdeling van de korrels van de verschillende grondsoorten te kunnen bepalen, zijn 
er 2 mogelijkheden voor beproeving. De delen groter dan 63 micron (µm) worden gescheiden 
door het materiaal op een stapel zeven mechanisch te schudden. De delen kleiner dan 63 micron 
(µm) worden gescheiden door het verschil in bezinksnelheid van de verschillende fracties. Deze 
methode berust op de ‘Wet van Stokes’: de bezinksnelheid van vaste deeltjes met een gegeven 
radius en soortelijk gewicht in een stilstaande vloeistof met een bekende viscositeit bij een 
beproevingstemperatuur. Een korrelverdelingsdiagram kan worden gepresenteerd ten opzichte 
van de droge stof (totaal monster) of ten opzichte van het mineraal deel (organische stof is 
verwijderd). 
 
Nadat het monster is gedroogd, wordt een bepaalde hoeveelheid overgebracht in een bekerglas. 
Daarna wordt aan dit monster een peptisatoroplossing toegevoegd om uitvlokking te 
voorkomen. Dit mengsel blijft 16 uur in de week staan en vervolgens op een 63 micron zeef met 
water uitgespoeld (gewassen). Het materiaal, wat op de zeef achterblijft, wordt gedroogd en 
mechanisch gezeefd op een zevenreeks m.b.v. een schudtafel. Het materiaal, dat na schudden op 
elke zeef achterblijft, wordt terug gewogen en cumulatief verwerkt in een 
uitwerkingsprogramma. 
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Indien de fractie kleiner dan 63 micron ook bepaald dient te worden, wordt gebruik gemaakt van 
een sedigraaf. Het fijne materiaal wat bij een korrelverdeling nat verloren gaat door uitspoeling 
wordt opgevangen in een bekerglas en een deel ervan wordt gebruikt voor bepaling van de 
fracties kleiner dan 63 micron. 
 
De sedigraaf maakt gebruik van het sedimentatieprincipe volgens de Wet van Stokes. De 
korrelgrootteverdeling wordt bepaald door gebruik te maken van röntgenstraling. Door de 
intensiteit van de doorgelaten röntgenstraling op verschillende plaatsen en op verschillende 
tijdstippen te meten, wordt een beeld verkregen van de korrelgrootteverdeling. De kleinste 
korreldiameter welke op deze manier kan worden gemeten is 0,1 micrometer, zie bijlage 1.  

3.2  Atterbergse grenzen (Casagrande)  

Door middel van de bepaling van de Atterbergse grenzen kan de mate van verwerkbaarheid 
(plasticiteit) van cohesieve monsters worden bepaald. In feite worden de 2 uiterste grenzen 
(plastisch gedrag en uitdroging) van een monster bepaald. De uitrolgrens wordt op één manier 
bepaald. Er wordt naar een vochtpercentage gezocht, waarbij nog net draden van 3 mm met de 
hand kunnen worden uitgerold. 
Bij de Casagrande methode wordt gebruik gemaakt van het toestel van Casagrande. Een monster 
wordt bij verschillende vochtpercentages beproefd. Hierbij wordt elke keer nagegaan bij hoeveel 
op- en neergaande bewegingen (slagen) een vooraf aangebrachte groef dichtvloeït over een 
lengte van 1 cm. Het vochtpercentage waarbij een monster dichtvloeit bij 25 slagen is bepalend 
voor de vloeigrens. Deze waarde wordt door lineaire interpolatie berekend, zie bijlage 2. 

3.3  Organische stof (massaverl ies met H2O2)  

Het organische stofgehalte kan op verschillende manieren worden bepaald. De methode welke 
wordt gebruikt, is afhankelijk van de grondsoort. De methoden, welke worden gehanteerd, zijn de 
gloeiverlies methode en een methode waarbij door toevoeging van waterstofperoxide (H2O2) het 
aanwezige organische stof wordt geoxideerd. 
 
Bij de chemische methode wordt het monster eerst gedroogd bij 105°C. Van het droge monster 
wordt een deel afgewogen en in een bekerglas overgebracht. Hierin wordt, na het toevoegen van 
water, waterstofperoxide toegevoegd aan het mengsel. Na langdurig inweken en daarna 
verhitten (koken) wordt het restant ingedampt. Vervolgens wordt de verkregen suspensie 
gedroogd en teruggewogen. Met deze werkwijze kan direct het organische stof gehalte worden 
berekend, zie bijlage 3. 

3.4  Kalkgehalte (massaverl ies met HCl)  

Het CaCO3-gehalte kan op verschillende manieren worden bepaald. De gehanteerde methode is 
afhankelijk van de grondsoort. De methoden, welke worden gehanteerd, zijn de gloeiverlies 
methode en een methode waarbij door toevoeging van zoutzuur (HCl) het aanwezige kalk oplost. 
Bij de chemische methode wordt het monster eerst gedroogd bij 105°C. Van het droge monster 
wordt een deel afgewogen en in een bekerglas overgebracht. Hierin wordt, na het toevoegen van 
water, zoutzuur toegevoegd aan het mengsel. Na langdurig inweken en daarna verhitten (koken) 
wordt het restant ingedampt. Vervolgens wordt de verkregen suspensie gedroogd en 
teruggewogen. Met deze werkwijze kan direct het kalkgehalte worden berekend, zie bijlage 4. 
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3.5  Zoutgehalte in bodemvocht 

Bepaling van het zoutgehalte volgens RAW 2015 proef 38 wordt uitbesteed aan Omegam 
laboratoria B.V. te Amsterdam, zie bijlage 5. 

3.6  Klei ,  eisen algemeen, eisen erosiebestendigheid 

Om te toetsen of klei voldoet aan de gestelde eisen welke zijn genoemd in het technisch rapport 
‘Klei voor dijken’ en de Standaard RAW bepalingen wordt gebruik gemaakt van 
gestandaardiseerde proeven. Voor het onderzoek naar de erosiegevoeligheid van de klei zijn de 
vloeigrens, de uitrolgrens, de plasticiteitindex, het zandgehalte, het kalkgehalte, het organische 
stofgehalte en het zoutgehalte per liter bodemvocht van belang. 
 
De vloeigrens wordt bepaald met het toestel van Casagrande. De uitrolgrens is gedefinieerd als 
het watergehalte waarbij het nog juist mogelijk is om de klei uit te rollen tot draden van 3 mm. 
De plasticiteitindex is gedefinieerd als het verschil tussen de vloeigrens en de uitrolgrens. Het 
zandgehalte in de klei wordt bepaald middels een korrelverdeling. Voor de bepaling van het 
organische stofgehalte en het kalkgehalte wordt gebruik gemaakt van de chemische methode. 
Bepaling van het zoutgehalte per liter bodemvocht wordt uitbesteedt aan Milieulaboratorium 
Omegam, zie bijlage 6. 
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Opdrachtnummer: VN-68254-1

Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K01

Plaats: Deinum

Uw referentienr. EN04166

Boring Monster
nummer

Classificatie NEN
5104

Vloeigrens w l

in %
Uitrolgrens

w p  in %
Plasticiteits

index I p

Natuurlijk
watergehalte

w  in %

Consistentie
Index I c

Depot K01 Ks2 56,0 20,6 35,4 42,5 0,4

Bepaling Atterbergse grenzen (conform RAW 2015 proef 14)
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Opdrachtnummer: VN-68254-1
Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K01
Plaats: Deinum
Uw referentie: EN04166

Boring Monster Classificatie Deeltjes < 63 µm (%) Deeltjes < 2 µm(%) Organische stof (%vd DS) d.m.v. H2O2 *)

Depot K01 Ks2 78,2 41,8 2,9

Analyseresultaten grondmonsters

*) volgens methode RAW 2015  Proef 36
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Opdrachtnummer: VN-68254-1
Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K01
Plaats: Deinum
Uw referentie: EN04166

Boring Monster Classificatie Deeltjes < 63 µm (%) Deeltjes < 2 µm(%) Kalkgehalte (%vd DS) d.m.v. HCl *)

Depot K01 Ks2 78,2 41,8 4,1

Analyseresultaten grondmonsters

*) volgens methode RAW 2015  Proef 37
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Opdrachtnummer: VN-68254-1
Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K01
Plaats: Deinum
Uw referentienummer: EN04166

Boring Monster Classificatie Deeltjes < 63 µm (%) Deeltjes < 2 µm(%) Zoutgehalte in bodemvocht (g/l) *)

Depot K01 Ks2 78,2 41,8 0,2

Analyseresultaten grondmonsters

*) volgens methode RAW 2015  Proef 38
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Algemeen Toetsing erosiebestendigheid klei conform RAW 2015 22.06.06+07

Opdrachtnummer: VN-68254-1

Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K01

Plaats: Deinum

Uw referentienummer: EN04166

Onderzoek monsters

Watergehalte (W )

van: tot: in %

1 Depot K01 nvt nvt 42,5

Resultaten

Parameter Eenheid

1 Cat. 1 Cat.2 Cat. 3

Gehalte > 63 µm 21,8 < 40 < 40 -- %(m/m)

Gehalte < 2 µm 41,8 -- -- -- %(m/m)

Gehalte org. Stof 2,9 %(m/m)

Massaverlies bij HCl-beh. 4,1 %(m/m)

Zoutgehalte bodemvocht 0,2 NaCl g/l

Vloeigrens(W L ) 56,0 > 45 < 45 -- %(m/m)

Uitrolgrens(W P ) 20,6 %(m/m)

Plasticiteits-index(I P ) 35,4 > A-lijn > 18 < A-lijn en / of 18 --

Consistentie-index(I C ) 0,38

A-lijn 26,3 --

Erosiebestendigheid cat. Categorie 1

Volgmonster: Boornummer monsternummer
Diepte m tov NAP

Classificatie NEN 5104

Ks2

--

--

--

Monster Eisen erosiebestendigheid

< 5

< 25

< 4

--
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1  Inleiding 

1.1  Aanleiding en doel   

In opdracht van Enviso ingenieursbureau te Drachten heeft Raadgevend Ingenieursbureau 
Wiertsema & Partners B.V. een geotechnisch laboratoriumonderzoek uitgevoerd ten behoeve van 
de erosieklassebepaling depot K02 te Deinum. 

1.2  Kwaliteitswaarborging  

Het laboratoriumonderzoek is verricht onder ons kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO-9001 en ons 
milieumanagementsysteem NEN-EN-ISO-14001. Wiertsema & Partners B.V. is in het bezit van 
een VGM-beheersysteem VCA**. 

1.3  Acceptatie grondmonsters 

Binnengekomen ongeroerde grondmonsters worden gecontroleerd op visuele beschadigingen 
en op de juiste wijze van identificatie (label). Na inname worden de ongeroerde grondmonsters 
ingewogen en wordt de lengte van de inhoud bepaald (indicatief nat volumegewicht bepaling). 
Na deze handelingen worden de ongeroerde monsters in een geconditioneerde ruimte 
opgeslagen. Geroerde monsters worden gecontroleerd op de juiste wijze van opslag (luchtdicht). 
Het monster voor dit project is aangeleverd door de opdrachtgever. 

1.4  Openen ongeroerde grondmonsters 

Nadat de laboratoriumspecificaties bekend zijn, worden de monsters hetzij uitgedrukt dan wel 
opengesneden. Monsters in een Ackermann steekbus worden met behulp van een hydraulische 
pers langzaam uitgedrukt en op een steunend ondervlak gelegd. Liners worden met behulp van 
een speciaal ontwikkelde ‘liner cutter‘ opengesneden. 

1.5  Leeswijzer 

Na de inleiding in dit eerste hoofdstuk volgt in het tweede hoofdstuk het geotechnisch 
laboratoriumonderzoek. Tot slot staat in hoofdstuk 3 de toelichting op het geotechnisch 
laboratoriumonderzoek.  
 
