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MIJN LOOPBAAN 

 

 

 

Deel 2: Periode 1979-1986 Ministerie Openbare 

Werken - Dienst Grondmechanica van het 

Bruggenbureau. 

 
2.1 Hoe ik daar terechtkwam. 

 

Aan het RIG hadden we geen vaste benoeming en er was ons 

verteld dat we ooit een examen zouden moeten afleggen om 

die vaste benoeming te krijgen. Om ervaring met dergelijk 

examen op te doen heb ik deelgenomen aan het examen van 

Bruggen en Wegen van het Ministerie van Openbare Werken. In 

een periode dat er in het RIG nogal wat discussies waren 

betreffende de verdeling van de interessantste projecten 

werd ik opgeroepen om te beginnen bij het Ministerie van 

Openbare Werken en heb ik besloten om het RIG te verlaten. 

 

Er was mij toegezegd dat ik met mijn ervaring als 

Waarnemend Hoofdingenieur Directeur snel eerst aanwezend 

ingenieur zou kunnen benoemd worden, zodat het loonverlies 

beperkt blijven. Aan het Ministerie van Openbare Werken 

ontvingen de ingenieurs premies die ongeveer de helft 

bedroegen van mijn premie als Waarnemend Hoofdingenieur 

Directeur. 

 

Doordat ik aanbleef als secretaris van de Commissie voor 

Grondmechanische Kartering kon ik nog 1 à 2 dagen per week 

naar het RIG in Zwijnaarde gaan en vielen de verplaatsingen 

van Brugge naar Brussel ook best mee. 

 

Ik kreeg een plaats in de Dienst Grondmechanica van het 

Bruggenbureau, die bestond uit Hubert Raedschelders als 

Hoofdingenieur Directeur en Georges Simon. 

 

In tegenstelling met hetgeen ik verwacht had werd ik er 

eerder koel ontvangen. Hubert Raedschelders aanzag mij als 

een spion van Prof. De Beer die voor hem een aartsvijand 

was. Die gevoelens waren trouwens wederzijds. 
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Het resultaat was dat ik in het begin maar weinig werk 

kreeg. Gelukkig kon ik tijdens mijn stageperiode van 1 jaar 

heel wat cursussen volgen. De ene was al interessanter dan 

de andere. 

 

Aan het einde van het stagejaar moest er een stageverslag 

gemaakt worden. Ik heb in dat verslag de vergelijking 

gemaakt tussen Grondmechanische Kaarten en Databanken. 

Achteraf bekeken was dat ook niet de beste keuze om Hubert  

Raedschelders gunstig te stemmen, maar ik vond het wel een 

zeer interessant onderwerp. 

 

Gelukkig werd ik na mijn stageperiode snel opnieuw bij 

grote projecten betrokken. 

 

2.2 Bemaling Berendrechtsluis 

 

Toen ik een tijdje op het Bruggenbureau was kreeg ik een 

telefoon van ir. Rik Thomas van de Dienst voor Ontwikkeling 

van de Linker Scheldeoever (DOLSO), met de vraag of ik 

advies wilde geven voor de grondwaterverlaging die nodig 

was voor de bouw van de Berendrechtsluis. 

 

De Berendrechtsluis bevindt zich op de Rechter 

Scheldeoever, maar omdat DOLSO de Kallosluis gebouwd had en 

aldus over recente ervaring beschikte met de bouw van grote 

sluizen, werden zij belast met de bouw van de 

Berendrechtsluis. 

 

Het werd voor mij een zeer interessant project omdat ik er 

niet alleen betrokken werd bij de grondwaterverlaging maar 

ook bij tal van andere zaken zoals onder meer: 

 de realisatie van een cement-bentonietwand tussen de 

Schelde en het Kanaaldok; 

 een zeer uitgebreide retourbemaling en een 

voorafgaandelijke retourbemalingproef. Deze 

retourbemaling was nodig omdat er anders onaanvaardbare 

zettingen zouden ontstaan onder een nabijgelegen 

raffinaderij ( zie ook artikel: 1983 Havencongres 

Bemaling Berendrechtsluis); 

 een uitgebreide monotoring van het grondwaterpeil voor- 

en achter de cement-bentonietwand en in de omgeving. In 

een aantal peilfilters werd het waterpeil om de 15 min. 

opgemeten en op de werf konden de over de laatste 5 dagen 

opgemeten waterpeilen worden opgevraagd; 

 de uitvoering van grondwerken. 
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Voorafgaandelijk aan de bouw van de sluis dienden er twee 

diepe putten te worden gemaakt om een groot aantal 

leidingen onder de toekomstige sluis aan te brengen. Het 

gevolg daarvan was dat voor de realisatie van de cement-

bentonietwand, de bemaling nodig voor het uitvoeren van de 



 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Ref.  Mijn Loopbaan  Deel 2: 1979-1986 Pag. 4 

putten, de retourbemaling, de monitoring en het uitgraven 

van de putten een afzonderlijk bestek werd opgesteld. Deze 

werken werden uitgevoerd door de firma Sotrahy. 

