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MIJN LOOPBAAN 

 

 

 

Deel 1: Periode 1972-1978 Rijksinstituut voor 

Grondmechanica te Zwijnaarde. 

 

1.1 Hoe ik daar terechtkwam. 

 

Ik ben eerder toevallig bij het Rijksinstituut voor 

Grondmechanica (RIG) terechtgekomen.  

 

Omdat ik graag bij de Dienst van de Kust in Oostende had 

gewerkt voor de in die tijd geplande uitbouw van de Haven 

van Zeebrugge, had ik mijn thesis gemaakt bij Prof. 

Verschaeve, Secretaris Generaal van het Ministerie van 

Openbare Werken, die toen aan de UGent Zee – en Havenbouw 

doceerde (Titel: Oeververdediging in tijrivieren). Om zeker 

snel aan de slag te kunnen gaan had ik gesolliciteerd bij 

het Rijksinstituut voor Grondmechanica - RIG omdat daar een 

groot personeelsverloop was. Wat ik niet wist was dat Prof. 

Verschaeve naast Secretaris Generaal van het Ministerie van 

Openbare Werken ook Voorzitter was van de Bestuurscommissie 

van het RIG.  

 

Toen hij me vroeg waarom ik bij het RIG gesolliciteerd had, 

heb ik hem gezegd dat in mijn thesis het aspect 

grondmechanica zeker het zwakst was en dat ik daarom tot 

aan mijn legerdienst bij RIG wilde werken. Hij vond dat een 

prima idee.  

 

Doordat ik uiteindelijk geen legerdienst heb moeten doen, 

ben ik daar bijna 7 blijven hangen… . 

 

Het RIG was een zeer speciale instelling die aan het eind 

van de jaren ’40 was opgericht voor het uitvoeren van 

grondonderzoek en grondmechanische studies bij openbare 

werken. Het RIG werd van in het begin geleid door Prof. De 

Beer, die naast Directeur Generaal van het RIG ook gewoon 

hoogleraar was aan de KUL en RUG. 

 

Het RIG was een nationaal instituut met een Nederlanstalige 

en een Franstalige afdeling, dat tot begin 1972 gevestigd 
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was in de Sint-Pietersnieuwstraat in Gent en daarna 

verhuisd is naar de universitaire campus in Zwijnaarde, 

meer bepaald naar de gebouwen waarin nu nog de Afdeling 

Geotechniek van de Vlaamse Gemeenschap gevestigd is. 

 

Veel personen die in België iets betekenden in de wereld 

van de grondmechanica hebben er hun opleiding gekregen, 

zoals E. Lousberg (Prof. UCL), M. Wallays (Directeur 

studiedienst Pieux Franki), S. D’Hoore (Adinco) en K. 

Vermeiren (Laborex). Door het moeilijke karakter van Prof. 

De Beer was het RIG een echte duiventil waar de meeste 

ingenieurs slechts 1 à 2 jaar bleven.  

 

1.2 Grondmechanica , Deel V. 

 

Bij het RIG ben ik op 1 augustus 1972 samen met Julien De 

Rouck begonnen in de onderzoeksafdeling. Julien moest een 

programma maken voor het berekenen van de stabiliteit van 

taluds volgens de methode van Bishop en ook sonderingen 

laten uitvoeren in de proefput waarover het RIG beschikte. 

Ikzelf werd belast met het op punt stellen van 

Grondmechanica Deel V: “Grondkerende constructies”, een 

manuscript van De Beer dat reeds meer dan 10 jaar oud was. 

Daarnaast bestond er nog een manuscript van Grondmechanica 

Deel VI: Berekening van Damwanden. 

 

Mijn taak bestond er in om eerst een aanvulling te 

schrijven over neutrale gronddruk en om de tekst van 

Grondmechanica deel V op te kuisen. 

 

1.2.1 Neutrale gronddruk. 

 

Het was de bedoeling dat ik in eerste instantie een 

literatuurstudie zou uitvoeren. Het RIG beschikte over een 

zeer uitgebreide bibliotheek met een full-time 

bibliothecaris. Er waren heel wat tijdschriften en door 

zijn vele internationale contacten ontving Prof. De Beer 

veel overdrukken van allerhande artikels. Deze werden door 

de bibliothecaris allemaal netjes bijgehouden in naam- en 

zaakregisters. 

 

Al snel bleek dat neutrale gronddruk een zeer moeilijk 

begrip is. Neutrale gronddruk wordt algemeen gedefinieerd 

als de druk die in de rusttoestand in de grond heerst op 

een verticaal vlak, d.w.z. zonder dat enige horizontale 

verplaatsing. 
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Er waren in de literatuur heel wat resultaten beschikbaar 

van proeven in het laboratorium waarbij geprobeerd werd om 

de neutrale gronddruk zo goed mogelijk te bepalen. Verder 

werden er ook pogingen ondernomen om de neutrale gronddruk 

in-situ te meten, maar deze resultaten vertoonden altijd 

een zeer grote spreiding. 

 

Een probleem was dat er in de literatuur niet altijd een 

onderscheid werd gemaakt tussen de neutrale gronddruk in 

een oneindig uitgestrekt massief en de neutrale gronddruk 

die aangrijpt op een grondkerende constructie. 

