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Resultaten van diepsonderingen. 

Hoe interpreteren? 
 

door Prof.ir J.Maertens, Jan Maertens BVBA en KU Leuven. 

 

 

1. Inleiding. 
 

De interpretatie van de resultaten van diepsonderingen wordt 

zeer dikwijls als een routineklus beschouwd en krijgt 

daardoor niet altijd de nodige aandacht. 

 

Bij de interpretatie van de resultaten van diepsonderingen is 

het van belang om duidelijk af te bakenen:  

 

- welke informatie met zekerheid uit de resultaten kan 

worden afgeleid; 

- voor welke informatie er twijfel bestaat. 

 

Alleen op deze wijze kan op een verantwoorde manier beslist 

worden of de beschikbare resultaten voldoende informatie 

hebben opgeleverd dan wel of bijkomend grondonderzoek moet 

worden uitgevoerd. 

 

De interpretatie van de resultaten van diepsonderingen begint 

in feite reeds bij de voorbereiding van een grondonderzoek. 

Tijdens deze voorbereiding dient immers informatie te worden 

verzameld i.v.m.:  

 

- de globale opbouw van de ondergrond 

- de mogelijke aanwezigheid van anomaliën of speciale 

grondsoorten. 

 

Deze informatie komt dan zeer goed van pas komen bij de 

interpretatie van de verkregen resultaten. 

 

2. Voorbereiding van een grondonderzoek. 
 

Het is van belang dat tijdens de voorbereidingsfase 

zoveel mogelijk informatie wordt verzameld i.v.m. de 

samenstelling van de ondergrond en betreffende de lokale 

geologische opbouw. Daarvoor is het nodig dat: 

 

- een bezoek ter plaatse wordt afgelegd; 

- zoveel mogelijk bestaande dokumenten worden 

geraadpleegd; 

- de beschikbare ervaring wordt verzameld. 
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a) Bezoek ter plaatse: 
 

Door het afleggen van een bezoek ter plaatse kan 

informatie worden verzameld i.v.m. de mogelijke 

aanwezigheid van: 

 

- aangevulde gronden; 

- oude funderingen; 

- open water … .  

 

In sommige gevallen kan bv. reeds uit de aard van de 

begroeiing worden afgeleid dat men te maken heeft met 

waterzieke gronden. 

 

Ook de namen van de straten in de omgeving kunnen 

interessante informatie opleveren: 

 

- zo moet men er zich niet over verwonderen dat in de 

omgeving van een Broek- of Meerstraat het waterpeil 

op geringe diepte wordt aangetroffen; 

- in de omgeving van de Veenputtenstraat zal wellicht 

veen voorkomen. Wanneer het veen plaatselijk 

ontgonnen is zoals de naam laat vermoeden, zal dat 

niet altijd uit de resultaten van de sonderingen af 

te leiden zijn.  

 

b) Raadplegen van bestaande dokumenten: 
 

Nuttige informatie betrefffende de samenstelling van de 

ondergrond kan worden verkregen door het raadplegen van: 

 

- De geologische kaarten; 

- Grondmechanische kaarten; 

- Data Bank Ondergrond Vlaanderen; 

- Historische kaarten 

 

b1)  Geologische kaarten: 

- De geologische kaarten van het substraat (tertiair) 

zullen binnenkort voor gans Vlaanderen beschikbaar 

zijn en zijn te verkrijgen bij de Afdeling 

Natuurlijke Rijkdommen en Energie van het Ministerie 

van de Vlaamse Gemeenschap. 

Doordat naast de klassieke geologische kaart ook 

telkens een aantal doorsneden zijn opgenomen, zijn 

de geologische kaarten beter toegankelijk voor niet-

ingewijden.  

 

- De kwartairgeologische kaarten zijn nog maar voor 

een beperkt gedeelte van Vlaanderen beschikbaar. 

Deze kaarten bevatten nuttige informatie i.v.m. de 

samenstelling van de kwartaire bovenlagen.  
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- Bij de Belgische Geologische Dienst worden vier 

kaarten op schaal 1/250.000 verkocht met de 

kwartairgeologie of lithologie van de oppervlakkige 

lagen van gans België. Van deze kaarten kan bv. de 

ligging van alluviale valleien worden afgeleid. 