 

2.2.1 Cement-bentonietwand. 

 

De uitvoering van de cement-bentonietwand werd door Sotrahy 

toevertrouwd aan een Duitse onderaannemer.  

 

De werken verliepen aanvankelijk vlot, maar op een goede 

morgen bleek de in de sleuf aanwezige cement-bentoniet als 

een kaartenhuisje in mekaar te zijn gezakt waardoor er meer 

dan 10m zuiver water bovenin de sleuf kwam te staan. 

 

Omdat het opnieuw uitvoeren van een aantal panelen geen 

beterschap opleverde werd beslist om Prof. Simon in 

Hannover te contacteren. Hij stond op dat ogenblik bekend  

als de grote specialist van cement-bentonietwanden. 

 

Ik mocht mee met Rik Thomas en de heer Van Hoof van Sotrahy 

naar Hannover om de problemen te bespreken. Daar kon even 

wel niet onmiddellijk een oorzaak van de problemen worden 

aangewezen, en om het probleem verder te onderzoeken 

stuurde de professor een medewerkster naar de werf om ter 

plaatse zoveel mogelijk proeven uit te voeren. 

 

Omdat de door haar uitgevoerde proeven geen duidelijke 

resultaten opleverden heeft de aannemer dan maar beslist om 

verschillende types bentoniet uit te proberen. Deze 

benadering bleek succesvol te zijn want plots werd een 

bentonietsoort gevonden waarmee de problemen zich niet meer 

voordeden. Een verklaring voor de problemen die zich hadden 

voorgedaan, is er nooit gekomen. 

 

Tijdens de uitvoering van de cement-bentonietwand hebben er 

zich nog andere problemen voorgedaan onder andere omdat een 

grijper waarmee de wand werd uitgegraven vast is komen te 

zitten. 

 

In het bestek was opgelegd dat de doorlatendheid van de 

cement-bentonietwand kleiner moest zijn dan 10
-7
m/s. Om 

eventuele grote lekkages doorheen de wand te kunnen 

opsporen werd achter de wand om de 15m een peilfilter 

geplaatst. 

 

Om een idee te kunnen verkrijgen betreffende de 

doorlatendheid werd na het gereedkomen van de wand het 
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grondwaterpeil voor de wand verlaagd. Daarbij werd een 

ongelijkmatige daling van het grondwaterpeil achter de wand 

vastgesteld. Het was even wel niet mogelijk om de 

doorlatendheid van de wand op een eenduidige wijze uit de 

achter de wand gemeten verlaging van het waterpeil af te 

leiden. 

 

Om ons ervan te overtuigen dat er in de wand geen grote 

lekken voorkwamen werd ook nog een tracerproef uitgevoerd. 

Daarbij werd in eerste instantie een beetje fluoresceïne 

ingebracht in een achter de wand gelegen peilfilter en met 

een apparaat dat Rik Thomas bij het Laboratorium  voor 

Hydraulica van de KU Leuven geleend had, kon dan worden 

nagegaan of er al dan niet fluoresceïne voorkwam in het 

water dat voor de wand werd opgepompt. Gedurende een paar 

dagen werden dag en nacht regelmatig metingen uigevoerd en 

er werden nauwelijks sporen van fluoresceïne aangetroffen. 

 

Toen daarna een zeer grote hoeveelheid fluoresceïne in de 

peilput werd ingebracht was het voor de wand opgepompte 

water op korte tijd helblauw. Op basis van deze informatie 

bleek het ook niet mogelijk om de aanwezigheid van een 

groot lek aan te wijzen. Het vermoeden was er wel, maar het 

bewijs niet. 

 

Van de hierboven beschreven problemen is me altijd 

bijgebleven dat: 

- in bepaalde situaties de scheikundige samenstelling van 

de grond een belangrijke rol kan spelen, maar dat we daar 

maar weinig zicht op hebben; 

- de controle van de doorlatendheid van een niet volledig 

gesloten schermwand niet mogelijk is omdat er te veel 

onbekenden zijn i.v.m. de achterloopsheid en 

onderloopsheid van de wand; 

- het aanwijzen van in een schermwand aanwezige lekkages 

zeer lastig zoniet onmogelijk is. 

Jammer genoeg is daar tot op heden weinig verandering in 

gekomen. 