 

Na heel wat studiewerk ben ik er niet in geslaagd om een 

tekst op te stellen die de goedkeuring van Prof.  De Beer 

kreeg. Ikzelf heb er wel zeer veel van bij geleerd. 

 

1.2.2 Grondmechanica Deel V. 

 

Grondmechanica Deel V bestond uit 2 door Prof. De Beer 

volgeschreven klasseurs waarin onder meer de berekening van 

de gronddruk uitgaande van kromme glijvlakken was 

opgenomen. Deze methode was ontwikkeld door Caquot en 

nagerekend door Prof. De Beer. Hij had evenwel de door 

Caquot gepubliceerde coëfficiënten niet teruggevonden. 

 

Anderen die voor mij met dezelfde opdracht belast werden 

waren er ook niet in geslaagd om de door Caquot aangegeven 

coëfficiënten terug te vinden. In de tekst waren bepaalde 

tekens +/- reeds 4 x veranderd. Ik ben er meer dan een jaar 

aan bezig geweest maar ben er tot grote ergernis van Prof. 

De Beer ook niet in geslaagd om deze opdracht tot een goed 

einde te brengen. 
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1.3 Grondonderzoek. 

 

Bij het RIG kregen we de kans om de uitvoering van alle 

proeven van dichtbij mee te maken en met de uitvoerders 

ervan uitvoerig te spreken. Het was alleen jammer dat het 

niet mogelijk was om daarover te discussiëren met Prof. De 

Beer. 

 

1.3.1 Sonderingen. 

 

De sondeerapparatuur waarover het RIG beschikte was 

hopeloos verouderd. De meeste apparaten waren nog losse 10 

ton of 100kN apparaten die door middel van schroeven in de 

grond werden verankerd. Het was zeer zwaar werk. 

 

In die periode werden de resultaten van diepsonderingen 

(conusweerstanden en totale weerstanden) nog afgelezen van 

manometers en op speciale formulieren genoteerd. Bij het 

sonderen in dichtgepakte zanden liep de conusweerstand bij 

het uitdrukken van de conus meestal eerst geleidelijk op en 

daarna begon de naald te trillen. De uitwijking van de 

naald was dikwijls aanzienlijk en de ene sondeerbaas 

schreef de maximum waarde op, de andere de gemiddelde 

waarde en een derde de minimum waarde. Duidelijkheid over 

wat er best werd opgeschreven is er nooit gekomen. 

 

1.3.2 Boringen. 

 

Begin van de jaren ’70 beschikte het RIG over een eerder 

primitief boorapparaat. De voerbuizen werden nog met de 

hand ingewrikt. Het vergde dan ook zeer veel stielkennis om 

met dergelijk apparaat boringen tot 30m diepte en meer uit 

te voeren. Vooral de ontname van ongeroerde monsters was 

problematisch. Doordat er te weinig kracht kon worden 

uitgeoefend op de boorstangen waarmee de steekbuis in de 

grond moest gedrukt worden, diende er regelmatig op de 

buizen geklopt te worden om toch ongeroerde monsters met 

een voldoende lengte te verkrijgen. De vraag was dan in 

welke mate dergelijke monsters nog als ongeroerd konden 

aanzien worden. Later werd een moderner boorapparaat 

aangekocht. Doordat er met veel zwaardere stangen en buizen 

gewerkt werd, was het lang niet zeker dat de kwaliteit van 

de boringen daardoor werkelijk verbeterd was. 
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1.3.3 Laboratoriumproeven. 

 

De laboratoriumproeven waren iets zeer speciaals. Prof. De 

Beer hield zich helemaal niet bezig met de uitvoering 

ervan. Wanneer de resultaten overeenstemden met hetgeen hij 

verwacht had, dan was hij tevreden en wanneer ze niet 

overeenstemden met zijn verwachtingen was hij kwaad, soms 

zeer kwaad. 

 

a) Celproef. 
 

In 1972 werden er bij het RIG nog regelmatig celproeven 

uitgevoerd. Ik ben echt blij dat ik die proef nog heb zien 

uitvoeren omdat door het volgen van deze proef toch heel 

wat inzicht werd verkregen betreffende het gedrag van de 

grond. 

 

Bij een celproef kon je ook goed zien of de grond een 

dilatant of contractant gedrag had. Bij een dilatant gedrag 

(= volumetoename bij afschuiving) daalde het waterpeil in 

het buisje dat met de onderkant van het monster verbonden 
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was en bij een contractant gedrag (= volumevermindering bij 

afschuiving) steeg het waterpeil in dat buisje. 

 

Bij het RIG werd de zogenaamde snelle celproef uitgevoerd 

waarbij men het monster dat onderzocht werd in een periode 

van 1 à 2 uur een tiental maal liet afschuiven door telkens 

de steundruk te verminderen. Daarna liet men het monster 24 

uur consolideren om het vervolgens nog eenmaal te doen 

afschuiven. De aldus verkregen resultaten werden verwerkt 

in een grafiek waarbij voor iedere afschuiving een cirkel 

van Mohr werd getekend. Doordat de proef niet gedraineerd 

werd uitgevoerd werd bij weinig doorlatende gronden een 

geknikte intrinsieke rechte verkregen, waarbij het eerste 

gedeelte overeenstemmend met de belasting tot ongeveer de 

terreinspanning representatief was voor de gedraineerde 

toestand en het tweede gedeelte voor de niet gedraineerde 

toestand. Het probleem met deze proef was dat de helling 

van het tweede gedeelte bepaald werd door de snelheid 

waarmee de proef werd uitgevoerd.  