 

b2) Grondmechanische kaarten: 

- De grondmechanische kaarten verstrekken veruit de 

meest gedetailleerde informatie maar bestaan slechts 

voor de agglomeraties Antwerpen, Gent, Brussel, 

Luik, Bergen en Charleroi (J. Maertens (1997), W. De 

Breuck ea (1983)). 

 

b3) Databank Ondergrond Vlaanderen: (dov.Vlaanderen.be) 

 

De Databank Ondergrond Vlaanderen bevat reeds heel wat 

gegevens o.a.: 

- De boringen beschikbaar bij de Geologische Dienst 

van België; 

- De sonderingen en boringen uitgevoerd door de 

Afdeling Geotechniek van het Ministerie van de 

Vlaamse Gemeenschap na 1980. 

Deze databank die voor iedereen vrij toegankelijk is 

wordt zeker een belangrijk hulpmiddel voor het 

verkrijgen van informatie betreffende de 

samenstelling van de ondergrond. 

- Als fig. 1 en 2 zijn een aan de Databank ondergrond 

Vlaanderen afgeleid liggingsplan en diepsondering. 

 

b4) Historische kaarten: 

 

- Historische kaarten kunnen informatie verstrekken 

betreffende vroeger bestaande toestanden, bv. 

waterlopen of vestingsgrachten die momenteel gedempt 

zijn, oude vestingsmuren … . Het is opmerkelijk dat 

historische kaarten meestal slechts worden 

geraadpleegd nadat er zich ergens moeilijkheden 

hebben voorgedaan. In veel gevallen is men dan erg 

verwonderd of over de grote hoeveelheid beschikbare 

informatie en over de gedetailleerdheid ervan.  

 

Opmerking: 

Het is duidelijk dat het raadplegen van bestaande 

informatie nooit de uitvoering van een eigenlijk 

grondonderzoek kan vervangen. 

 

c) Beschikbare ervaring: 
 

Het verzamelen van eerder opgedane ervaringen is meestal 

niet op een eenvoudige wijze te realiseren omdat deze 

informatie niet op een systematische wijze wordt 

bijgehouden of toegankelijk gemaakt.  
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Figuur 1: Voorbeeld van liggingsplan opgenomen in 

Databank Ondergrond Vlaanderen 
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Figuur 2: Voorbeeld van sondering opgenomen in Databank 

Ondergrond Vlaanderen 
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Het is evenwel opmerkelijk hoeveel kennis er bij heel wat 

archeologische diensten en archeologen aanwezig is i.v.m. 

de uitvoering van allerhande ondergrondse werken en 

i.v.m. de problemen die zich daarbij hebben voorgedaan. 

Het raadplegen van deze diensten kan soms zeer nuttige 

informatie opleveren.  

 

3. Interpretatie van de resultaten van  

diepsonderingen. 
 

Een interpretatie van de resultaten van diepsonderingen 

kan worden uitgevoerd met het oog op het afleiden van: 

 

- de samenstelling van de ondergrond; 

- de mechanische eigenschappen van de ondergrond; 

- de grondwaterstand. 

 

3.1.  Afleiden van de samenstelling van de ondergrond: 

 

a) Algemeen: 
 

Op basis van de tijdens de uitvoering van de 

diepsondering opgemeten conusweerstand en totale 

zijdelingse wrijving of lokale zijdelingse wrijving en 

het daaruit afgeleide wrijvingsgetal is het mogelijk om 

een idee te verkrijgen betreffende de samenstelling van 

de lagen waarin de diepsondering werd uitgevoerd. 

 

Voor zuivere dichtgepakte zandlagen en vaste kleilagen 

stellen er zich meestal geen problemen. Leemgronden zijn 

meestal ook vrij goed herkenbaar wegens de conusweerstand 

van 2 à 4 MPa en de redelijk sterke toename van de totale 

zijdelingse wrijving of de waarde van het wrijvingsgetal. 