In de bijlagen zijn de korrelgrootteverdeling incl. bepaling fijne fractie (2 µm – 63 mm), de 
Atterbergse grenzen (Casagrande), organische stof (massaverlies met H2O2), het kalkgehalte 
(massaverlies met HCl), het zoutgehalte in bodemvocht, de eisen van klei algemeen en de eisen  
van erosiebestendigheid opgenomen. 
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2  Geotechnisch laboratoriumonderzoek 

Het geotechnisch laboratoriumonderzoek heeft bestaan uit: 
 
 Classificatieproeven: 

- 1 maal korrelgrootteverdeling incl. bepaling fijne fractie (2 µm – 63 mm); 
- 1 maal Atterbergse grenzen (Casagrande). 

 
 Geo-chemische proeven: 

- 1 maal organische stof (massaverlies met H2O2); 
- 1 maal kalkgehalte (massaverlies met HCl). 

 
 
Materiaalkundig onderzoek kwaliteitscontroles: 

 
 Klei: 

- 1 maal erosiebestendigheid. 
 
 Overig: 

- 1 maal zoutgehalte per liter bodemvocht. 

3  Toelichting geotechnisch laboratoriumonderzoek 

3.1  Korrelgrootteverdeling incl . bepaling fi jne fractie (2 µm – 63 mm) 

Om de fractieverdeling van de korrels van de verschillende grondsoorten te kunnen bepalen, zijn 
er 2 mogelijkheden voor beproeving. De delen groter dan 63 micron (µm) worden gescheiden 
door het materiaal op een stapel zeven mechanisch te schudden. De delen kleiner dan 63 micron 
(µm) worden gescheiden door het verschil in bezinksnelheid van de verschillende fracties. Deze 
methode berust op de ‘Wet van Stokes’: de bezinksnelheid van vaste deeltjes met een gegeven 
radius en soortelijk gewicht in een stilstaande vloeistof met een bekende viscositeit bij een 
beproevingstemperatuur. Een korrelverdelingsdiagram kan worden gepresenteerd ten opzichte 
van de droge stof (totaal monster) of ten opzichte van het mineraal deel (organische stof is 
verwijderd). 
 
Nadat het monster is gedroogd, wordt een bepaalde hoeveelheid overgebracht in een bekerglas. 
Daarna wordt aan dit monster een peptisatoroplossing toegevoegd om uitvlokking te 
voorkomen. Dit mengsel blijft 16 uur in de week staan en vervolgens op een 63 micron zeef met 
water uitgespoeld (gewassen). Het materiaal, wat op de zeef achterblijft, wordt gedroogd en 
mechanisch gezeefd op een zevenreeks m.b.v. een schudtafel. Het materiaal, dat na schudden op 
elke zeef achterblijft, wordt terug gewogen en cumulatief verwerkt in een 
uitwerkingsprogramma. 
 

 Blad 5 van 19 68254-1 R49701 Geotechnisch laboratoriumonderzoek.pdf



  

    VN-68254-1   

               blad 6 

Indien de fractie kleiner dan 63 micron ook bepaald dient te worden, wordt gebruik gemaakt van 
een sedigraaf. Het fijne materiaal wat bij een korrelverdeling nat verloren gaat door uitspoeling 
wordt opgevangen in een bekerglas en een deel ervan wordt gebruikt voor bepaling van de 
fracties kleiner dan 63 micron. 
 
De sedigraaf maakt gebruik van het sedimentatieprincipe volgens de Wet van Stokes. De 
korrelgrootteverdeling wordt bepaald door gebruik te maken van röntgenstraling. Door de 
intensiteit van de doorgelaten röntgenstraling op verschillende plaatsen en op verschillende 
tijdstippen te meten, wordt een beeld verkregen van de korrelgrootteverdeling. De kleinste 
korreldiameter welke op deze manier kan worden gemeten is 0,1 micrometer, zie bijlage 1.  

3.2  Atterbergse grenzen (Casagrande)  

Door middel van de bepaling van de Atterbergse grenzen kan de mate van verwerkbaarheid 
(plasticiteit) van cohesieve monsters worden bepaald. In feite worden de 2 uiterste grenzen 
(plastisch gedrag en uitdroging) van een monster bepaald. De uitrolgrens wordt op één manier 
bepaald. Er wordt naar een vochtpercentage gezocht, waarbij nog net draden van 3 mm met de 
hand kunnen worden uitgerold. 
Bij de Casagrande methode wordt gebruik gemaakt van het toestel van Casagrande. Een monster 
wordt bij verschillende vochtpercentages beproefd. Hierbij wordt elke keer nagegaan bij hoeveel 
op- en neergaande bewegingen (slagen) een vooraf aangebrachte groef dichtvloeït over een 
lengte van 1 cm. Het vochtpercentage waarbij een monster dichtvloeit bij 25 slagen is bepalend 
voor de vloeigrens. Deze waarde wordt door lineaire interpolatie berekend, zie bijlage 2. 

3.3  Organische stof (massaverl ies met H2O2)  

Het organische stofgehalte kan op verschillende manieren worden bepaald. De methode welke 
wordt gebruikt, is afhankelijk van de grondsoort. De methoden, welke worden gehanteerd, zijn de 
gloeiverlies methode en een methode waarbij door toevoeging van waterstofperoxide (H2O2) het 
aanwezige organische stof wordt geoxideerd. 
 
Bij de chemische methode wordt het monster eerst gedroogd bij 105°C. Van het droge monster 
wordt een deel afgewogen en in een bekerglas overgebracht. Hierin wordt, na het toevoegen van 
water, waterstofperoxide toegevoegd aan het mengsel. Na langdurig inweken en daarna 
verhitten (koken) wordt het restant ingedampt. Vervolgens wordt de verkregen suspensie 
gedroogd en teruggewogen. Met deze werkwijze kan direct het organische stof gehalte worden 
berekend, zie bijlage 3. 

3.4  Kalkgehalte (massaverl ies met HCl)  

Het CaCO3-gehalte kan op verschillende manieren worden bepaald. De gehanteerde methode is 
afhankelijk van de grondsoort. De methoden, welke worden gehanteerd, zijn de gloeiverlies 
methode en een methode waarbij door toevoeging van zoutzuur (HCl) het aanwezige kalk oplost. 
Bij de chemische methode wordt het monster eerst gedroogd bij 105°C. Van het droge monster 
wordt een deel afgewogen en in een bekerglas overgebracht. Hierin wordt, na het toevoegen van 
water, zoutzuur toegevoegd aan het mengsel. Na langdurig inweken en daarna verhitten (koken) 
wordt het restant ingedampt. Vervolgens wordt de verkregen suspensie gedroogd en 
teruggewogen. Met deze werkwijze kan direct het kalkgehalte worden berekend, zie bijlage 4. 
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3.5  Zoutgehalte in bodemvocht 

Bepaling van het zoutgehalte volgens RAW 2015 proef 38 wordt uitbesteed aan Omegam 
laboratoria B.V. te Amsterdam, zie bijlage 5. 

3.6  Klei ,  eisen algemeen, eisen erosiebestendigheid 

Om te toetsen of klei voldoet aan de gestelde eisen welke zijn genoemd in het technisch rapport 
‘Klei voor dijken’ en de Standaard RAW bepalingen wordt gebruik gemaakt van 
gestandaardiseerde proeven. Voor het onderzoek naar de erosiegevoeligheid van de klei zijn de 
vloeigrens, de uitrolgrens, de plasticiteitindex, het zandgehalte, het kalkgehalte, het organische 
stofgehalte en het zoutgehalte per liter bodemvocht van belang. 
 
De vloeigrens wordt bepaald met het toestel van Casagrande. De uitrolgrens is gedefinieerd als 
het watergehalte waarbij het nog juist mogelijk is om de klei uit te rollen tot draden van 3 mm. 
De plasticiteitindex is gedefinieerd als het verschil tussen de vloeigrens en de uitrolgrens. Het 
zandgehalte in de klei wordt bepaald middels een korrelverdeling. Voor de bepaling van het 
organische stofgehalte en het kalkgehalte wordt gebruik gemaakt van de chemische methode. 
Bepaling van het zoutgehalte per liter bodemvocht wordt uitbesteedt aan Milieulaboratorium 
Omegam, zie bijlage 6. 
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Opdrachtnummer: VN-68254-2

Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K02

Plaats: Deinum

Uw referentienr. EN04166

Boring Monster
nummer

Classificatie NEN
5104

Vloeigrens w l

in %
Uitrolgrens

w p  in %
Plasticiteits

index I p

Natuurlijk
watergehalte

w  in %

Consistentie
Index I c

Depot K02 Ks1 58,3 26,8 31,5 39,7 0,6

Bepaling Atterbergse grenzen (conform RAW 2015 proef 14)
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Opdrachtnummer: VN-68254-2
Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K02
Plaats: Deinum
Uw referentie: EN04166

Boring Monster Classificatie Deeltjes < 63 µm (%) Deeltjes < 2 µm(%) Organische stof (%vd DS) d.m.v. H2O2 *)

Depot K02 Ks1 94,7 55,4 1,8

Analyseresultaten grondmonsters

*) volgens methode RAW 2015  Proef 36
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Opdrachtnummer: VN-68254-2
Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K02
Plaats: Deinum
Uw referentie: EN04166

Boring Monster Classificatie Deeltjes < 63 µm (%) Deeltjes < 2 µm(%) Kalkgehalte (%vd DS) d.m.v. HCl *)

Depot K02 Ks1 94,7 55,4 9,7

Analyseresultaten grondmonsters

*) volgens methode RAW 2015  Proef 37
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Opdrachtnummer: VN-68254-2
Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K02
Plaats: Deinum
Uw referentienummer: EN04166

Boring Monster Classificatie Deeltjes < 63 µm (%) Deeltjes < 2 µm(%) Zoutgehalte in bodemvocht (g/l) *)

Depot K02 Ks1 94,7 55,4 0,3

Analyseresultaten grondmonsters

*) volgens methode RAW 2015  Proef 38
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Algemeen Toetsing erosiebestendigheid klei conform RAW 2015 22.06.06+07

Opdrachtnummer: VN-68254-2

Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K02

Plaats: Deinum

Uw referentienummer: EN04166

Onderzoek monsters

Watergehalte (W )

van: tot: in %

1 Depot K02 nvt nvt 39,7

Resultaten

Parameter Eenheid

1 Cat. 1 Cat.2 Cat. 3

Gehalte > 63 µm 5,3 < 40 < 40 -- %(m/m)

Gehalte < 2 µm 55,4 -- -- -- %(m/m)

Gehalte org. Stof 1,8 %(m/m)

Massaverlies bij HCl-beh. 9,7 %(m/m)

Zoutgehalte bodemvocht 0,3 NaCl g/l

Vloeigrens(W L ) 58,3 > 45 < 45 -- %(m/m)

Uitrolgrens(W P ) 26,8 %(m/m)

Plasticiteits-index(I P ) 31,5 > A-lijn > 18 < A-lijn en / of 18 --

Consistentie-index(I C ) 0,59

A-lijn 28,0 --

Erosiebestendigheid cat. Categorie 1 --

--

--

Monster Eisen erosiebestendigheid

< 5

< 25

< 4

--

Classificatie NEN 5104

Ks1

Volgmonster: Boornummer monsternummer
Diepte m tov NAP
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1  Inleiding 

1.1  Aanleiding en doel   

In opdracht van Enviso ingenieursbureau te Drachten heeft Raadgevend Ingenieursbureau 
Wiertsema & Partners B.V. een geotechnisch laboratoriumonderzoek uitgevoerd ten behoeve van 
de erosieklassebepaling depot K03 te Deinum. 