 

 
 

De resultaten van de celproef hebben aan de basis gelegen 

van de methode die door Prof. De Beer werd opgesteld voor 

het afleiden van de wrijvingshoek uit de resultaten van 

sonderingen. Doordat veel mensen niet wisten dat deze 

methode betrekking had op een geknikte intrinsieke rechte 

werd er dikwijls met veel te conservatieve waarden 
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gerekend. Het is eerst na het opstellen van de tabel van de 

NA EC 7 dat de methode De Beer volledig in onbruik is 

geraakt. 

 

b) Apparaat voor de bepaling van de kritieke dichtheid. 
 

Een ramp was het apparaat voor de bepaling van de kritieke 

dichtheid. 

 

De bedoeling van de proef was om zand met een bepaalde 

pakkingdichtheid in te bouwen, de verticale spanning te 

doen toenemen en gelijktijdig de horizontale spanning te 

laten afnemen ten einde na te gaan of het volume van het 

monster daarbij toe- of afnam. De bedoeling van de proef 

was om te onderzoeken of zand al of niet kon vervloeien. 

Prof. De Beer heeft daar een zeer interessant artikel over 

geschreven.  
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De kritieke dichtheid is een zeer belangrijke eigenschap 

van zandgronden, maar omdat het niet gemakkelijk is om 

losgepakte zanden in een apparaat in te bouwen waren de 

verkregen resultaten niet altijd consistent.  

 

Doordat er telkens discussies waren over de resultaten van 

de uitgevoerde proeven werd het apparaat minder en minder 

gebruikt en verdween jammer genoeg ook de interesse voor 

het begrip “kritieke dichtheid”. 

 

1.4 P-Dossiers. 

 

Prof. De Beer was naast Professor en Directeur Generaal van 

het RIG ook raadgever van Aannemers, bedrijven en 

instellingen. Voor een aantal projecten schakelde hij 

ingenieurs van het RIG in (= P-Dossiers). Hij koos daarvoor 

vermoedelijk de meest stressbestendige ingenieurs uit want 

werken voor P-Dossiers was geen sinecure. 

 

1.4.1 Pont d’Ougrée: 

 

Het eerste P-Dossier waarvoor ik gewerkt heb betrof een in 

de Maas aangebrachte kofferdam die tijdens de bouw van de 

Pont d’Ougrée in Luik de tijdelijke ondersteuning van de 

bekisting moest verzekeren, maar tijdens het betonneren van 

de brug een aanzienlijke horizontale verplaatsing had 

ondergaan. 

 

De discussie omtrent de schade werd beslecht voor de 

Rechtbank en Prof. De Beer trad op voor één van de 

partijen.  

 

Ik heb toen de stabiliteit van de kofferdam nagerekend 

ervan uitgaande dat het glijvlak onder de kofferdam de vorm 

had van een logaritmische spiraal. Deze methode was 

beschreven in een publicatie van Krebs Oveson van het 

Danish Geotechnical Institute.  

 

Omdat de resultaten Prof. De Beer blijkbaar aanstonden 

mocht ik snel andere P-Dossiers behandelen. 

 

1.4.2 Zeebrugge Kaaimuur in de toegang naar de nieuwe 

zeesluis. 

 

Een volgend belangrijk P-Dossier betrof de kaaimuur in de 

toegangsgeul tot de nieuwe Zeesluis in Zeebrugge (zie ook 

Case Kaaimuur toegangsgeul Zeebrugge).  
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De toenmalige Société Belge des Bétons/Belgische 

Betonmaatschappij SBBM had de aanbesteding voor deze 

kaaimuur gewonnen. De kaaimuur bestond uit een cellendam, 

opgebouwd met platte damplanken, met daar bovenop 

woelkamers.  

 

     
 

Bij aanbesteding was men ervan uitgegaan dat er platte 

damplanken met versterkte klauwen nodig waren voor de 

voorwand en voor ca één derde van de dwarse wanden. Na 

aanbesteding bleek evenwel dat er overal damplanken met 

versterkte klauwen nodig waren. Aangezien de Aannemer de 

damplanken reeds besteld had was er dus een reëel probleem.  

 

Omdat het bestellen van nieuwe damplanken aanzienlijke 

meerkosten en vertraging zou meebrengen was de aannemer te 

rade gegaan bij Prof. De Beer. 

 

Voor de berekening van de nodige sterkte van de klauwen was 

men uitgegaan van de neutrale gronddruk, zoals in de 

literatuur algemeen was aangegeven voor het bepalen van de 

trekkracht in de klauwen van een cellendam.  