 

In heel wat gevallen is het evenwel niet eenvoudig om de 

samenstelling van de grond uit de resultaten van 

diepsonderingen af te leiden. In dergelijke gevallen kan 

het zeer nuttig zijn om terug te vallen op de resultaten 

van referentiesonderingen, bv. deze welke zijn opgenomen 

in de verklarende teksten van heel wat  grondmechanische 

kaarten.  

 

De interpretatie van de resultaten van diepsonderingen 

wordt soms ook bemoeilijkt door het feit dat sommige 

grondlagen een afwijkend sondeerbeeld opleveren, bv.: 

 

- in weinig weerstandbiedende lagen gelegen onder een 

weerstandbiedende laag wordt soms een eigenaardig 

verloop van de totale zijdelingse wrijving 

verkregen;  

- sterk glaucoiethoudende zanden; 

- veen. 
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a.1.  In weinig weerstandbiedende lagen welke onder 

een weerstandbiedende laag gelegen zijn wordt meestal 

duidelijke afname van de totale zijdelingse wrijving 

vastgesteld. Deze afname moet dan worden toegeschreven 

aan het feit dat de toename van de totale zijdelingse 

wrijving in de weinig weerstandbiedende laag kleiner is 

dan de afname van de totale zijdelingse wrijving in de 

bovengelegen weerstandbiedende laag (cfr. fig.3). 

 

 
 

Figuur 3: Afname van de zijdelingse wrijving in een 

ondergelegen minder weerstandbiedende laag 

 

 

In dergelijke gevallen kan aan de in weinig 

weerstandbiedende laag vastgestelde terugval van de 

totale zijdelingse wrijving geen belang gehecht worden.  

 

De afname van de totale zijdelingse wrijving in de 

weerstandbiedende laag is dan een gevolg van het feit dat 

er zich een herschikking van korrels omheen de 

sondeerbuizen voordoet wanneer de sondeerbuizen zich 

verder doorheen deze laag verplaatsen. 

 

a.2.  In zanden die veel glauconiet bevatten, zoals 

bv. Antwerpiaans en Diestiaans zand, worden zeer hoge 

waarden van het wrijvingsgetal opgemeten (meestal 3 à 

4%), dit ofschoon het zand zich in het algemeen als een 

vrij zuiver zand gedraagt (cfr. fig. 4). Dit fenomeen 

moet worden toegeschreven aan het feit dat de 

glauconietdeeltjes, die nagenoeg dezelfde afmetingen 
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hebben als zandkorrels, veel gemakkelijker kunnen 

verbrijzeld worden dan de zandkorrels die overwegend uit 

kwarts bestaan (cfr. fig. 5). Door het verbrijzelen van 

de glauconietdeeltjes worden de eigenschappen van het 

zand dan duidelijk gewijzigd. Gelijkaardige 

verschijnselen kunnen zich ook voordoen wanneer 

glauconiethoudend zand in aanvullingen verwerkt wordt en 

de glauconietdeeltjes tijdens het verdichten van het zand 

verbrijzeld worden. 

 

 
 
Figuur 5: Glauconiethoudand zand ( heldere korrels = kwarts, donkere korrels 
= glauconiet) 
 

 

a.3.  De aanwezigheid van veen is in veel gevallen 

niet op een eenvoudige wijze af te leiden uit de 

resultaten van diepsonderingen. Nochtans is de kennis 

i.v.m. de aanwezigheid van veen zeer belangrijk omdat 

veen en sterk veenhoudende lagen zeer samendrukbaar zijn 

en daardoor snel aanleiding geven tot ontoelaatbare 

zetttingen bij het aanbrengen van funderingen of het 

verlagen van het grondwaterpeil.  
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Figuur 4: Elektrische sondering met een zeer hoge waarde 

van het wrijvingsgetal in de glauconiethoudende zanden 

van Antwerpen ( 18 à 23m diepte) 

 

De problematiek i.v.m. het vaststellen van de 

aanwezigheid van veen werd bv. zeer snel onderkend door 

Aquafin die dan ook beslist hebben om bij het onderzoek 
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van alluviale lagen waarin veen kan voorkomen naast 

iedere diepsondering een boring uit te voeren. 