1.2  Kwaliteitswaarborging  

Het laboratoriumonderzoek is verricht onder ons kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO-9001 en ons 
milieumanagementsysteem NEN-EN-ISO-14001. Wiertsema & Partners B.V. is in het bezit van 
een VGM-beheersysteem VCA**. 

1.3  Acceptatie grondmonsters 

Binnengekomen ongeroerde grondmonsters worden gecontroleerd op visuele beschadigingen 
en op de juiste wijze van identificatie (label). Na inname worden de ongeroerde grondmonsters 
ingewogen en wordt de lengte van de inhoud bepaald (indicatief nat volumegewicht bepaling). 
Na deze handelingen worden de ongeroerde monsters in een geconditioneerde ruimte 
opgeslagen. Geroerde monsters worden gecontroleerd op de juiste wijze van opslag (luchtdicht). 
Het monster voor dit project is aangeleverd door de opdrachtgever. 

1.4  Openen ongeroerde grondmonsters 

Nadat de laboratoriumspecificaties bekend zijn, worden de monsters hetzij uitgedrukt dan wel 
opengesneden. Monsters in een Ackermann steekbus worden met behulp van een hydraulische 
pers langzaam uitgedrukt en op een steunend ondervlak gelegd. Liners worden met behulp van 
een speciaal ontwikkelde ‘liner cutter‘ opengesneden. 

1.5  Leeswijzer 

Na de inleiding in dit eerste hoofdstuk volgt in het tweede hoofdstuk het geotechnisch 
laboratoriumonderzoek. Tot slot staat in hoofdstuk 3 de toelichting op het geotechnisch 
laboratoriumonderzoek.  
 
In de bijlagen zijn de korrelgrootteverdeling incl. bepaling fijne fractie (2 µm – 63 mm), de 
Atterbergse grenzen (Casagrande), organische stof (massaverlies met H2O2), het kalkgehalte 
(massaverlies met HCl), het zoutgehalte in bodemvocht, de eisen van klei algemeen en de eisen  
van erosiebestendigheid opgenomen. 
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2  Geotechnisch laboratoriumonderzoek 

Het geotechnisch laboratoriumonderzoek heeft bestaan uit: 
 
 Classificatieproeven: 

- 1 maal korrelgrootteverdeling incl. bepaling fijne fractie (2 µm – 63 mm); 
- 1 maal Atterbergse grenzen (Casagrande). 

 
 Geo-chemische proeven: 

- 1 maal organische stof (massaverlies met H2O2); 
- 1 maal kalkgehalte (massaverlies met HCl). 

 
 
Materiaalkundig onderzoek kwaliteitscontroles: 

 
 Klei: 

- 1 maal erosiebestendigheid. 
 
 Overig: 

- 1 maal zoutgehalte per liter bodemvocht. 

3  Toelichting geotechnisch laboratoriumonderzoek 

3.1  Korrelgrootteverdeling incl . bepaling fi jne fractie (2 µm – 63 mm) 

Om de fractieverdeling van de korrels van de verschillende grondsoorten te kunnen bepalen, zijn 
er 2 mogelijkheden voor beproeving. De delen groter dan 63 micron (µm) worden gescheiden 
door het materiaal op een stapel zeven mechanisch te schudden. De delen kleiner dan 63 micron 
(µm) worden gescheiden door het verschil in bezinksnelheid van de verschillende fracties. Deze 
methode berust op de ‘Wet van Stokes’: de bezinksnelheid van vaste deeltjes met een gegeven 
radius en soortelijk gewicht in een stilstaande vloeistof met een bekende viscositeit bij een 
beproevingstemperatuur. Een korrelverdelingsdiagram kan worden gepresenteerd ten opzichte 
van de droge stof (totaal monster) of ten opzichte van het mineraal deel (organische stof is 
verwijderd). 
 
Nadat het monster is gedroogd, wordt een bepaalde hoeveelheid overgebracht in een bekerglas. 
Daarna wordt aan dit monster een peptisatoroplossing toegevoegd om uitvlokking te 
voorkomen. Dit mengsel blijft 16 uur in de week staan en vervolgens op een 63 micron zeef met 
water uitgespoeld (gewassen). Het materiaal, wat op de zeef achterblijft, wordt gedroogd en 
mechanisch gezeefd op een zevenreeks m.b.v. een schudtafel. Het materiaal, dat na schudden op 
elke zeef achterblijft, wordt terug gewogen en cumulatief verwerkt in een 
uitwerkingsprogramma. 
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Indien de fractie kleiner dan 63 micron ook bepaald dient te worden, wordt gebruik gemaakt van 
een sedigraaf. Het fijne materiaal wat bij een korrelverdeling nat verloren gaat door uitspoeling 
wordt opgevangen in een bekerglas en een deel ervan wordt gebruikt voor bepaling van de 
fracties kleiner dan 63 micron. 
 
De sedigraaf maakt gebruik van het sedimentatieprincipe volgens de Wet van Stokes. De 
korrelgrootteverdeling wordt bepaald door gebruik te maken van röntgenstraling. Door de 
intensiteit van de doorgelaten röntgenstraling op verschillende plaatsen en op verschillende 
tijdstippen te meten, wordt een beeld verkregen van de korrelgrootteverdeling. De kleinste 
korreldiameter welke op deze manier kan worden gemeten is 0,1 micrometer, zie bijlage 1.  

3.2  Atterbergse grenzen (Casagrande)  

Door middel van de bepaling van de Atterbergse grenzen kan de mate van verwerkbaarheid 
(plasticiteit) van cohesieve monsters worden bepaald. In feite worden de 2 uiterste grenzen 
(plastisch gedrag en uitdroging) van een monster bepaald. De uitrolgrens wordt op één manier 
bepaald. Er wordt naar een vochtpercentage gezocht, waarbij nog net draden van 3 mm met de 
hand kunnen worden uitgerold. 
Bij de Casagrande methode wordt gebruik gemaakt van het toestel van Casagrande. Een monster 
wordt bij verschillende vochtpercentages beproefd. Hierbij wordt elke keer nagegaan bij hoeveel 
op- en neergaande bewegingen (slagen) een vooraf aangebrachte groef dichtvloeït over een 
lengte van 1 cm. Het vochtpercentage waarbij een monster dichtvloeit bij 25 slagen is bepalend 
voor de vloeigrens. Deze waarde wordt door lineaire interpolatie berekend, zie bijlage 2. 

3.3  Organische stof (massaverl ies met H2O2)  

Het organische stofgehalte kan op verschillende manieren worden bepaald. De methode welke 
wordt gebruikt, is afhankelijk van de grondsoort. De methoden, welke worden gehanteerd, zijn de 
gloeiverlies methode en een methode waarbij door toevoeging van waterstofperoxide (H2O2) het 
aanwezige organische stof wordt geoxideerd. 
 
Bij de chemische methode wordt het monster eerst gedroogd bij 105°C. Van het droge monster 
wordt een deel afgewogen en in een bekerglas overgebracht. Hierin wordt, na het toevoegen van 
water, waterstofperoxide toegevoegd aan het mengsel. Na langdurig inweken en daarna 
verhitten (koken) wordt het restant ingedampt. Vervolgens wordt de verkregen suspensie 
gedroogd en teruggewogen. Met deze werkwijze kan direct het organische stof gehalte worden 
berekend, zie bijlage 3. 

3.4  Kalkgehalte (massaverl ies met HCl)  

Het CaCO3-gehalte kan op verschillende manieren worden bepaald. De gehanteerde methode is 
afhankelijk van de grondsoort. De methoden, welke worden gehanteerd, zijn de gloeiverlies 
methode en een methode waarbij door toevoeging van zoutzuur (HCl) het aanwezige kalk oplost. 
Bij de chemische methode wordt het monster eerst gedroogd bij 105°C. Van het droge monster 
wordt een deel afgewogen en in een bekerglas overgebracht. Hierin wordt, na het toevoegen van 
water, zoutzuur toegevoegd aan het mengsel. Na langdurig inweken en daarna verhitten (koken) 
wordt het restant ingedampt. Vervolgens wordt de verkregen suspensie gedroogd en 
teruggewogen. Met deze werkwijze kan direct het kalkgehalte worden berekend, zie bijlage 4. 
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3.5  Zoutgehalte in bodemvocht 

Bepaling van het zoutgehalte volgens RAW 2015 proef 38 wordt uitbesteed aan Omegam 
laboratoria B.V. te Amsterdam, zie bijlage 5. 

3.6  Klei ,  eisen algemeen, eisen erosiebestendigheid 

Om te toetsen of klei voldoet aan de gestelde eisen welke zijn genoemd in het technisch rapport 
‘Klei voor dijken’ en de Standaard RAW bepalingen wordt gebruik gemaakt van 
gestandaardiseerde proeven. Voor het onderzoek naar de erosiegevoeligheid van de klei zijn de 
vloeigrens, de uitrolgrens, de plasticiteitindex, het zandgehalte, het kalkgehalte, het organische 
stofgehalte en het zoutgehalte per liter bodemvocht van belang. 
 
De vloeigrens wordt bepaald met het toestel van Casagrande. De uitrolgrens is gedefinieerd als 
het watergehalte waarbij het nog juist mogelijk is om de klei uit te rollen tot draden van 3 mm. 
De plasticiteitindex is gedefinieerd als het verschil tussen de vloeigrens en de uitrolgrens. Het 
zandgehalte in de klei wordt bepaald middels een korrelverdeling. Voor de bepaling van het 
organische stofgehalte en het kalkgehalte wordt gebruik gemaakt van de chemische methode. 
Bepaling van het zoutgehalte per liter bodemvocht wordt uitbesteedt aan Milieulaboratorium 
Omegam, zie bijlage 6. 
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Opdrachtnummer: VN-68254-3

Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K03

Plaats: Deinum

Uw referentienr. EN04166

Boring Monster
nummer

Classificatie NEN
5104

Vloeigrens w l

in %
Uitrolgrens

w p  in %
Plasticiteits

index I p

Natuurlijk
watergehalte

w  in %

Consistentie
Index I c

Depot K03 Ks1 90,4 36,8 53,6 71,9 0,3

Bepaling Atterbergse grenzen (conform RAW 2015 proef 14)

 B
lad 11 van 19

68254-1 R
49703 G

eotechnisch laboratorium
onderzoek.pdf



Bijlage 3

 Blad 12 van 19 68254-1 R49703 Geotechnisch laboratoriumonderzoek.pdf



Opdrachtnummer: VN-68254-3
Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K03
Plaats: Deinum
Uw referentie: EN04166

Boring Monster Classificatie Deeltjes < 63 µm (%) Deeltjes < 2 µm(%) Organische stof (%vd DS) d.m.v. H2O2 *)

Depot K03 Ks1 94,8 56,5 3,6

Analyseresultaten grondmonsters

*) volgens methode RAW 2015  Proef 36
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Opdrachtnummer: VN-68254-3
Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K03
Plaats: Deinum
Uw referentie: EN04166

Boring Monster Classificatie Deeltjes < 63 µm (%) Deeltjes < 2 µm(%) Kalkgehalte (%vd DS) d.m.v. HCl *)

Depot K03 Ks1 94,8 56,5 11,1

Analyseresultaten grondmonsters

*) volgens methode RAW 2015  Proef 37
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Opdrachtnummer: VN-68254-3
Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K03
Plaats: Deinum
Uw referentienummer: EN04166

Boring Monster Classificatie Deeltjes < 63 µm (%) Deeltjes < 2 µm(%) Zoutgehalte in bodemvocht (g/l) *)

Depot K03 Ks1 94,8 56,5 0,2

Analyseresultaten grondmonsters

*) volgens methode RAW 2015  Proef 38
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Algemeen Toetsing erosiebestendigheid klei conform RAW 2015 22.06.06+07

Opdrachtnummer: VN-68254-3

Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K03

Plaats: Deinum

Uw referentienummer: EN04166

Onderzoek monsters

Watergehalte (W )

van: tot: in %

1 Depot K03 nvt nvt 71,9

Resultaten

Parameter Eenheid

1 Cat. 1 Cat.2 Cat. 3

Gehalte > 63 µm 5,2 < 40 < 40 -- %(m/m)

Gehalte < 2 µm 56,5 -- -- -- %(m/m)

Gehalte org. Stof 3,6 %(m/m)

Massaverlies bij HCl-beh. 11,1 %(m/m)

Zoutgehalte bodemvocht 0,2 NaCl g/l

Vloeigrens(W L ) 90,4 > 45 < 45 -- %(m/m)

Uitrolgrens(W P ) 36,8 %(m/m)

Plasticiteits-index(I P ) 53,6 > A-lijn > 18 < A-lijn en / of 18 --

Consistentie-index(I C ) 0,35

A-lijn 51,4 --

Erosiebestendigheid cat. Categorie 1 --

--

--

Monster Eisen erosiebestendigheid

< 5

< 25

< 4

--

Classificatie NEN 5104

Ks1

Volgmonster: Boornummer monsternummer
Diepte m tov NAP
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1  Inleiding 

1.1  Aanleiding en doel   

In opdracht van Enviso ingenieursbureau te Drachten heeft Raadgevend Ingenieursbureau 
Wiertsema & Partners B.V. een geotechnisch laboratoriumonderzoek uitgevoerd ten behoeve van 
de erosieklassebepaling depot K04 te Deinum. 