 

Nadat ik gedurende meer dan 1 maand alle mogelijke 

literatuur betreffende de berekening van cellendammen had 

doorgenomen, vond ik plots een artikel waarin gesteld werd 

dat rekenen met neutrale gronddruk alleen nodig was wanneer 

de damplanken eerst geplaatst werden en de cellen 

vervolgens werden gevuld en dat er mocht gerekend worden 

met actieve gronddruk wanneer de damplanken eerst geplaatst 

werden en de grond langsheen de cellendam later werd weg  

gegraven, zoals in Zeebrugge het geval was. Toen ik deze 

bevinding ging melden aan Prof. De Beer was ik ervan 
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overtuigd dat hij eindelijk een “goed zo” zou zeggen. De 

enige reactie was evenwel “Maertens, ik heb toch altijd 

gezegd dat ik dat ergens gelezen had. Moest dat zo lang 

duren om terug te vinden… “. 

 

     
 

De platte damplanken werden eerst met behulp van immense 

formelen gepositioneerd en vervolgens vooral door middel 

van lansen en in een beperkte mate door middel van trillen 

in de grond gebracht. Het gevolg daarvan was dat de 

bovenlagen volledig ontspannen waren. Voor het opnieuw 

verdichten van deze bovenlagen heeft de Aannemer gebruik 

gemaakt van een speciaal profiel met daarop een trilblok. 

In een zone waar de grond niet kon verdicht worden werden 

grindkernen aangebracht. Dat waren mijn eerste contacten 

met grondverbeteringtechnieken. 

 

De controle van de verdichting werd uitgevoerd door het 

RIG. De resultaten van de door het RIG uitgevoerde 

sonderingen werden door mij beoordeeld en finaal 

goedgekeurd door Prof. De Beer. 

 

Het grootste voordeel van het werken aan dit P-Dossier was 

wel dat ik regelmatig naar de werf kon gaan en zo in direct 

contact kwam met de uitvoerders en het studiebureau van een 

groot aannemingsbedrijf. Mijn eerste contacten met Luc 

Maertens, die bij het Studiebureau van SBSM werkte dateert 

van deze periode. Prof. De Beer noemde hem steevast mijn 

broer en we zouden elkaar later nog zeer regelmatig 
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tegenkomen en ook op dezelfde dag beginnen lesgeven aan de 

KU Leuven. 

 

1.4.3 Zeebrugge Nieuwe Zeesluis. 

 

De eerste poging om de Zeesluis volledig in ‘den droge’ te 

bouwen diende te worden stopgezet omdat er zeer kort na het 

opstarten van de bemaling schade was ontstaan in Zeebrugge 

dorp.  

 

De TV Sotrahy – SBBM werkte vervolgens een uitvoeringswijze 

uit waarbij zeer veel interessante technieken aan bod 

kwamen: 

 Diepwanden voor de realisatie van de kelders waarin de 

tegengewichten van de bruggen over de zesluis dienden te 

worden ondergracht; 

 Bentoniet - cementwanden omheen de sluishoofden om de 

invloed van grondwaterverlaging te beperken; 

 Uitvoering van bemalingputten door middel van zuigboren; 

 Retourbemaling. 

 

Als medewerker van Prof. De Beer kreeg ik de gelegenheid om 

al deze technieken van nabij op te volgen, zie Case 

Zeebrugge - Zeesluis. 

 

De belangrijkste aspecten waren de bemaling, de 

retourbemaling en de controle van de doorlatendheid van de 

cement-bentonietwanden. Alles gebeurde toen nog met 

analytische methodes gebaseerd op de formule van De Glee 

voor grondwaterverlagingen in semi-permeabele lagen. Het 

kwam er in feite op neer dat de bemalingscurves verkregen 

door het uitvoeren van enkele pompproeven te extrapoleren 

naar de volledige bouwput of delen van de bouwput. 

 

Een veel moeilijker probleem was de controle van de 

doorlatendheid van de cement-bentonietwanden die omheen het 

benedenhoofd waren aangebracht omdat die niet overal tot in 

een weinig doorlatende kleilaag reikten. Na een lange 

discussie heeft de aannemer uiteindelijk beslist om de 

cement-bentonietwand volledig opnieuw te maken. 

 

Deze cement-bentonietwand was tijdens de winter uitgevoerd 

in dubbele shift en ik vergeet nooit de opmerking van D. 

Gouvenot van Solétanche (= onderaannemer voor de cement-

bentonietwanden) die me eens toevertrouwde dat ze deze 

werkwijze nooit hadden mogen aanvaarden omdat het volstaat 

om de vereiste doorlatendheid niet te halen dat één ploeg 
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op een vroege morgen aangeeft dat ze tot de vooropgestelde 

diepte hebben gegraven, terwijl dat niet het geval is. In 

die tijd was er nog geen apparatuur beschikbaar om de 

ontgravingdiepte te registreren. 

 

1.4.4 Droogdok Cockerill Yards in Hoboken. 

 

Een ander interessant P-Dossier betrof het droogdok van 

Cockerill Yards in Hoboken.  

 

Langs de kant van de Schelde bestond het droogdok uit twee 

met beton opgevulde kistdammen die deels in de oever van de 

Schelde waren aangebracht met daartussenin een zeer 

massieve drempel. Zowel de kistdammen als de drempel waren 

aangezet op de Boomse Klei en na de realisatie ervan had 

men vrij grote differentiële zettingen vastgesteld.  