 

Bij diepsonderingen met opmeting van totale zijdelingse 

wrijving wordt nogal eens gesteld dat men met veen te 

maken heeft wanneer de totale zijdelingse wrijving niet 

toeneemt. Op basis van hetgeen in par. a.1. is aangegeven 

is omzichtigheid daaromtrent zeker aangewezen. 

 

Verder wordt meestal aangenomen dat meer betrouwbare 

informatie i.v.m. de aanwezigheid van veen kan verkregen 

worden door het uitvoeren van elektrische sonderingen met 

opmeting van de lokale zijdelingse wrijving. Waarden van 

het wrijvingsgetal van 6% of meer wijzen dan op de 

aanwezigheid van veen. Ook daaromtrent is omzichtigheid 

geboden.  

 

Algemeen moet wel gesteld worden dat wanneer het erop 

aankomt om de samenstelling van de ondergrond te kennen, 

de uitvoering van electrische sonderingen met opmeting 

van de lokale zijdelingse wrijving de voorkeur geniet. 

Tegenover betere informatie i.v.m. de samenstelling van 

de ondergrond staat dan wel dat in lagen met harde 

insluitsels electrische sonderingen minder diep zullen 

worden uitgevoerd. 

 

b) Aanwezigheid van aangevulde en vergraven gronden: 
 

Van de resultaten van diepsonderingen is het in veel 

gevallen niet mogelijk om af te leiden of men te maken 

heeft met natuurlijk afgezette gronden dan wel met 

aangevulde gronden. 

 

Omdat aangevulde gronden meestal veel heterogener zijn en 

minder samenhang vertonen is het dikwijls van belang om 

te weten of men al dan niet met aangevulde gronden te 

maken heeft. 

 

Resultaten van diepsonderingen kunnen daaromtrent geen 

uitsluitsel bieden. Het raadplegen van bestaande 

dokumenten bv. grondmechanische kaarten en historische 

kaarten is daarvoor meestal aangewezen.  

 

Als fig. 6 en 7 zijn twee typische resultaten van 

diepsonderingen opgenomen die uitgevoerd zijn in 

aangevulde gronden. De sondering van fig. 6 werd 

uitgevoerd in een oude vestingsgracht in de omgeving van 

Antwerpen. De sondering van fig. 7 werd uitgevoerd in de 

gronden afkomstig van de bouwput van de Berendrechtsluis, 

die op de werf gestockeerd waren. De gronden waarin de 

sondering werd uitgevoerd bestonden overwegend uit zand. 

De polderafzettingen werden afzonderlijk gestockeerd.  
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Figuur 6: Voorbeeld van een sondering uitgevoerd ter 

plaatse van een oude vestingsgracht 
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Figuur 7: Sondering uitgevoerd doorheen ca 13 meter 

gestockeerde zandgronden afkomstig van de bouwput van de 

Berendrechtsluis 

 

 

Zeer speciale aangevulde gronden zijn de wielopvullingen 

welke langsheen tijrivieren worden aangetroffen ter 

plaatse van oude dijkdoorbraken (cfr. voorbeeld van fig. 

8) 
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Figuur 8: Voorbeeld van een sondering uitgevoerd in een 

wiel. 

 

 

Aangevulde gronden kunnen soms een zeer speciale 

sondeerbeelden opleveren. De sondering van fig. 9 werd 

uitgevoerd achter een L-vormige kaaimuur van de 

toegangsgeul tot de Zandvlietsluis. De afnemende 

conusweerstanden tussen 8.50 en 24 m diepte moeten worden 

toegeschreven aan het feit dat de kaaimuur bij ieder tij 

een beperkte rotatie ondergaat waardoor de aangevulde 

zanden bovenaan meer verdicht zijn geworden dan deze 

onderaan.  
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Figuur 9: Sondering uitgevoerd in de aanvulling achter 

een L-vormige kaaimuur langs de toegangsgeul tot de 

Zandvlietsluis 

 

 

c) Stenen en steenbanken: 
 

In het algemeen is het niet mogelijk om uit de resultaten 

van diepsonderingen af te leiden of er al dan niet stenen 

of steenbanken in de ondergrond voorkomen. Wanneer een 

diepsondering op een bepaald niveau niet meer kan worden 

verder gezet weet men dat er zich op dat niveau een hard 

insluitsel bevindt. Over de omvang van dat hard 

insluitsel is dan evenwel niets geweten.  