1.2  Kwaliteitswaarborging  

Het laboratoriumonderzoek is verricht onder ons kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO-9001 en ons 
milieumanagementsysteem NEN-EN-ISO-14001. Wiertsema & Partners B.V. is in het bezit van 
een VGM-beheersysteem VCA**. 

1.3  Acceptatie grondmonsters 

Binnengekomen ongeroerde grondmonsters worden gecontroleerd op visuele beschadigingen 
en op de juiste wijze van identificatie (label). Na inname worden de ongeroerde grondmonsters 
ingewogen en wordt de lengte van de inhoud bepaald (indicatief nat volumegewicht bepaling). 
Na deze handelingen worden de ongeroerde monsters in een geconditioneerde ruimte 
opgeslagen. Geroerde monsters worden gecontroleerd op de juiste wijze van opslag (luchtdicht). 
Het monster voor dit project is aangeleverd door de opdrachtgever. 

1.4  Openen ongeroerde grondmonsters 

Nadat de laboratoriumspecificaties bekend zijn, worden de monsters hetzij uitgedrukt dan wel 
opengesneden. Monsters in een Ackermann steekbus worden met behulp van een hydraulische 
pers langzaam uitgedrukt en op een steunend ondervlak gelegd. Liners worden met behulp van 
een speciaal ontwikkelde ‘liner cutter‘ opengesneden. 

1.5  Leeswijzer 

Na de inleiding in dit eerste hoofdstuk volgt in het tweede hoofdstuk het geotechnisch 
laboratoriumonderzoek. Tot slot staat in hoofdstuk 3 de toelichting op het geotechnisch 
laboratoriumonderzoek.  
 
In de bijlagen zijn de korrelgrootteverdeling incl. bepaling fijne fractie (2 µm – 63 mm), de 
Atterbergse grenzen (Casagrande), organische stof (massaverlies met H2O2), het kalkgehalte 
(massaverlies met HCl), het zoutgehalte in bodemvocht, de eisen van klei algemeen en de eisen  
van erosiebestendigheid opgenomen. 
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2  Geotechnisch laboratoriumonderzoek 

Het geotechnisch laboratoriumonderzoek heeft bestaan uit: 
 
 Classificatieproeven: 

- 1 maal korrelgrootteverdeling incl. bepaling fijne fractie (2 µm – 63 mm); 
- 1 maal Atterbergse grenzen (Casagrande). 

 
 Geo-chemische proeven: 

- 1 maal organische stof (massaverlies met H2O2); 
- 1 maal kalkgehalte (massaverlies met HCl). 

 
 
Materiaalkundig onderzoek kwaliteitscontroles: 

 
 Klei: 

- 1 maal erosiebestendigheid. 
 
 Overig: 

- 1 maal zoutgehalte per liter bodemvocht. 

3  Toelichting geotechnisch laboratoriumonderzoek 

3.1  Korrelgrootteverdeling incl . bepaling fi jne fractie (2 µm – 63 mm) 

Om de fractieverdeling van de korrels van de verschillende grondsoorten te kunnen bepalen, zijn 
er 2 mogelijkheden voor beproeving. De delen groter dan 63 micron (µm) worden gescheiden 
door het materiaal op een stapel zeven mechanisch te schudden. De delen kleiner dan 63 micron 
(µm) worden gescheiden door het verschil in bezinksnelheid van de verschillende fracties. Deze 
methode berust op de ‘Wet van Stokes’: de bezinksnelheid van vaste deeltjes met een gegeven 
radius en soortelijk gewicht in een stilstaande vloeistof met een bekende viscositeit bij een 
beproevingstemperatuur. Een korrelverdelingsdiagram kan worden gepresenteerd ten opzichte 
van de droge stof (totaal monster) of ten opzichte van het mineraal deel (organische stof is 
verwijderd). 
 
Nadat het monster is gedroogd, wordt een bepaalde hoeveelheid overgebracht in een bekerglas. 
Daarna wordt aan dit monster een peptisatoroplossing toegevoegd om uitvlokking te 
voorkomen. Dit mengsel blijft 16 uur in de week staan en vervolgens op een 63 micron zeef met 
water uitgespoeld (gewassen). Het materiaal, wat op de zeef achterblijft, wordt gedroogd en 
mechanisch gezeefd op een zevenreeks m.b.v. een schudtafel. Het materiaal, dat na schudden op 
elke zeef achterblijft, wordt terug gewogen en cumulatief verwerkt in een 
uitwerkingsprogramma. 
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Indien de fractie kleiner dan 63 micron ook bepaald dient te worden, wordt gebruik gemaakt van 
een sedigraaf. Het fijne materiaal wat bij een korrelverdeling nat verloren gaat door uitspoeling 
wordt opgevangen in een bekerglas en een deel ervan wordt gebruikt voor bepaling van de 
fracties kleiner dan 63 micron. 
 
De sedigraaf maakt gebruik van het sedimentatieprincipe volgens de Wet van Stokes. De 
korrelgrootteverdeling wordt bepaald door gebruik te maken van röntgenstraling. Door de 
intensiteit van de doorgelaten röntgenstraling op verschillende plaatsen en op verschillende 
tijdstippen te meten, wordt een beeld verkregen van de korrelgrootteverdeling. De kleinste 
korreldiameter welke op deze manier kan worden gemeten is 0,1 micrometer, zie bijlage 1.  

3.2  Atterbergse grenzen (Casagrande)  

Door middel van de bepaling van de Atterbergse grenzen kan de mate van verwerkbaarheid 
(plasticiteit) van cohesieve monsters worden bepaald. In feite worden de 2 uiterste grenzen 
(plastisch gedrag en uitdroging) van een monster bepaald. De uitrolgrens wordt op één manier 
bepaald. Er wordt naar een vochtpercentage gezocht, waarbij nog net draden van 3 mm met de 
hand kunnen worden uitgerold. 
Bij de Casagrande methode wordt gebruik gemaakt van het toestel van Casagrande. Een monster 
wordt bij verschillende vochtpercentages beproefd. Hierbij wordt elke keer nagegaan bij hoeveel 
op- en neergaande bewegingen (slagen) een vooraf aangebrachte groef dichtvloeït over een 
lengte van 1 cm. Het vochtpercentage waarbij een monster dichtvloeit bij 25 slagen is bepalend 
voor de vloeigrens. Deze waarde wordt door lineaire interpolatie berekend, zie bijlage 2. 

3.3  Organische stof (massaverl ies met H2O2)  

Het organische stofgehalte kan op verschillende manieren worden bepaald. De methode welke 
wordt gebruikt, is afhankelijk van de grondsoort. De methoden, welke worden gehanteerd, zijn de 
gloeiverlies methode en een methode waarbij door toevoeging van waterstofperoxide (H2O2) het 
aanwezige organische stof wordt geoxideerd. 
 
Bij de chemische methode wordt het monster eerst gedroogd bij 105°C. Van het droge monster 
wordt een deel afgewogen en in een bekerglas overgebracht. Hierin wordt, na het toevoegen van 
water, waterstofperoxide toegevoegd aan het mengsel. Na langdurig inweken en daarna 
verhitten (koken) wordt het restant ingedampt. Vervolgens wordt de verkregen suspensie 
gedroogd en teruggewogen. Met deze werkwijze kan direct het organische stof gehalte worden 
berekend, zie bijlage 3. 

3.4  Kalkgehalte (massaverl ies met HCl)  

Het CaCO3-gehalte kan op verschillende manieren worden bepaald. De gehanteerde methode is 
afhankelijk van de grondsoort. De methoden, welke worden gehanteerd, zijn de gloeiverlies 
methode en een methode waarbij door toevoeging van zoutzuur (HCl) het aanwezige kalk oplost. 
Bij de chemische methode wordt het monster eerst gedroogd bij 105°C. Van het droge monster 
wordt een deel afgewogen en in een bekerglas overgebracht. Hierin wordt, na het toevoegen van 
water, zoutzuur toegevoegd aan het mengsel. Na langdurig inweken en daarna verhitten (koken) 
wordt het restant ingedampt. Vervolgens wordt de verkregen suspensie gedroogd en 
teruggewogen. Met deze werkwijze kan direct het kalkgehalte worden berekend, zie bijlage 4. 

 Blad 6 van 19 68254-1 R49704 Geotechnisch laboratoriumonderzoek.pdf



  

    VN-68254-1   

               blad 7 

3.5  Zoutgehalte in bodemvocht 

Bepaling van het zoutgehalte volgens RAW 2015 proef 38 wordt uitbesteed aan Omegam 
laboratoria B.V. te Amsterdam, zie bijlage 5. 

3.6  Klei ,  eisen algemeen, eisen erosiebestendigheid 

Om te toetsen of klei voldoet aan de gestelde eisen welke zijn genoemd in het technisch rapport 
‘Klei voor dijken’ en de Standaard RAW bepalingen wordt gebruik gemaakt van 
gestandaardiseerde proeven. Voor het onderzoek naar de erosiegevoeligheid van de klei zijn de 
vloeigrens, de uitrolgrens, de plasticiteitindex, het zandgehalte, het kalkgehalte, het organische 
stofgehalte en het zoutgehalte per liter bodemvocht van belang. 
 