 

Als medewerker van Prof. De Beer moest ik de normaal te 

verwachten zettingen van de kofferdammen berekenen, alsook 

de te verwachten rijzing van de drempel. De klei werd ter 

plaats van de drempel immers ontlast. Alle berekeningen 

moesten toen nog met de hand worden uitgevoerd en er moest 

goed doorgewerkt worden om één zettingberekening per uur te 

kunnen uitvoeren.  

 

Omdat alles zeer dringend was ben ik op zaterdagnamiddag 

naar Aalst moeten gaan om de eerste resultaten te tonen. 

Deze stonden Prof. De Beer niet aan en alles was te 

herbeginnen tegen de vergadering op maandagvoormiddag.  

 

Na de vergadering met de heer P. Ortegat van CFE (Prof. De 

Beer was echt bang van die man) heeft Prof. De Beer mij 

voor het eerst gezegd dat hij tevreden was van mijn werk. 

Op dat ogenblik konden we van uit ons appartement langsheen 

de Torhoutsesteenweg ca 2/3 van het veld van Cercle Brugge 

zien. Toen ik hem vertelde dat ik gans de zondag met mijn 

rug naar het veld doorgewerkt had kreeg ik als antwoord : 

“sukkel toch, voor één keer dat ze gewonnen hebben…”.  

 

Het grote voordeel van dergelijke berekeningen was dat men 

eerst goed moest nadenken vooraleer er gerekend werd en dat 

er na enige tijd een goede voeling verkregen werd 

betreffende de invloed van de verschillende factoren. Wat 

ik daarbij vooral van Prof. De Beer geleerd heb is het 

opsplitsen van een ingewikkeld probleem in een aantal 

gemakkelijk te benaderen deelproblemen. 
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1.5 Grondmechanische Kartering. 

 

Het RIG en vooral Prof. De Beer hadden van het Ministerie 

van Openbare Werken een aanzienlijke subsidie losgeweekt 

voor het opstellen van Grondmechanische kaarten. Dit 

gebeurde nadat er in Luik door Prof. Calembert en in Mons 

door de heer Ghiste initiatieven waren genomen met 

betrekking tot het opstellen van grondmechanische kaarten.  

 

Prof. De Beer was van mening dat het alleenrecht voor het 

opstellen van Grondmechanische Kaarten toekwam aan het RIG, 

zij het dat er waar nodig kon worden samengewerkt met de 

universiteiten. Om deze samenwerking te bewerkstelligen 

werd een Commissie voor Grondmechanische Kartering 

opgericht, waarvan Prof. De Beer uiteraard de Voorzitter 

was, en waarvan een aantal Professoren van Grondmechanica 

en Toegepaste Geologie deel uitmaakten. Na zeer lange 

discussies, waarvan ik de ware toedracht niet kende, werd 

ik uiteindelijk aangesteld als secretaris van deze 

Commissie voor Grondmechanische Kartering. 

 

In feite kwam het er in de Commissie op neer dat de 

Professoren van Grondmechanica het geld beheerden en dat de 

Professoren van Toegepaste Geologie het grootste werk 

moesten uitvoeren.  

 

Als secretaris moest ik naast het normale secretariaatswerk 

ervoor zorgen dat de kaarten konden gedrukt worden door de 

drukkerij van het Ministerie van Openbare Werken. Daarnaast 

werkte ik, onder de leiding van Prof. De Beer en Prof. De 

Breuck, ook mee aan het opstellen van de Grondmechanische 

Kaarten van Gent en Antwerpen.  

 

Een ander interessant gegeven was dat er een academische 

zitting werd georganiseerd telkens er een eerste kaart van 

een agglomeratie beschikbaar was. Voor de organisatie van 

deze academische zittingen werd samengewerkt met de Dienst 

Public Relations van het Ministerie van Openbare Werken. 

Tijdens de voorbereiding van elke academische zitting had 

ik zeer interessante contacten. Als gewezen kabinetchef 

wist Prof. De Beer ook zeer goed hoe de politiekers bij 

deze academische zittingen konden betrokken worden. 

 

Het opvolgen van de werkzaamheden voor het opstellen van de 

Grondmechanische Kaarten van de agglomeraties Gent, 

Antwerpen, Brussel, Liège, Mons en Charleroi, was voor mij 
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een zeer interessante ervaring, omdat ik erdoor niet alleen 

veel heb bijgeleerd over de lokale geologie maar ook over 

de in de verschillende steden aanwezige oude 

vestinggrachten en muren, gedempte grachten en waterlopen 

en allerhande fenomenen die de ondergrond hebben beïnvloed, 

zoals wielen in Antwerpen en ontginningen van zandsteen in 

Brussel. 

 

Verder heb ik ook meegewerkt aan het opstellen van de 

Grondmechanische Kaarten van Gent en Antwerpen. Ik daardoor 

niet alleen veel bijgeleerd over de lokale geologie, maar 

ook over de vele interessante informatie die te vinden is 

op historische kaarten en oude topografische kaarten. De 

intense samenwerking met Philippe Van Burm was altijd 

aangenaam en constructief. Ik denk dat we elkaar veel 

bijgebracht hebben. 