 

Lokale pieken in de conusweerstand kunnen wijzen op de 

aanwezigheid van een zeer dichtgepakte zandlaag, een hard 

insluitsel met afmetingen van dezelfde grootte-orde als 

de sondeerconus of van een grote steen of steenbank.  
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Onderzoek aan de KU Leuven heeft aangetoond dat het in 

bepaalde gevallen mogelijk is om doorheen een steenlaag 

met een dikte van 15 à 20 cm te sonderen. Door de grote 

lokale belasting op de steen zal deze dan eerst splijten 

en daarna wordt een kegelvormig deel weggedrukt (cfr. 

fig. 10). 

 

 
 

 Figuur 10 

 

Ook bij het uitvoeren van boringen is het lang niet zeker 

dat de aanwezigheid van grote stenen of steenbanken 

altijd terdege onderkend wordt. Wanneer de boring 
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uitgevoerd wordt met krachtige boormachines is de kans 

reëel dat stenen zonder meer verbrijzeld worden en dat 

alleen beperkte steenfragmenten naar boven worden 

gehaald. Het is dan niet eenvoudig om af te leiden of 

deze steenfragmenten al dan niet afkomstig zijn van 

massieve stenen of steenbanken. 

 

Ondanks het feit dat de aanwezigheid van stenen en 

steenbanken reeds heel wat problemen heeft opgeleverd bij 

de uitvoering van funderingen en baggerwerken werd tot op 

heden maar weinig aandacht besteed aan het onderkennen 

van de mogelijke aanwezigheid van stenen. Daarbij wordt 

er nog dikwijls ten onrechte van uitgegaan dat er 

onmogelijk doorheen stenen of steenbanken kan gesondeerd 

worden.  

 

 

3.2. De mechanische eigenschappen van de ondergrond: 

 

a) Wrijvingshoek: 
 

Het is nog altijd gebruikelijk om in de verslagen van 

sonderingen de waarde op te nemen van de wrijvingshoeken 

afgeleid volgens de methode van De Beer. Het ontgaat de 

meeste gebruikers dan evenwel dat deze waarden werden 

afgeleid voor het geval van een gebruikte intrensieke 

rechte waarbij er werd van uitgegaan dat geldt: 

 

’ = 30° voor ’v  pb 
en  

  < 30° voor ’v > pb 
en 

’ =   voor waarden van ’ groter dan 30° (cfr. 
fig. 11)  

 

 
 

Figuur 11: Geknikte intrinsieke rechte gebruikt voor de 

afleiding van de wrijvingshoek met de formule van De Beer 
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Bij het opstellen van de formule waarmee de waarde van ’ 

en   kan worden afgleid heeft De Beer zich laten 

inspireren door de resultaten van de toen regelmatig 

uitgevoerde celproef (cfr. fig. 12) welke voor weinig 

doorlatende gronden meetal een geknikte intrinsieke 

rechte aangaven.  

 

 
 

Figuur 12: Resultaten van celproeven ( De Beer, 

Grondmechanica Deel I) 

 

De aldus uit de conusweerstand afgeleide waarde van ’ en  

 is alleen bruikbaar voor het ontwerpen van funderingen 
wanneer gebruik gemaakt wordt van de formules welke door 
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De Beer werden opgesteld voor het berekenen van het 

draagvermogen uitgaande van de geknikte intrinsieke  

rechte.  

 

Verder is het zo dat in een laag waarin een constante 

conusweerstand werd opgemeten een afnemende waarde van de 

wrijvingshoek wordt verkregen. Meestal wordt daaraan dan 

verholpen door de wrijvingshoek ter hoogte van de 

bovenkant van de laag voor de ganse laag aan te houden.  