De vloeigrens wordt bepaald met het toestel van Casagrande. De uitrolgrens is gedefinieerd als 
het watergehalte waarbij het nog juist mogelijk is om de klei uit te rollen tot draden van 3 mm. 
De plasticiteitindex is gedefinieerd als het verschil tussen de vloeigrens en de uitrolgrens. Het 
zandgehalte in de klei wordt bepaald middels een korrelverdeling. Voor de bepaling van het 
organische stofgehalte en het kalkgehalte wordt gebruik gemaakt van de chemische methode. 
Bepaling van het zoutgehalte per liter bodemvocht wordt uitbesteedt aan Milieulaboratorium 
Omegam, zie bijlage 6. 
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Opdrachtnummer: VN-68254-4

Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K04

Plaats: Deinum

Uw referentienr. EN04166

Boring Monster
nummer

Classificatie NEN
5104

Vloeigrens w l

in %
Uitrolgrens

w p  in %
Plasticiteits

index I p

Natuurlijk
watergehalte

w  in %

Consistentie
Index I c

Depot K04 Ks2 78,1 23,5 54,6 50,0 0,5

Bepaling Atterbergse grenzen (conform RAW 2015 proef 14)
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Opdrachtnummer: VN-68254-4
Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K04
Plaats: Deinum
Uw referentie: EN04166

Boring Monster Classificatie Deeltjes < 63 µm (%) Deeltjes < 2 µm(%) Organische stof (%vd DS) d.m.v. H2O2 *)

Depot K04 Ks2 77,3 61,7 3,0

Analyseresultaten grondmonsters

*) volgens methode RAW 2015  Proef 36
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Opdrachtnummer: VN-68254-4
Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K04
Plaats: Deinum
Uw referentie: EN04166

Boring Monster Classificatie Deeltjes < 63 µm (%) Deeltjes < 2 µm(%) Kalkgehalte (%vd DS) d.m.v. HCl *)

Depot K04 Ks2 77,3 61,7 12,3

Analyseresultaten grondmonsters

*) volgens methode RAW 2015  Proef 37

 B
lad 15 van 19

68254-1 R
49704 G

eotechnisch laboratorium
onderzoek.pdf



Bijlage 5

 Blad 16 van 19 68254-1 R49704 Geotechnisch laboratoriumonderzoek.pdf



Opdrachtnummer: VN-68254-4
Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K04
Plaats: Deinum
Uw referentienummer: EN04166

Boring Monster Classificatie Deeltjes < 63 µm (%) Deeltjes < 2 µm(%) Zoutgehalte in bodemvocht (g/l) *)

Depot K04 Ks2 77,3 61,7 0,1

Analyseresultaten grondmonsters

*) volgens methode RAW 2015  Proef 38
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Algemeen Toetsing erosiebestendigheid klei conform RAW 2015 22.06.06+07

Opdrachtnummer: VN-68254-4

Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K04

Plaats: Deinum

Uw referentienummer: EN04166

Onderzoek monsters

Watergehalte (W )

van: tot: in %

1 Depot K04 nvt nvt 50,0

Resultaten

Parameter Eenheid

1 Cat. 1 Cat.2 Cat. 3

Gehalte > 63 µm 22,7 < 40 < 40 -- %(m/m)

Gehalte < 2 µm 61,7 -- -- -- %(m/m)

Gehalte org. Stof 3,0 %(m/m)

Massaverlies bij HCl-beh. 12,3 %(m/m)

Zoutgehalte bodemvocht 0,1 NaCl g/l

Vloeigrens(W L ) 78,1 > 45 < 45 -- %(m/m)

Uitrolgrens(W P ) 23,5 %(m/m)

Plasticiteits-index(I P ) 54,6 > A-lijn > 18 < A-lijn en / of 18 --

Consistentie-index(I C ) 0,51

A-lijn 42,4 --

Erosiebestendigheid cat. Categorie 1

Volgmonster: Boornummer monsternummer
Diepte m tov NAP

Classificatie NEN 5104

Ks2

--

--

--

Monster Eisen erosiebestendigheid

< 5

< 25

< 4

--
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1  Inleiding 

1.1  Aanleiding en doel   

In opdracht van Enviso ingenieursbureau te Drachten heeft Raadgevend Ingenieursbureau 
Wiertsema & Partners B.V. een geotechnisch laboratoriumonderzoek uitgevoerd ten behoeve van 
de erosieklassebepaling depot K05 te Deinum. 

1.2  Kwaliteitswaarborging  

Het laboratoriumonderzoek is verricht onder ons kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO-9001 en ons 
milieumanagementsysteem NEN-EN-ISO-14001. Wiertsema & Partners B.V. is in het bezit van 
een VGM-beheersysteem VCA**. 

1.3  Acceptatie grondmonsters 

Binnengekomen ongeroerde grondmonsters worden gecontroleerd op visuele beschadigingen 
en op de juiste wijze van identificatie (label). Na inname worden de ongeroerde grondmonsters 
ingewogen en wordt de lengte van de inhoud bepaald (indicatief nat volumegewicht bepaling). 
Na deze handelingen worden de ongeroerde monsters in een geconditioneerde ruimte 
opgeslagen. Geroerde monsters worden gecontroleerd op de juiste wijze van opslag (luchtdicht). 
Het monster voor dit project is aangeleverd door de opdrachtgever. 

1.4  Openen ongeroerde grondmonsters 

Nadat de laboratoriumspecificaties bekend zijn, worden de monsters hetzij uitgedrukt dan wel 
opengesneden. Monsters in een Ackermann steekbus worden met behulp van een hydraulische 
pers langzaam uitgedrukt en op een steunend ondervlak gelegd. Liners worden met behulp van 
een speciaal ontwikkelde ‘liner cutter‘ opengesneden. 

1.5  Leeswijzer 

Na de inleiding in dit eerste hoofdstuk volgt in het tweede hoofdstuk het geotechnisch 
laboratoriumonderzoek. Tot slot staat in hoofdstuk 3 de toelichting op het geotechnisch 
laboratoriumonderzoek.  
 
In de bijlagen zijn de korrelgrootteverdeling incl. bepaling fijne fractie (2 µm – 63 mm), de 
Atterbergse grenzen (Casagrande), organische stof (massaverlies met H2O2), het kalkgehalte 
(massaverlies met HCl), het zoutgehalte in bodemvocht, de eisen van klei algemeen en de eisen  
van erosiebestendigheid opgenomen. 
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2  Geotechnisch laboratoriumonderzoek 

Het geotechnisch laboratoriumonderzoek heeft bestaan uit: 
 
 Classificatieproeven: 

- 1 maal korrelgrootteverdeling incl. bepaling fijne fractie (2 µm – 63 mm); 
- 1 maal Atterbergse grenzen (Casagrande). 

 
 Geo-chemische proeven: 

- 1 maal organische stof (massaverlies met H2O2); 
- 1 maal kalkgehalte (massaverlies met HCl). 

 
 
Materiaalkundig onderzoek kwaliteitscontroles: 

 
 Klei: 

- 1 maal erosiebestendigheid. 
 
 Overig: 

- 1 maal zoutgehalte per liter bodemvocht. 

3  Toelichting geotechnisch laboratoriumonderzoek 

3.1  Korrelgrootteverdeling incl . bepaling fi jne fractie (2 µm – 63 mm) 

Om de fractieverdeling van de korrels van de verschillende grondsoorten te kunnen bepalen, zijn 
er 2 mogelijkheden voor beproeving. De delen groter dan 63 micron (µm) worden gescheiden 
door het materiaal op een stapel zeven mechanisch te schudden. De delen kleiner dan 63 micron 
(µm) worden gescheiden door het verschil in bezinksnelheid van de verschillende fracties. Deze 
methode berust op de ‘Wet van Stokes’: de bezinksnelheid van vaste deeltjes met een gegeven 
radius en soortelijk gewicht in een stilstaande vloeistof met een bekende viscositeit bij een 
beproevingstemperatuur. Een korrelverdelingsdiagram kan worden gepresenteerd ten opzichte 
van de droge stof (totaal monster) of ten opzichte van het mineraal deel (organische stof is 
verwijderd). 
 
Nadat het monster is gedroogd, wordt een bepaalde hoeveelheid overgebracht in een bekerglas. 
Daarna wordt aan dit monster een peptisatoroplossing toegevoegd om uitvlokking te 
voorkomen. Dit mengsel blijft 16 uur in de week staan en vervolgens op een 63 micron zeef met 
water uitgespoeld (gewassen). Het materiaal, wat op de zeef achterblijft, wordt gedroogd en 
mechanisch gezeefd op een zevenreeks m.b.v. een schudtafel. Het materiaal, dat na schudden op 
elke zeef achterblijft, wordt terug gewogen en cumulatief verwerkt in een 
uitwerkingsprogramma. 
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Indien de fractie kleiner dan 63 micron ook bepaald dient te worden, wordt gebruik gemaakt van 
een sedigraaf. Het fijne materiaal wat bij een korrelverdeling nat verloren gaat door uitspoeling 
wordt opgevangen in een bekerglas en een deel ervan wordt gebruikt voor bepaling van de 
fracties kleiner dan 63 micron. 
 
De sedigraaf maakt gebruik van het sedimentatieprincipe volgens de Wet van Stokes. De 
korrelgrootteverdeling wordt bepaald door gebruik te maken van röntgenstraling. Door de 
intensiteit van de doorgelaten röntgenstraling op verschillende plaatsen en op verschillende 
tijdstippen te meten, wordt een beeld verkregen van de korrelgrootteverdeling. De kleinste 
korreldiameter welke op deze manier kan worden gemeten is 0,1 micrometer, zie bijlage 1.  

3.2  Atterbergse grenzen (Casagrande)  

Door middel van de bepaling van de Atterbergse grenzen kan de mate van verwerkbaarheid 
(plasticiteit) van cohesieve monsters worden bepaald. In feite worden de 2 uiterste grenzen 
(plastisch gedrag en uitdroging) van een monster bepaald. De uitrolgrens wordt op één manier 
bepaald. Er wordt naar een vochtpercentage gezocht, waarbij nog net draden van 3 mm met de 
hand kunnen worden uitgerold. 
Bij de Casagrande methode wordt gebruik gemaakt van het toestel van Casagrande. Een monster 
wordt bij verschillende vochtpercentages beproefd. Hierbij wordt elke keer nagegaan bij hoeveel 
op- en neergaande bewegingen (slagen) een vooraf aangebrachte groef dichtvloeït over een 
lengte van 1 cm. Het vochtpercentage waarbij een monster dichtvloeit bij 25 slagen is bepalend 
voor de vloeigrens. Deze waarde wordt door lineaire interpolatie berekend, zie bijlage 2. 

3.3  Organische stof (massaverl ies met H2O2)  

Het organische stofgehalte kan op verschillende manieren worden bepaald. De methode welke 
wordt gebruikt, is afhankelijk van de grondsoort. De methoden, welke worden gehanteerd, zijn de 
gloeiverlies methode en een methode waarbij door toevoeging van waterstofperoxide (H2O2) het 
aanwezige organische stof wordt geoxideerd. 
 
Bij de chemische methode wordt het monster eerst gedroogd bij 105°C. Van het droge monster 
wordt een deel afgewogen en in een bekerglas overgebracht. Hierin wordt, na het toevoegen van 
water, waterstofperoxide toegevoegd aan het mengsel. Na langdurig inweken en daarna 
verhitten (koken) wordt het restant ingedampt. Vervolgens wordt de verkregen suspensie 
gedroogd en teruggewogen. Met deze werkwijze kan direct het organische stof gehalte worden 
berekend, zie bijlage 3. 

3.4  Kalkgehalte (massaverl ies met HCl)  

Het CaCO3-gehalte kan op verschillende manieren worden bepaald. De gehanteerde methode is 
afhankelijk van de grondsoort. De methoden, welke worden gehanteerd, zijn de gloeiverlies 
methode en een methode waarbij door toevoeging van zoutzuur (HCl) het aanwezige kalk oplost. 
Bij de chemische methode wordt het monster eerst gedroogd bij 105°C. Van het droge monster 
wordt een deel afgewogen en in een bekerglas overgebracht. Hierin wordt, na het toevoegen van 
water, zoutzuur toegevoegd aan het mengsel. Na langdurig inweken en daarna verhitten (koken) 
wordt het restant ingedampt. Vervolgens wordt de verkregen suspensie gedroogd en 
teruggewogen. Met deze werkwijze kan direct het kalkgehalte worden berekend, zie bijlage 4. 
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3.5  Zoutgehalte in bodemvocht 

Bepaling van het zoutgehalte volgens RAW 2015 proef 38 wordt uitbesteed aan Omegam 
laboratoria B.V. te Amsterdam, zie bijlage 5. 