 

Aan het opstellen van de grondmechanische kaarten bewaar ik 

nog steeds zeer goede herinneringen. Het is alleen jammer 

dat deze toch wel zeer nuttige kaarten zo weinig gebruikt 

worden, alleen omdat ze zo moeilijk te verkrijgen en/of in 

te kijken waren. Momenteel is het nog altijd niet eenvoudig 

om deze Grondmechanische Kaarten te pakken te krijgen. 

Gelukkig zijn ze nu wel opgenomen op Databank Ondergrond 

Vlaanderen. 

 

De vergaderingen van de Commissie voor Grondmechanische 

Kartering verliepen altijd zeer rumoerig omdat er tussen 

Prof. De Beer en de professoren van Toegepaste Geologie 

vele discussies waren. Dat was op zich wel opmerkelijk 

omdat Prof. De Beer telkens de heer Gullinck, Directeur bij 

de Belgische Geologische Dienst opbelde wanneer hij 

geconfronteerd werd met een probleem waar hij de ondergrond 

niet goed kende. In de bibliotheek stond ook een kaft met 

alle profielen die hij van de heer Gullinck gekregen had en 

die alleen door de bibliothecaris mocht geraadpleegd 

worden. Toen ik eens opmerkte dat hij altijd kwaad was op 

de geologen en steevast de heer Gullinck opbelde kreeg ik 

als antwoord: “Maertens, Gullinck is geen geoloog maar een 

ingenieur”. Zo had hij altijd gelijk. Het heeft me wel 

geleerd hoe belangrijk een gedegen kennis van de 

geologische opbouw van de ondergrond is. Een van de 

profielen uit de kaft met profielen van de heer Gullink die 

ik nog regelmatig gebruikt heb is die met de geologische 

opbouw van de ondergrond langsheen de kustlijn. 
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1.6 Waarnemend Hoofdingenieur Directeur. 

 

Toen de bouw van de Zeesluis in Zeebrugge volop aan de gang 

was had ik regelmatig contact met SBBM, die ook deel 

uitmaakten van het raamcontract voor de uitbouw van de 

nieuwe voorhaven van Zeebrugge. Omdat het nog altijd een 

droom was om voor de uitbouw van de haven in Zeebrugge te 

kunnen werken had ik gesolliciteerd voor een plaats bij het 

Studiebureau van de TV. Nadat we een overeenkomst hadden 

bereikt en ik ervan overtuigd was dat alles in kannen en 

kruiken was zei de heer Van Bruwaene mij: “Ik ga 

morgenvroeg toch nog eens met Prof. De Beer bellen”. Ik heb 

hem gezegd dat hij wellicht niet akkoord zou zijn , waarop 

hij antwoordde: “Jan, ik kan toch de poten van onder mijn 

eigen stoel niet afzagen”. SBBM had Prof. De Beer in die 

tijd nog nodig als raadgever. 

 

’s Anderendaags moest ik bij Prof. De Beer komen en die 

vroeg mij: “Maertens, ik heb gehoord dat je weg wilt. Is 

het voor mij of is het voor het geld?” Aangezien ik 

moeilijk kon zeggen dat het voor hem was, zei ik dat het 

voor het geld was. Waarop hij antwoordde: “Dan zal ik dat 

oplossen”. Tijdens de volgende vergadering van de 

Bestuurscommissie werk ik bevorderd tot Waarnemend 

Hoofdingenieur Directeur, hetgeen mij 9 maanden later een 

aanzienlijke loonsverhoging opleverde en ook heel wat boze 

blikken van de collega’s.  

 

Korte tijd later heeft Julien De Rouck dan via Haecon de 

plaats, die ik ambieerde ingenomen bij het Studiebureau van 

Zeebouw – Zeezand. 
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Als Waarnemend-Hoofdingenieur–Directeur moest ik de 

rapporten betreffende het door het RIG in Vlaanderen 

uitgevoerde grondonderzoek mee ondertekenen. De brieven 

waarmee de rapporten verstuurd werden, werden ondertekend 

door Prof. De Beer. Hij had zodoende inzage in alle 

rapporten en maakte zeer regelmatig vervelende opmerkingen. 

 

In die periode werd het grondonderzoek uitgevoerd voor de 

uitbouw van de Haven van Antwerpen op de Linkeroever. Een 

groot discussiepunt was dat de Boomse Klei bij sommige 

sonderingen op een veel grotere diepte werd aangetroffen 

dan  normaal te verwachten was.  

De logische verklaring was dat de sondeerbuizen sterk waren 

afgeweken t.o.v. de verticale, maar dat mocht van Prof. De 

Beer niet geschreven worden. 

 

De oplossing bestond er dan in om die rapporten te laten 

liggen tot Prof. De Beer naar een of ander Congres of 

vergadering was en ikzelf ook de verzendingsbrieven mocht 

ondertekenen. Ik heb nooit begrepen dat een zo verstandig 

man als Prof. De Ber nooit open heeft willen communiceren 

over dergelijke problemen. 

 

1.7 Pre-Metro Antwerpen. 

 

Het RIG werd bij de bouw van de Pre-Metro in Antwerpen niet 

alleen ingeschakeld voor het uitvoeren van het 

grondonderzoek, maar ook voor het uitvoeren van speciale 

metingen bij de start van de eerste geboorde tunnel in 

Vlaanderen.  