 

Bij het in voege komen van Eurocode 7 zal 

hoogstwaarschijnlijk worden voorgesteld om definitief af 

te stappen van de rechtstreekse afleiding van de 

wrijvingshoek uit de resultaten van sonderingen, en om 

alleen gebruik te maken van tabellen. 

 

Dit neemt niet weg dat het een aantrekkelijk idee blijft 

om de wrijvingshoek rechtstreeks af te leiden uit de 

resultaten van sonderingen. Zo werd door ir R. Dedeyne 

van Seco een methode op punt gesteld waarbij gebruik 

gemaakt wordt van de formules, welke door Caquot en 

Rankine werden afgeleid voor het berekenen van het 

puntdraagvermogen van diepe funderingen. Opmerkelijk 

daarbij is dat wordt uitgegaan van de gecorrigeerde 

conusweerstand overeenkomstig NEN 6740. een voorbeeld van 

een dergelijke afleiding is opgenomen als fig. 13. 
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Figuur 13: Conusweerstand gecorrigeerd volgens NEN 6740 

en alternatieve afleiding van de wrijvingshoek uit de 

conusweerstand. 
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b) Samendrukkingssconstante: 
 

Het is algemeen geweten dat men uit de conusweerstand een 

bruikbare waarde van de samendrukkingsconstante kan 

afleiden.  

 

Het mag de ontwerper daarbij evenwel niet ontgaan dat de 

samendrukbaarheid van de grond in een belangrijke mate 

wordt bepaald door zijn voorgeschiedenis. 

 

Zo zullen gronden die tijdens geologische tijden 

gedurende een lange periode aan grotere belastingen zijn 

onderworpen geweest (bv. de Boomse klei en heel wat 

tertiaire zanden) een veel geringere samendrukbaarheid 

vertonen dan deze welke met de normaal gebruikte formules 

uit de resultaten van diepsonderingen wordt afgeleid. 

 

Even zo goed kan het zijn dat bij kleien welke nog niet 

volledig geconsolideerd zijn de uit sonderingen afgeleide 

samendrukkinsconstante een te geringe samendrukbaarheid 

aangeeft.  

 

 

3.3. De grondwaterstand: 

 

Het is gebruikelijk om na de uitvoering van een 

diepsonering het waterpeil in het sondeergat op te meten. 

De op deze wijze verkregen informatie is evenwel niet 

altijd betrouwbaar. 

 

Verder moet er terdege rekening mee gehouden worden dat 

de aldus uitgevoerde waarneming altijd een punktuele 

waarneming is. Informatie betreffende de mogelijke 

schommelingen van het grondwaterpeil met de seizoenen kan 

aldus niet verkregen worden.  

 

Ook kan alleen informatie worden verkregen betreffende de 

grondwaterstand in het bovenste watervoerend pakket. 

Indien er zich op een grotere diepte nog een watervoerend 

pakket met een andere grondwaterstand of stijghoogte 

bevindt dan kan daaromtrent geen informatie verkregen 

worden. Via het sondeergat wordt immers een verbinding 

gemaakt tussen beide watervoerende lagen en het opgemeten 

waterpeil zal steeds nagenoeg overeenstemmen met het 

waterpeil in het bovenste watervoerend pakket (cfr. fig. 

14).Via het sondeergat kan wel een stroming plaats vinden 

maar die zal niet van die aard zijn dat de 

grondwaterstand in het bovenste watervoerend pakket 

erdoor beinvloed wordt. 
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Figuur 14: Opmeting van het waterpeil in een sondeergat. 

 

Om nauwkeurige informatie te verkrijgen betreffende de 

grondwaterstand is het dus noodzakelijk om peilfilters 

aan te brengen en deze gedurende een voldoend lange 

periode regelmatig op te meten.  

 

 

 

4. Elementen die de resultaten van een  

diepsondering kunnen beïnvloeden. 