3.6  Klei ,  eisen algemeen, eisen erosiebestendigheid 

Om te toetsen of klei voldoet aan de gestelde eisen welke zijn genoemd in het technisch rapport 
‘Klei voor dijken’ en de Standaard RAW bepalingen wordt gebruik gemaakt van 
gestandaardiseerde proeven. Voor het onderzoek naar de erosiegevoeligheid van de klei zijn de 
vloeigrens, de uitrolgrens, de plasticiteitindex, het zandgehalte, het kalkgehalte, het organische 
stofgehalte en het zoutgehalte per liter bodemvocht van belang. 
 
De vloeigrens wordt bepaald met het toestel van Casagrande. De uitrolgrens is gedefinieerd als 
het watergehalte waarbij het nog juist mogelijk is om de klei uit te rollen tot draden van 3 mm. 
De plasticiteitindex is gedefinieerd als het verschil tussen de vloeigrens en de uitrolgrens. Het 
zandgehalte in de klei wordt bepaald middels een korrelverdeling. Voor de bepaling van het 
organische stofgehalte en het kalkgehalte wordt gebruik gemaakt van de chemische methode. 
Bepaling van het zoutgehalte per liter bodemvocht wordt uitbesteedt aan Milieulaboratorium 
Omegam, zie bijlage 6. 
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Opdrachtnummer: VN-68254-5

Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K05

Plaats: Deinum

Uw referentienr. EN04166

Boring Monster
nummer

Classificatie NEN
5104

Vloeigrens w l

in %
Uitrolgrens

w p  in %
Plasticiteits

index I p

Natuurlijk
watergehalte

w  in %

Consistentie
Index I c

Depot K05 Ks2 48,2 22,0 26,2 76,6 -1,1

Bepaling Atterbergse grenzen (conform RAW 2015 proef 14)
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Opdrachtnummer: VN-68254-5
Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K05
Plaats: Deinum
Uw referentie: EN04166

Boring Monster Classificatie Deeltjes < 63 µm (%) Deeltjes < 2 µm(%) Organische stof (%vd DS) d.m.v. H2O2 *)

Depot K05 Ks2 87,7 44,5 2,1

Analyseresultaten grondmonsters

*) volgens methode RAW 2015  Proef 36
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Opdrachtnummer: VN-68254-5
Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K05
Plaats: Deinum
Uw referentie: EN04166

Boring Monster Classificatie Deeltjes < 63 µm (%) Deeltjes < 2 µm(%) Kalkgehalte (%vd DS) d.m.v. HCl *)

Depot K05 Ks2 87,7 44,5 11,4

Analyseresultaten grondmonsters

*) volgens methode RAW 2015  Proef 37
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Opdrachtnummer: VN-68254-5
Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K05
Plaats: Deinum
Uw referentienummer: EN04166

Boring Monster Classificatie Deeltjes < 63 µm (%) Deeltjes < 2 µm(%) Zoutgehalte in bodemvocht (g/l) *)

Depot K05 Ks2 87,7 44,5 0,1

Analyseresultaten grondmonsters

*) volgens methode RAW 2015  Proef 38
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Algemeen Toetsing erosiebestendigheid klei conform RAW 2015 22.06.06+07

Opdrachtnummer: VN-68254-5

Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K05

Plaats: Deinum

Uw referentienummer: EN04166

Onderzoek monsters

Watergehalte (W )

van: tot: in %

1 Depot K05 nvt nvt 76,6

Resultaten

Parameter Eenheid

1 Cat. 1 Cat.2 Cat. 3

Gehalte > 63 µm 12,3 < 40 < 40 -- %(m/m)

Gehalte < 2 µm 44,5 -- -- -- %(m/m)

Gehalte org. Stof 2,1 %(m/m)

Massaverlies bij HCl-beh. 11,4 %(m/m)

Zoutgehalte bodemvocht 0,1 NaCl g/l

Vloeigrens(W L ) 48,2 > 45 < 45 -- %(m/m)

Uitrolgrens(W P ) 22,0 %(m/m)

Plasticiteits-index(I P ) 26,2 > A-lijn > 18 < A-lijn en / of 18 --

Consistentie-index(I C ) -1,08

A-lijn 20,6 --

Erosiebestendigheid cat. Categorie 1 --

--

--

Monster Eisen erosiebestendigheid

< 5

< 25

< 4

--

Classificatie NEN 5104

Ks2

Volgmonster: Boornummer monsternummer
Diepte m tov NAP
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1  Inleiding 

1.1  Aanleiding en doel   

In opdracht van Enviso ingenieursbureau te Drachten heeft Raadgevend Ingenieursbureau 
Wiertsema & Partners B.V. een geotechnisch laboratoriumonderzoek uitgevoerd ten behoeve van 
de erosieklassebepaling depot K06 te Deinum. 

1.2  Kwaliteitswaarborging  

Het laboratoriumonderzoek is verricht onder ons kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO-9001 en ons 
milieumanagementsysteem NEN-EN-ISO-14001. Wiertsema & Partners B.V. is in het bezit van 
een VGM-beheersysteem VCA**. 

1.3  Acceptatie grondmonsters 

Binnengekomen ongeroerde grondmonsters worden gecontroleerd op visuele beschadigingen 
en op de juiste wijze van identificatie (label). Na inname worden de ongeroerde grondmonsters 
ingewogen en wordt de lengte van de inhoud bepaald (indicatief nat volumegewicht bepaling). 
Na deze handelingen worden de ongeroerde monsters in een geconditioneerde ruimte 
opgeslagen. Geroerde monsters worden gecontroleerd op de juiste wijze van opslag (luchtdicht). 
Het monster voor dit project is aangeleverd door de opdrachtgever. 

1.4  Openen ongeroerde grondmonsters 

Nadat de laboratoriumspecificaties bekend zijn, worden de monsters hetzij uitgedrukt dan wel 
opengesneden. Monsters in een Ackermann steekbus worden met behulp van een hydraulische 
pers langzaam uitgedrukt en op een steunend ondervlak gelegd. Liners worden met behulp van 
een speciaal ontwikkelde ‘liner cutter‘ opengesneden. 

1.5  Leeswijzer 

Na de inleiding in dit eerste hoofdstuk volgt in het tweede hoofdstuk het geotechnisch 
laboratoriumonderzoek. Tot slot staat in hoofdstuk 3 de toelichting op het geotechnisch 
laboratoriumonderzoek.  
 
In de bijlagen zijn de korrelgrootteverdeling incl. bepaling fijne fractie (2 µm – 63 mm), de 
Atterbergse grenzen (Casagrande), organische stof (massaverlies met H2O2), het kalkgehalte 
(massaverlies met HCl), het zoutgehalte in bodemvocht, de eisen van klei algemeen en de eisen  
van erosiebestendigheid opgenomen. 
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2  Geotechnisch laboratoriumonderzoek 

Het geotechnisch laboratoriumonderzoek heeft bestaan uit: 
 
 Classificatieproeven: 

- 1 maal korrelgrootteverdeling incl. bepaling fijne fractie (2 µm – 63 mm); 
- 1 maal Atterbergse grenzen (Casagrande). 

 
 Geo-chemische proeven: 

- 1 maal organische stof (massaverlies met H2O2); 
- 1 maal kalkgehalte (massaverlies met HCl). 

 
 
Materiaalkundig onderzoek kwaliteitscontroles: 

 
 Klei: 

- 1 maal erosiebestendigheid. 
 
 Overig: 

- 1 maal zoutgehalte per liter bodemvocht. 

3  Toelichting geotechnisch laboratoriumonderzoek 

3.1  Korrelgrootteverdeling incl . bepaling fi jne fractie (2 µm – 63 mm) 

Om de fractieverdeling van de korrels van de verschillende grondsoorten te kunnen bepalen, zijn 
er 2 mogelijkheden voor beproeving. De delen groter dan 63 micron (µm) worden gescheiden 
door het materiaal op een stapel zeven mechanisch te schudden. De delen kleiner dan 63 micron 
(µm) worden gescheiden door het verschil in bezinksnelheid van de verschillende fracties. Deze 
methode berust op de ‘Wet van Stokes’: de bezinksnelheid van vaste deeltjes met een gegeven 
radius en soortelijk gewicht in een stilstaande vloeistof met een bekende viscositeit bij een 
beproevingstemperatuur. Een korrelverdelingsdiagram kan worden gepresenteerd ten opzichte 
van de droge stof (totaal monster) of ten opzichte van het mineraal deel (organische stof is 
verwijderd). 
 
Nadat het monster is gedroogd, wordt een bepaalde hoeveelheid overgebracht in een bekerglas. 
Daarna wordt aan dit monster een peptisatoroplossing toegevoegd om uitvlokking te 
voorkomen. Dit mengsel blijft 16 uur in de week staan en vervolgens op een 63 micron zeef met 
water uitgespoeld (gewassen). Het materiaal, wat op de zeef achterblijft, wordt gedroogd en 
mechanisch gezeefd op een zevenreeks m.b.v. een schudtafel. Het materiaal, dat na schudden op 
elke zeef achterblijft, wordt terug gewogen en cumulatief verwerkt in een 
uitwerkingsprogramma. 
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Indien de fractie kleiner dan 63 micron ook bepaald dient te worden, wordt gebruik gemaakt van 
een sedigraaf. Het fijne materiaal wat bij een korrelverdeling nat verloren gaat door uitspoeling 
wordt opgevangen in een bekerglas en een deel ervan wordt gebruikt voor bepaling van de 
fracties kleiner dan 63 micron. 
 
De sedigraaf maakt gebruik van het sedimentatieprincipe volgens de Wet van Stokes. De 
korrelgrootteverdeling wordt bepaald door gebruik te maken van röntgenstraling. Door de 
intensiteit van de doorgelaten röntgenstraling op verschillende plaatsen en op verschillende 
tijdstippen te meten, wordt een beeld verkregen van de korrelgrootteverdeling. De kleinste 
korreldiameter welke op deze manier kan worden gemeten is 0,1 micrometer, zie bijlage 1.  

3.2  Atterbergse grenzen (Casagrande)  

Door middel van de bepaling van de Atterbergse grenzen kan de mate van verwerkbaarheid 
(plasticiteit) van cohesieve monsters worden bepaald. In feite worden de 2 uiterste grenzen 
(plastisch gedrag en uitdroging) van een monster bepaald. De uitrolgrens wordt op één manier 
bepaald. Er wordt naar een vochtpercentage gezocht, waarbij nog net draden van 3 mm met de 
hand kunnen worden uitgerold. 
Bij de Casagrande methode wordt gebruik gemaakt van het toestel van Casagrande. Een monster 
wordt bij verschillende vochtpercentages beproefd. Hierbij wordt elke keer nagegaan bij hoeveel 
op- en neergaande bewegingen (slagen) een vooraf aangebrachte groef dichtvloeït over een 
lengte van 1 cm. Het vochtpercentage waarbij een monster dichtvloeit bij 25 slagen is bepalend 
voor de vloeigrens. Deze waarde wordt door lineaire interpolatie berekend, zie bijlage 2. 

3.3  Organische stof (massaverl ies met H2O2)  

Het organische stofgehalte kan op verschillende manieren worden bepaald. De methode welke 
wordt gebruikt, is afhankelijk van de grondsoort. De methoden, welke worden gehanteerd, zijn de 
gloeiverlies methode en een methode waarbij door toevoeging van waterstofperoxide (H2O2) het 
aanwezige organische stof wordt geoxideerd. 
 