 

Het betrof meer bepaald: 

 proeven op de injectiemassieven die werden uitgevoerd 

naast de vertrekschacht, onder de spoorwegberm en onder 

een huizenblok op de hoek Stenenbrug – Turnhoutsebaan; 

 het aanbrengen van speciale apparatuur om de zettingen en 

de gronddrukken bij de onderdoorgang van het boorschild 

op te meten. 

 

Het was een zeer interessante periode omdat dergelijke 

zaken nooit eerder in Vlaanderen waren uitgevoerd. Het was 

bovendien prettig samenwerken met de ingenieurs van de 

Studiedienst Pré-Metro.  

 

1.7.1 Proeven op injectiemassieven. 
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In het bestek was voorzien dat er door het injecteren van 

chemicaliën via manchettebuizen ter hoogte van de 

vertrekschacht van de geboorde tunnel een prop moest 

gerealiseerd worden, alsook een aantal gewelven boven de te 

boren tunnel. 

 

Aangezien er in België nagenoeg geen ervaring beschikbaar 

was met het uitvoeren van chemische injecties werd voor de 

controle ervan beroep gedaan op het RIG. Deze controle 

bestond in het uitvoeren van destructieve boringen met 

registratie van de boorparameters en het ontnemen van 

blokmonsters. 

 

De injecties werden uitgevoerd door de firma Keller die 

over heel wat ervaring beschikte. Bij de studiedienst Pré 

Metro werkten toen enkele zeer assertieve ingenieurs en de 

discussies liepen dikwijls hoog op. 

 

Uiteindelijk kregen de jonge ingenieurs van Pré Metro 

gelijk en bleek het niet mogelijk te zijn om door het 

injecteren van chemicaliën homogene verstevigde 

grondmassieven te vormen. 

 

Doordat ik in die periode zeer veel op de werf kwam heb ik 

ook kunnen vaststellen dat het verschil tussen de theorie 

en de praktijk dikwijls zeer groot is. Zo is het me altijd 

bijgebleven dat na het openbreken van de wand van de 

vertrekschacht er twee injectiebuizen, die waren 

aangebracht met een tussenafstand van ca 1m, tegen elkaar 

staken en onder een hoek van bijna 45°. Toen de uitvoerders 

van de boringen om uitleg gevraagd werden was het antwoord 

dat inbrengen van injectielansen met een geringe 

tussenafstand altijd een reëel risico op afwijkingen 

inhield.  

 

Later heb ik geleerd dat het risico op afwijkingen kan 

beperkt worden door de pull down (= verticale kracht op 

boorstangen) zo klein mogelijk te houden. 

 

 

1.7.2 Metingen met speciale apparatuur. 

 

Vooraleer er werd begonnen met het plaatsen van de speciale 

apparatuur moest ik op een werfvergadering aan Ludo Aerts 

van Pré Metro komen uitleggen waarom we voor een bepaald 

type extensometers hadden gekozen en hoe die zouden 

geplaatst worden (= voor het opmeten van de zettingen op 
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verschillende dieptes). Nadat ik mijn uitleg gedaan had was 

het verdict : “Maertens, je bent gebuisd. Kom het volgende 

week maar eens opnieuw uitleggen.”  

 

De volgende week had ik een uitgebreide nota bij met een 

overzicht van alle mogelijke systemen, alsook een 

gedetailleerde beschrijving van hoe de door ons 

voorgestelde extensometers zouden geplaatst worden. Ik 

kreeg toen de felicitaties van de jury.  

 

De apparatuur zelf werd geplaatst door specialisten uit 

Duitsland met de assistentie van de heer Boudewijn die bij 

het RIG alle speciale metingen uitvoerde. Het was een zeer 

verstandig man en een zeer goede en gedreven technieker. 

Van hem heb ik zeer veel geleerd i.v.m. het uitvoeren van 

allerhande metingen. 

 

De apparatuur heeft zeer goed gewerkt. Jammer genoeg zijn 

de metingen uitgevoerd nadat ik het RIG reeds verlaten had. 

 

 

1.8 Onderzoek in de proefput van het RIG. 

 

Het RIG beschikte over een proefput met een diameter van 3m 

en een diepte van 10m waarin proeven op ware grootte werden 

uitgevoerd. Het betrof meer bepaald :  

 de sonderingen die in de proefput onder de leiding van 

Julien de Rouck werden uitgevoerd;  

 de vriesproeven die door Foraky werden uitgevoerd en die 

ik heb begeleid. 

 

1.8.1 Sonderingen in de proefput. 

 

Vooraleer er sonderingen in de proefput konden worden 

uitgevoerd moest een hele lijdensweg doorlopen worden omdat 

de voorzieningen om een sondeerapparaat bovenop de proefput 

vast te zetten onder gedimensioneerd waren. 