 
Het is algemeen geweten dat de resultaten van 

diepsonderingen kunnen beïnvloed worden door: 

 

- de grondwaterstand 

- het feit dat de sondering werd uitgevoerd vanaf de 

bodem van een bouwput of na het realiseren van een 

uitgraving. 

 

Over de ware toedracht van deze elementen is in de 

literatuur weinig preciese informatie terug te vinden. In 

sommige gevallen kan het evenwel van belang zijn om deze 

elementen bij de beoordeling van de resultaten in 

rekening te brengen.  
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4.1. Invloed van de grondwaterstand: 
 

In de jaren ´70 werden in de proefput van het toenmalig 

Rijksinstituut voor Grondmechanica te Zwijnaarde 

diepsonderingen uitgevoerd onder leiding van ir J. De 

Rouck. De proefput heeft een diameter van 3m en een 

hoogte van 10m en werd gevuld met zand van Mol dat in 

lagen van 30cm met behulp van een trilplaat verdicht 

werd. 

 

- In het aldus aangebrachte droge zand werden 3 

diepsonderingen uitgevoerd. De gemiddelde waarde van 

de conusweerstand opgemeten tussen 1,60 en 7,80m 

diepte bedroeg 28,2 à 31,2 MPa. 

 

- Daarna werd het zand verzadigd door het water via 

een onder het zand gelegen drain in de put te laten 

stromen. De 3 sonderingen die daarna werden 

uitgevoerd hebben tussen 1,60 en 7,80m diepte een 

gemiddelde conusweerstand van 19,0 à 19,5 MPa 

opgeleverd. 

 

- Vervolgens werd het water uit de put gelaten en 

werden er 5 bijkomende sonderingen uitgevoerd. De 

daarbij opgemeten gemiddelde conusweerstand bedroeg 

31,1 à 33,8 MPa (cfr. fig. 15). 

 

Van de aldus verkregen resultaten kan worden afgeleid dat 

de waarde van de conusweerstand duidelijk werd beïnvloed 

door het al of niet aanwezig zijn van grondwater. 

 

Een gelijkaardig fenomeen werd vastgesteld bij de 

uitvoering van diepsonderingen ter controle van een 

chemische injectie ten behoeve van de bouw van de Pré 

Metro te Antwerpen.  

 

Bij een diepsondering die na de verlaging van het 

grondwaterpeil buiten de zone van de injecties werd 

uitgevoerd werd in de juist boven het waterpeil gelegen 

zanden een duidelijke toename van de conusweerstand 

vastgesteld (cfr. fig. 16) Ter hoogte van het waterpeil 

is een brutale afname van de conusweerstand merkbaar. 
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Figuur 15: Sonderingen uitgevoerd in de proefput van het 

Rijksinstituut voor Grondmechanica te Zwijnaarde. 

 

 

Het is duidelijk dat de fenomenen die in de proefput van 

het RIG en te Antwerpen werden vastgesteld zich niet 

systematisch voordoen. Anders zou er zich in zandlagen 

ter hoogte van het grondwaterpeil altijd een plotse 

afname van de conusweerstand moeten voordoen.  

 

Ofschoon er geen onmiddellijke verklaring van het 

vastgestelde fenomeen voorhanden is moet er toch worden 

van uitgegaan dat de hogere conusweerstand in niet 

verzadigd zand moet worden toegeschreven aan de 

aanwezigheid van water in de contactpunten tussen de 

korrels, waarbij de in het water bestaande capillaire 

spanningen de onderlinge verplaatsing van de korrels 

bemoeilijken.  

 

Het is evenwel duidelijk dat de grondwaterstand in 

bepaalde gevallen best in rekening gebracht worden, bv. 

bij de interpretatie van de resultaten van 

diepsonderingen welke worden uitgevoerd ter controle van 

de verdichting van aanvullingen.  
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Figuur 16: Sonderingen uitgevoerd te Antwerpen bij 

verschillende grondwaterstanden. 
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4.2. Inlvoed van het weggraven van gronden: 
 

Algemeen wordt aangenomen dat in de grondlagen 

onmiddellijk onder de bodem van een bouwput of van een 

uitgraving lagere conusweerstanden worden opgemeten dan 

deze die in dezelfde grondlagen werden opgemeten voordat 

de bouwput werd aangelegd of de afgraving werd 

uitgevoerd. 