Bij de chemische methode wordt het monster eerst gedroogd bij 105°C. Van het droge monster 
wordt een deel afgewogen en in een bekerglas overgebracht. Hierin wordt, na het toevoegen van 
water, waterstofperoxide toegevoegd aan het mengsel. Na langdurig inweken en daarna 
verhitten (koken) wordt het restant ingedampt. Vervolgens wordt de verkregen suspensie 
gedroogd en teruggewogen. Met deze werkwijze kan direct het organische stof gehalte worden 
berekend, zie bijlage 3. 

3.4  Kalkgehalte (massaverl ies met HCl)  

Het CaCO3-gehalte kan op verschillende manieren worden bepaald. De gehanteerde methode is 
afhankelijk van de grondsoort. De methoden, welke worden gehanteerd, zijn de gloeiverlies 
methode en een methode waarbij door toevoeging van zoutzuur (HCl) het aanwezige kalk oplost. 
Bij de chemische methode wordt het monster eerst gedroogd bij 105°C. Van het droge monster 
wordt een deel afgewogen en in een bekerglas overgebracht. Hierin wordt, na het toevoegen van 
water, zoutzuur toegevoegd aan het mengsel. Na langdurig inweken en daarna verhitten (koken) 
wordt het restant ingedampt. Vervolgens wordt de verkregen suspensie gedroogd en 
teruggewogen. Met deze werkwijze kan direct het kalkgehalte worden berekend, zie bijlage 4. 
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3.5  Zoutgehalte in bodemvocht 

Bepaling van het zoutgehalte volgens RAW 2015 proef 38 wordt uitbesteed aan Omegam 
laboratoria B.V. te Amsterdam, zie bijlage 5. 

3.6  Klei ,  eisen algemeen, eisen erosiebestendigheid 

Om te toetsen of klei voldoet aan de gestelde eisen welke zijn genoemd in het technisch rapport 
‘Klei voor dijken’ en de Standaard RAW bepalingen wordt gebruik gemaakt van 
gestandaardiseerde proeven. Voor het onderzoek naar de erosiegevoeligheid van de klei zijn de 
vloeigrens, de uitrolgrens, de plasticiteitindex, het zandgehalte, het kalkgehalte, het organische 
stofgehalte en het zoutgehalte per liter bodemvocht van belang. 
 
De vloeigrens wordt bepaald met het toestel van Casagrande. De uitrolgrens is gedefinieerd als 
het watergehalte waarbij het nog juist mogelijk is om de klei uit te rollen tot draden van 3 mm. 
De plasticiteitindex is gedefinieerd als het verschil tussen de vloeigrens en de uitrolgrens. Het 
zandgehalte in de klei wordt bepaald middels een korrelverdeling. Voor de bepaling van het 
organische stofgehalte en het kalkgehalte wordt gebruik gemaakt van de chemische methode. 
Bepaling van het zoutgehalte per liter bodemvocht wordt uitbesteedt aan Milieulaboratorium 
Omegam, zie bijlage 6. 
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D90 [mm] 0,654

D 10 [mm] 0,068 Kalkgehalte niet bepaald

D 50 [mm] 0,094

D 60 [mm] 0,111 Humusgehalte

D 90 [mm] 0,654 Kalkgehalte
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Opdrachtnummer: VN-68254-6

Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K06

Plaats: Deinum

Uw referentienr. EN04166

Boring Monster
nummer

Classificatie NEN
5104

Vloeigrens w l

in %
Uitrolgrens

w p  in %
Plasticiteits

index I p

Natuurlijk
watergehalte

w  in %

Consistentie
Index I c

Depot K06 Ks2 68,3 31,7 36,6 37,8 0,8

Bepaling Atterbergse grenzen (conform RAW 2015 proef 14)
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Opdrachtnummer: VN-68254-6
Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K06
Plaats: Deinum
Uw referentie: EN04166

Boring Monster Classificatie Deeltjes < 63 µm (%) Deeltjes < 2 µm(%) Organische stof (%vd DS) d.m.v. H2O2 *)

Depot K06 Ks2 84,3 45,1 3,7

Analyseresultaten grondmonsters

*) volgens methode RAW 2015  Proef 36
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Bijlage 4

 Blad 14 van 19 68254-1 R49706 Geotechnisch laboratoriumonderzoek.pdf



Opdrachtnummer: VN-68254-6
Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K06
Plaats: Deinum
Uw referentie: EN04166

Boring Monster Classificatie Deeltjes < 63 µm (%) Deeltjes < 2 µm(%) Kalkgehalte (%vd DS) d.m.v. HCl *)

Depot K06 Ks2 84,3 45,1 10,1

Analyseresultaten grondmonsters

*) volgens methode RAW 2015  Proef 37
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Opdrachtnummer: VN-68254-6
Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K06
Plaats: Deinum
Uw referentienummer: EN04166

Boring Monster Classificatie Deeltjes < 63 µm (%) Deeltjes < 2 µm(%) Zoutgehalte in bodemvocht (g/l) *)

Depot K06 Ks2 84,3 45,1 0,1

Analyseresultaten grondmonsters

*) volgens methode RAW 2015  Proef 38
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Bijlage 6
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Algemeen Toetsing erosiebestendigheid klei conform RAW 2015 22.06.06+07

Opdrachtnummer: VN-68254-6

Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K06

Plaats: Deinum

Uw referentienummer: EN04166

Onderzoek monsters

Watergehalte (W )

van: tot: in %

1 Depot K06 nvt nvt 37,8

Resultaten

Parameter Eenheid

1 Cat. 1 Cat.2 Cat. 3

Gehalte > 63 µm 15,7 < 40 < 40 -- %(m/m)

Gehalte < 2 µm 45,1 -- -- -- %(m/m)

Gehalte org. Stof 3,7 %(m/m)

Massaverlies bij HCl-beh. 10,1 %(m/m)

Zoutgehalte bodemvocht 0,1 NaCl g/l

Vloeigrens(W L ) 68,3 > 45 < 45 -- %(m/m)

Uitrolgrens(W P ) 31,7 %(m/m)

Plasticiteits-index(I P ) 36,6 > A-lijn > 18 < A-lijn en / of 18 --

Consistentie-index(I C ) 0,83

A-lijn 35,3 --

Erosiebestendigheid cat. Categorie 1

< 25

< 4

--

Classificatie NEN 5104

Ks2

Volgmonster: Boornummer monsternummer
Diepte m tov NAP

--

--

--

Monster Eisen erosiebestendigheid

< 5
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1  Inleiding 

1.1  Aanleiding en doel   

In opdracht van Enviso ingenieursbureau te Drachten heeft Raadgevend Ingenieursbureau 
Wiertsema & Partners B.V. een geotechnisch laboratoriumonderzoek uitgevoerd ten behoeve van 
de erosieklassebepaling depot K07 te Deinum. 

1.2  Kwaliteitswaarborging  

Het laboratoriumonderzoek is verricht onder ons kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO-9001 en ons 
milieumanagementsysteem NEN-EN-ISO-14001. Wiertsema & Partners B.V. is in het bezit van 
een VGM-beheersysteem VCA**. 

1.3  Acceptatie grondmonsters 

Binnengekomen ongeroerde grondmonsters worden gecontroleerd op visuele beschadigingen 
en op de juiste wijze van identificatie (label). Na inname worden de ongeroerde grondmonsters 
ingewogen en wordt de lengte van de inhoud bepaald (indicatief nat volumegewicht bepaling). 
Na deze handelingen worden de ongeroerde monsters in een geconditioneerde ruimte 
opgeslagen. Geroerde monsters worden gecontroleerd op de juiste wijze van opslag (luchtdicht). 
Het monster voor dit project is aangeleverd door de opdrachtgever. 

1.4  Openen ongeroerde grondmonsters 

Nadat de laboratoriumspecificaties bekend zijn, worden de monsters hetzij uitgedrukt dan wel 
opengesneden. Monsters in een Ackermann steekbus worden met behulp van een hydraulische 
pers langzaam uitgedrukt en op een steunend ondervlak gelegd. Liners worden met behulp van 
een speciaal ontwikkelde ‘liner cutter‘ opengesneden. 

1.5  Leeswijzer 

Na de inleiding in dit eerste hoofdstuk volgt in het tweede hoofdstuk het geotechnisch 
laboratoriumonderzoek. Tot slot staat in hoofdstuk 3 de toelichting op het geotechnisch 
laboratoriumonderzoek.  
 
In de bijlagen zijn de korrelgrootteverdeling incl. bepaling fijne fractie (2 µm – 63 mm), de 
Atterbergse grenzen (Casagrande), organische stof (massaverlies met H2O2), het kalkgehalte 
(massaverlies met HCl), het zoutgehalte in bodemvocht, de eisen van klei algemeen en de eisen  
van erosiebestendigheid opgenomen. 
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2  Geotechnisch laboratoriumonderzoek 

Het geotechnisch laboratoriumonderzoek heeft bestaan uit: 
 
 Classificatieproeven: 

- 1 maal korrelgrootteverdeling incl. bepaling fijne fractie (2 µm – 63 mm); 
- 1 maal Atterbergse grenzen (Casagrande). 

 
 Geo-chemische proeven: 

- 1 maal organische stof (massaverlies met H2O2); 
- 1 maal kalkgehalte (massaverlies met HCl). 

 
 
Materiaalkundig onderzoek kwaliteitscontroles: 

 
 Klei: 

- 1 maal erosiebestendigheid. 
 
 Overig: 

- 1 maal zoutgehalte per liter bodemvocht. 

3  Toelichting geotechnisch laboratoriumonderzoek 

3.1  Korrelgrootteverdeling incl . bepaling fi jne fractie (2 µm – 63 mm) 

Om de fractieverdeling van de korrels van de verschillende grondsoorten te kunnen bepalen, zijn 
er 2 mogelijkheden voor beproeving. De delen groter dan 63 micron (µm) worden gescheiden 
door het materiaal op een stapel zeven mechanisch te schudden. De delen kleiner dan 63 micron 
(µm) worden gescheiden door het verschil in bezinksnelheid van de verschillende fracties. Deze 
methode berust op de ‘Wet van Stokes’: de bezinksnelheid van vaste deeltjes met een gegeven 
radius en soortelijk gewicht in een stilstaande vloeistof met een bekende viscositeit bij een 
beproevingstemperatuur. Een korrelverdelingsdiagram kan worden gepresenteerd ten opzichte 
van de droge stof (totaal monster) of ten opzichte van het mineraal deel (organische stof is 
verwijderd). 
 
Nadat het monster is gedroogd, wordt een bepaalde hoeveelheid overgebracht in een bekerglas. 
Daarna wordt aan dit monster een peptisatoroplossing toegevoegd om uitvlokking te 
voorkomen. Dit mengsel blijft 16 uur in de week staan en vervolgens op een 63 micron zeef met 
water uitgespoeld (gewassen). Het materiaal, wat op de zeef achterblijft, wordt gedroogd en 
mechanisch gezeefd op een zevenreeks m.b.v. een schudtafel. Het materiaal, dat na schudden op 
elke zeef achterblijft, wordt terug gewogen en cumulatief verwerkt in een 
uitwerkingsprogramma. 
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Indien de fractie kleiner dan 63 micron ook bepaald dient te worden, wordt gebruik gemaakt van 
een sedigraaf. Het fijne materiaal wat bij een korrelverdeling nat verloren gaat door uitspoeling 
wordt opgevangen in een bekerglas en een deel ervan wordt gebruikt voor bepaling van de 
fracties kleiner dan 63 micron. 
 