 

Nadat de eerste sonderingen waren uitgevoerd rezen er 

problemen op, omdat de resultaten van de uitgevoerde 

sonderingen niet overeenstemden met hetgeen Prof. De Beer 

ervan verwacht had. Het betrof meer bepaald volgende 

vaststellingen: 

 de conusweerstand was in goed verdicht droog 

(aardvochtig) zand ca 10 MPa groter dan in verzadigd 

zand; 
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 de korrelverdeling van het zand dat na het uitvoeren van 

een sondering tussen de conus en de sluitmoer werd 

aangetroffen gaf duidelijk aan dat ook zuiver kwartszand 

tijdens de uitvoering van de sondering verbrijzeld wordt; 
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 bij sonderingen uitgevoerd met een M1 conus was de totale 

zijdelingse wrijving duidelijk groter dan bij sonderingen 

uitgevoerd met een M4 conus; 

 in zuivere zandgronden is het quasi onmogelijk om het 

volumegewicht van het zand in-situ te bepalen. 

 

Toen bleek dat er voor de vastgestelde fenomenen geen 

verklaring of oplossing beschikbaar was, werden er geen 

verdere sonderingen meer uitgevoerd in de proefput van het 

RIG en werden er ook geen publicaties opgesteld om de 

verkregen resultaten mede te delen. Dat was echt jammer 

omdat het toch mogelijk moet geweest zijn om daaromtrent 

nieuwe inzichten te verkrijgen. 

 

1.8.2 Vriesproeven door Foraky. 

 

Omdat Foraky in het kader van de bouw van de Pre-Metro’s in 

Brussel en Antwerpen nogal wat grondbevriezing had 

toegepast, hadden ze voorgesteld om in de proefput van het 

RIG een aantal vriesproeven uit te voeren op leemgronden. 

De proeven werden aangestuurd door ir. Buttiens van Foraky 

en werden door mij opgevolgd. 
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In feite was dat een zeer leuke bezigheid, omdat: 

 ik de gelegenheid kreeg om een aantal projecten te 

bezoeken waar grondbevriezing werd toegepast, onder meer 

in de UK;  

 ik samen met ir Buttiens een bezoek kon brengen aan Prof. 

Jessberger in Bochum, die dan als de grootste expert op 

het gebied van grondbevriezing aanzien werd; 

 ik veel informatie kon verwerven zonder dat ik er 

eigenlijk zelf veel moest voor doen. 

 

De proeven zelf verliepen eerder moeizaam, omdat 

leemgronden zeer moeilijk te verwerken zijn. Ofwel is het 

watergehalte te laag en is het moeilijk om ze te 

verdichten, ofwel is het watergehalte te hoog en zijn ze 

helemaal niet te verdichten door het ontstaan van wat we 

een ‘koepens’ noemen. 

 

Al bij al hebben deze proeven interessante informatie 

opgeleverd die gepubliceerd werd op een congres over 

grondbevriezing in Trondheim, zie publicatie 1980 ISGF 

Trondheim. 

 

1.9 Europees Congres Grondmechanica in Wenen. 

 

Bij het RIG was er een ruim budget beschikbaar voor 

deelname aan congressen en reizen naar het buitenland. Dat 

budget werd evenwel volledig opgebruikt door Prof. De Beer 

of toch als zijn persoonlijk budget aanzien. 

 

Toen Trees in 1976 zwanger was van onze tweede zoon vond 

eind maart het Europees Congres in Wenen plaats. Omdat de 

bevalling voorzien was voor begin juli en we die zomer toch 

niet op reis zouden gaan, besloten we om naar het Congres 

in Wenen te gaan en er daarna nog enkele dagen te blijven. 

Ik had geen toelating gevraagd aan Prof. De Beer omdat ik 

er zeker van was dat ik die toch niet zou krijgen.  

 

Tijdens de eerst twee dagen van het congres heeft Prof. De 

Beer  me compleet genegeerd en op de derde en laatste dag 

vroeg hij me: “Maertens, hoe ben jij hier gekomen?” Waarop 

ik geantwoord heb: “Met het vliegtuig, zoals u Professor”.  

 

Het resultaat was dat ik de daaropvolgende jaren minstens 

eenmaal per jaar naar een congres of studiedagen in het 

buitenland mocht. 
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Het Europees Congres was voor mij een echte openbaring, 

omdat ik daar veel personen, waarvan ik al iets gelezen 

had, in levende lijve kon zien. Ik denk dat mijn passie 

voor de grondmechanica daar echt begonnen is. 

 

Tijdens de laatste namiddag van het congres was er een 

bezoek aan enkele werven voor de bouw van de metro van 

Wenen. Ik herinner me nog levendig dat we in een diepe 

bouwput stonden van waaruit we de toren van de Sint-

Stephans-dom konden zien en dat de ingenieur die onze groep 

begeleide toen zei: “als je als ontwerper in een dergelijke 

diepe put komt, moet het altijd een beetje kriebelen in je 

buik. Als goede ingenieur moet je immers weten dat er aan 

dergelijke werken altijd een zeker risico verbonden is. 

Wanneer het niet kriebelt betekent dat ofwel: 

 dat je niet bewust bent van de mogelijke risico’s; 

 dat je met te grote veiligheden gerekend hebt en daardoor 

wellicht niet veel nieuwe opdrachten meer zult krijgen.” 

Ik heb deze wijze woorden altijd meegedragen en moet 

toegeven dat het bij mij later dikwijls gekriebeld heeft. 

 

 

 

 

 

 

  

 

            