 

Aan de mogelijke afname van de conusweerstand ten gevolge 

van het weggraven van gronden werd in ons land tot op 

heden maar weinig aandacht besteed. Er is daaromtrent dan 

ook maar weinig informatie beschikbaar.  

 

Door De Beer werden de resultaten gepubliceerd van 2 

diepsonderingen die werden uitgevoerd vanaf de bodem van 

een 5,50m diepe bouwput in de Antwerpiaan zanden in de 

omgeving van de Jan Van Rijswijcklaan te Antwerpen. 

Daaruit blijkt dat de ten gevolge van het uitgraven van 

de bouwput de conusweerstand tot op een diepte van 6,50m 

onder de bodem van de bouwput was afgenomen (cfr.fig. 

17). 

 

 
 

Figuur 17: Sonderingen uitgevoerd voor en na het 

uitgraven van een bouwput te Antwerpen. 
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Ter controle van de mogelijke invloed van een uitgraving 

op de conusweerstand werden enkele jaren terug op 

initiatief van TUCRAIL sonderingen uitgevoerd in en naast 

een ca 15 meter diepe bouwput langs de Italiëlei te 

Antwerpen, uitgevoerd binnen een slibwandomheining die 

reikte tot in de Boomse klei( cfr. fig. 18). Daarbij werd 

vastgesteld dat deconusweerstand maar zeer geringe 

veranderingen had ondergaan door het wegnemen van de 

bovengelegen grond. 

 

Diepsonderingen in de bouwput op de Italiëlei te Antwerpen 
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In de Nederlandse norm NEN 6740 wordt voorgesteld om de 

invloed van het wegnemen van grondlagen in rekening te 

brengen door de conusweerstand te verminderen evenredig 

met de afname van de korrelspanningen. Het is duidelijk 

dat deze regel voor tertiaire zanden veel te 

pessimistisch is.  

 

Om meer inzicht in dat verband te verkrijgen zou het 

nuttig zijn om controlesonderingen uit te voeren bij een 

groot aantal bouwputten in verschillende grondsoorten. 

 

 

5. Besluit. 

 
Bij de interpretatie van de resultaten van 

diepsonderingen moet met zeer veel elementen rekening 

gehouden worden. Het is daarom aangewezen om steeds 

duidelijk aan te geven over welke elementen er geen 

twijfel bestaat (bv. aanwezigheid van Boomse klei, 

Antwerpiaans zand) en voor welke elementen er alleen 

zekere aanwijzingen bestaan (bv. aangevulde gronden, 

veen, stenen …). 

 

De interpretatie van de resultaten van diepsonderingen 

zal des te betrouwbaarder zijn naarmate er meer 

voorkennis beschikbaar is i.v.m. de lokale geologische 

opbouw van de ondergrond en de activiteiten die vroeger 

hebben plaatsgevonden. 

 

Dankzij de Databank Ondergrond Vlaanderen zal het 

binnenkort gemakkelijker zijn om algemene informatie te 

verzamelen i.v.m. de lokale geologische opbouw. 

 

Bij de interpretatie van de resultaten van 

diepsonderingen is het ook van groot belang dat deze 

worden vergeleken met de resultaten van andere in de 

omgeving uitgevoerde proeven, bv. boringen. 

 

Wanneer er tegenspraak bestaat tussen de resultaten van 

diepsonderingen en de gegevens van boringen (bv. omdat 

hoge conusweerstanden werden opgemeten in een laag die 

als klei omschreven wordt of lage conusweerstanden in een 

tertiaire zandlaag), zal er moeten worden nagegaan hoe 

deze tegenspraak kan verklaard worden.  

 

Het zou voor iedereen duidelijk moeten zijn dat de 

interpretatie van de resultaten van diepsonderingen geen 

routineklus is waaraan maar weinig belang moet gehecht 

worden maar een essentieel element dat medebepalend kan 

zijn voor het welslagen van het bouwproces.  
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