De sedigraaf maakt gebruik van het sedimentatieprincipe volgens de Wet van Stokes. De 
korrelgrootteverdeling wordt bepaald door gebruik te maken van röntgenstraling. Door de 
intensiteit van de doorgelaten röntgenstraling op verschillende plaatsen en op verschillende 
tijdstippen te meten, wordt een beeld verkregen van de korrelgrootteverdeling. De kleinste 
korreldiameter welke op deze manier kan worden gemeten is 0,1 micrometer, zie bijlage 1.  

3.2  Atterbergse grenzen (Casagrande)  

Door middel van de bepaling van de Atterbergse grenzen kan de mate van verwerkbaarheid 
(plasticiteit) van cohesieve monsters worden bepaald. In feite worden de 2 uiterste grenzen 
(plastisch gedrag en uitdroging) van een monster bepaald. De uitrolgrens wordt op één manier 
bepaald. Er wordt naar een vochtpercentage gezocht, waarbij nog net draden van 3 mm met de 
hand kunnen worden uitgerold. 
Bij de Casagrande methode wordt gebruik gemaakt van het toestel van Casagrande. Een monster 
wordt bij verschillende vochtpercentages beproefd. Hierbij wordt elke keer nagegaan bij hoeveel 
op- en neergaande bewegingen (slagen) een vooraf aangebrachte groef dichtvloeït over een 
lengte van 1 cm. Het vochtpercentage waarbij een monster dichtvloeit bij 25 slagen is bepalend 
voor de vloeigrens. Deze waarde wordt door lineaire interpolatie berekend, zie bijlage 2. 

3.3  Organische stof (massaverl ies met H2O2)  

Het organische stofgehalte kan op verschillende manieren worden bepaald. De methode welke 
wordt gebruikt, is afhankelijk van de grondsoort. De methoden, welke worden gehanteerd, zijn de 
gloeiverlies methode en een methode waarbij door toevoeging van waterstofperoxide (H2O2) het 
aanwezige organische stof wordt geoxideerd. 
 
Bij de chemische methode wordt het monster eerst gedroogd bij 105°C. Van het droge monster 
wordt een deel afgewogen en in een bekerglas overgebracht. Hierin wordt, na het toevoegen van 
water, waterstofperoxide toegevoegd aan het mengsel. Na langdurig inweken en daarna 
verhitten (koken) wordt het restant ingedampt. Vervolgens wordt de verkregen suspensie 
gedroogd en teruggewogen. Met deze werkwijze kan direct het organische stof gehalte worden 
berekend, zie bijlage 3. 

3.4  Kalkgehalte (massaverl ies met HCl)  

Het CaCO3-gehalte kan op verschillende manieren worden bepaald. De gehanteerde methode is 
afhankelijk van de grondsoort. De methoden, welke worden gehanteerd, zijn de gloeiverlies 
methode en een methode waarbij door toevoeging van zoutzuur (HCl) het aanwezige kalk oplost. 
Bij de chemische methode wordt het monster eerst gedroogd bij 105°C. Van het droge monster 
wordt een deel afgewogen en in een bekerglas overgebracht. Hierin wordt, na het toevoegen van 
water, zoutzuur toegevoegd aan het mengsel. Na langdurig inweken en daarna verhitten (koken) 
wordt het restant ingedampt. Vervolgens wordt de verkregen suspensie gedroogd en 
teruggewogen. Met deze werkwijze kan direct het kalkgehalte worden berekend, zie bijlage 4. 
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3.5  Zoutgehalte in bodemvocht 

Bepaling van het zoutgehalte volgens RAW 2015 proef 38 wordt uitbesteed aan Omegam 
laboratoria B.V. te Amsterdam, zie bijlage 5. 

3.6  Klei ,  eisen algemeen, eisen erosiebestendigheid 

Om te toetsen of klei voldoet aan de gestelde eisen welke zijn genoemd in het technisch rapport 
‘Klei voor dijken’ en de Standaard RAW bepalingen wordt gebruik gemaakt van 
gestandaardiseerde proeven. Voor het onderzoek naar de erosiegevoeligheid van de klei zijn de 
vloeigrens, de uitrolgrens, de plasticiteitindex, het zandgehalte, het kalkgehalte, het organische 
stofgehalte en het zoutgehalte per liter bodemvocht van belang. 
 
De vloeigrens wordt bepaald met het toestel van Casagrande. De uitrolgrens is gedefinieerd als 
het watergehalte waarbij het nog juist mogelijk is om de klei uit te rollen tot draden van 3 mm. 
De plasticiteitindex is gedefinieerd als het verschil tussen de vloeigrens en de uitrolgrens. Het 
zandgehalte in de klei wordt bepaald middels een korrelverdeling. Voor de bepaling van het 
organische stofgehalte en het kalkgehalte wordt gebruik gemaakt van de chemische methode. 
Bepaling van het zoutgehalte per liter bodemvocht wordt uitbesteedt aan Milieulaboratorium 
Omegam, zie bijlage 6. 
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Cu= D 60 / D 10 [-] 1,450 Bepaling fijne fractie sedigraaf

versie: 17.3

Projectnaam: 7 maal erosieklaasebepaling Boring K07
Deinum Monster

Diepte  m tot  m

Referentie niveau mv

Projectnr. 68254-1

Datum 1-05-2017

100,01,400

d 60 [mm]

Kentallen

Cu= d 60 / d 10 [-]

d 90 [mm]

37,0

63,0

222,46

Dm [mm] -

-

Fm [-]

M 2000 [mm]

0,106 -

95,3

M 63 [mm] 0,087

65,5Karakteristieke waarden

77,6

0,063

d 90 / d 10 [-] -

Cc [-] -

Si
lt

-

0,150

0,180

0,038

0,006 -

0,004

-

99,30,710

1,000 99,7

2,000 100,0

-

So
m

m
at

ie
in

ge
w

ic
ht

sp
ro

ce
nt

en
de

el
tje

s<
d

d 10 [mm] -

d 50 [mm] 0,006

Alle fracties

Waarde

-

0,086

0,013

So
m

m
at

ie
in

ge
w

ic
ht

sp
ro

ce
nt

en
de

el
tje

s>
d

Korrelverdelingsdiagram

97,5

98,3

45,0

22,4

Korreldiameters
bepaald [mm]

0,212 -

96,7

20,0

-

-

-

0,020

-

0,355

98,8

-31,5

0,032

0,008 -

0,2500,016 62,9

0,010

-

5,6

8,00,125

-

Zandfractie

-

16,0

11,2

Stenen

Lu
tu

m

0,001 -

0,002

% < dd [mm] % < d

Zand

91,4 -4,0

d [mm]

Alle fracties

125

-

d [mm]

-

0,500

-

Grind

-

% < d

2,80,075 -

0,090

U 16 [-]
[16µm - 2mm ]

0,087

75,6

U[-]
[63µm - 2mm ]

WaardeKentallen

D 90 / D 10 [-]

102,550

Zandfractie

4,841

0,045

Beschrijving volgens NEN 5104Humusgehalte niet bepaald

Beschrijving uitvoering test

niet bepaald

niet bepaald

Ks2

Bepaling grind zeven, nat

Bepaling zand zeven, nat

Aanvullende bepalingen

80,9

d [mm] % < d

Fractie < 63 µm

Legenda

CU =

CC =

U =

Fm =

M63 =

Dm =

M2000 =

Gelijkmatigheidscoëfficiënt

Krommingscoëfficiënt
U-Cijfer of relatief korrelopppervlak
Fijnheidsmodulus

Zand mediaan

Grindmediaan

Mediane korreldiameter

Lutum Silt
Zand

u.fijn z.fijn m.f. m.g. z.grof uiterst grof
Grind

fijn m. grof

2
µm

63
µm

10
5

µm

15
0

µm

21
0

µm

30
0µ

m

42
0

µm

2
m

m

5,
6

m
m

``

80,9%

100,0%

0,
08

7
m

m

90,5%

d50, alle delen

d90, alle delen

21,
4

10,
71

0,
5

0,
35

5

0,
25

0,
18

0,
12

5

0,
09

0,
06

3

0,
04

5

0,
03

8

0,
02

0,
01

6

0,
00

2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,001 0,01 0,1 1 10

 Blad 9 van 19 68254-1 R49707 Geotechnisch laboratoriumonderzoek.pdf



Bijlage 2

 Blad 10 van 19 68254-1 R49707 Geotechnisch laboratoriumonderzoek.pdf



Opdrachtnummer: VN-68254-7

Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K07

Plaats: Deinum

Uw referentienr. EN04166

Boring Monster
nummer

Classificatie NEN
5104

Vloeigrens w l

in %
Uitrolgrens

w p  in %
Plasticiteits

index I p

Natuurlijk
watergehalte

w  in %

Consistentie
Index I c

Depot K07 Ks2 113,6 47,2 66,4 98,8 0,2

Bepaling Atterbergse grenzen (conform RAW 2015 proef 14)

 B
lad 11 van 19

68254-1 R
49707 G

eotechnisch laboratorium
onderzoek.pdf



Bijlage 3

 Blad 12 van 19 68254-1 R49707 Geotechnisch laboratoriumonderzoek.pdf



Opdrachtnummer: VN-68254-7
Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K07
Plaats: Deinum
Uw referentie: EN04166

Boring Monster Classificatie Deeltjes < 63 µm (%) Deeltjes < 2 µm(%) Organische stof (%vd DS) d.m.v. H2O2 *)

Depot K07 Ks2 80,9 37,0 5,9

Analyseresultaten grondmonsters

*) volgens methode RAW 2015  Proef 36
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Opdrachtnummer: VN-68254-7
Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K07
Plaats: Deinum
Uw referentie: EN04166

Boring Monster Classificatie Deeltjes < 63 µm (%) Deeltjes < 2 µm(%) Kalkgehalte (%vd DS) d.m.v. HCl *)

Depot K07 Ks2 80,9 37,0 15,3

Analyseresultaten grondmonsters

*) volgens methode RAW 2015  Proef 37
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Opdrachtnummer: VN-68254-7
Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K07
Plaats: Deinum
Uw referentienummer: EN04166

Boring Monster Classificatie Deeltjes < 63 µm (%) Deeltjes < 2 µm(%) Zoutgehalte in bodemvocht (g/l) *)

Depot K07 Ks2 80,9 37,0 0,2

Analyseresultaten grondmonsters

*) volgens methode RAW 2015  Proef 38
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Algemeen Toetsing erosiebestendigheid klei conform RAW 2015 22.06.06+07

Opdrachtnummer: VN-68254-7

Omschrijving: Erosieklassebepaling depot K07

Plaats: Deinum

Uw referentienummer: EN04166

Onderzoek monsters

Watergehalte (W )

van: tot: in %

1 Depot K07 nvt nvt 98,8

Resultaten

Parameter Eenheid

1 Cat. 1 Cat.2 Cat. 3

Gehalte > 63 µm 19,1 < 40 < 40 -- %(m/m)

Gehalte < 2 µm 37,0 -- -- -- %(m/m)

Gehalte org. Stof 5,9 %(m/m)

Massaverlies bij HCl-beh. 15,3 %(m/m)

Zoutgehalte bodemvocht 0,2 NaCl g/l

Vloeigrens(W L ) 113,6 > 45 < 45 -- %(m/m)

Uitrolgrens(W P ) 47,2 %(m/m)

Plasticiteits-index(I P ) 66,4 > A-lijn > 18 < A-lijn en / of 18 --

Consistentie-index(I C ) 0,22

A-lijn 68,3 --

Erosiebestendigheid cat. Niet geschikt*)

*) Niet geschikt op basis van een te hoog Organische stofgehalte

--

--

--

Monster Eisen erosiebestendigheid

< 5

< 25

< 4

--

Classificatie NEN 5104

Ks2

Volgmonster: Boornummer monsternummer
Diepte m tov NAP
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