 

2.2.2 Bemaling en retourbemaling. 

 

Ik had mee het Bestek voor de retourbemaling helpen 

opstellen. Omdat het ontwerp nogal wat risico’s inhield 

hadden we voorzien om onmiddellijk 70 retourputten te 

plaatsen en om 70 extra, later te plaatsen, retourputten te 

voorzien. Verder werd ook voorzien in de uitvoering van een 
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retourbemalingsproef via vier speciaal daarvoor 

aangebrachte retourputten. 

 

De bemaling en de retourbemaling werd uitgevoerd door Smet-

Boring die de zaak van in het begin zeer professioneel 

heeft aangepakt. Zo werd voor de uitvoering van de 

retourbemalingproef beroep gedaan op de Nederlander 

Olsthoorn, die daaromtrent reeds heel wat onderzoek had 

uitgevoerd en publicaties had opgesteld. Doordat er nog 

niet begonnen werd met de bouw van de eigenlijke sluis 

hadden we tijd om deze proeven in detail op te volgen. 

 

Gelijktijdig met de plaatsing van de bemaling en de 

retourbemaling werden er een groot aantal peilfilters 

geïnstalleerd, alsook de apparatuur voor het regelmatig 

opmeten van het waterpeil in een aantal peilfilters. 

 

Zoals gebruikelijk werd de bemaling daags voor het 

bouwverlof opgestart met de bedoeling om na het bouwverlof 

te kunnen beginnen met het ontgraven van de twee 

bouwputten, nodig voor het omleggen van een aantal 

leidingen. 

Toen na een week bleek dat het waterpeil onder de 

nabijgelegen raffinaderij (= in peilfilter 16) veel meer 

zakte dan voorzien was, ontstond er paniek en dienden de 70 

extra retourputten, die in het bestek voorzien waren, 

onmiddellijk te worden geplaatst.  
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Toen heb ik ervaren hoe men plots van een betrouwbaar 

adviseur in een onbetrouwbare adviseur, lees dommerik, kan 

veranderen.  

 

Tijdens de plaatsing van de extra retourputten kon evenwel 

uit de analyse van de opgemeten waterpeilen worden afgeleid 

dat de laagopbouw van de ondergrond onder de raffinaderij 

afweek van hetgeen was vooropgesteld, d.w.z. de minder 

doorlatende laag tussen -22 en -24m TAW kwam er niet voor. 

Toen deze afwijking in de laagopbouw ook door het uitvoeren 

van diepsonderingen bevestigd werd, werd ik plots opnieuw 

een betrouwbaar adviseur. Het kan verkeren.      

 

De extra retourputten volstonden voor het uitgraven van de 

putten ten behoeve van het omleggen van een aantal 

leidingen. Voor de bouw van de sluis zelf dienden er wel 

bijkomende retourputten te worden aangebracht. 

 

Om daaromtrent inzicht te verkrijgen heeft de Nederlander 

Olsthoorn berekeningen uitgevoerd met een 2,5 D eindig 

elementen model. Dat was voor die tijd echt revolutionair. 

Doordat de mogelijkheid bestond om het model te ijken aan 

de hand van de waterpeilen opgemeten tijdens het omleggen 

van de leidingen waren we er vrij zeker van dat de 

verkregen resultaten voldoende betrouwbaar zouden zijn. 
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De berekeningen gaven aan dat de grootste problemen werden 

veroorzaakt door achterloopsheid van het scherm ter hoogte 

van het kanaaldok en dat de beste wijze om daaraan te 

remediëren bestond in het aanbrengen van retourputten 

langsheen het insteekdok van de raffinaderij. Op de werf 

was niet iedereen daar onmiddellijk van overtuigd en werd 

smalend gezegd dat het water nu letterlijk in het kanaal 

gepompt werd. 

 

Al bij al is men er in geslaagd om de beoogde 

grondwaterverlaging overal tot een goed einde te brengen. 

 

Verder heb ik van deze bemaling nog een aantal praktische 

zaken geleerd, zoals: 

 

- Het verlagen van de stijghoogte onder een afdichtende 

laag, ook al is die slechts waterremmend, kan zich over 

een zeer grote afstand laten voelen. Toen de bemaling 

volop aan de gang was werd gemeld dat het waterpeil op de 

terreinen van de kerncentrale van Doel met ca. 1m 

verlaagd was, dit was op een afstand van ca. 1,5 km van 

de werf en onder de Schelde door; 

 

- Dat veel kleine zaken een invloed kunnen hebben op het 

grondwaterpeil/stijghoogte. Bij het analyseren van het 

waterpeil in de peilfilters die achter de cement-

bentonietwand waren aangebracht kon de invloed van het 

getij duidelijk worden vastgesteld tot op een zekere 

afstand van de Schelde. Verderop vertoonden de 

waterpeilen echter schommelingen met een cyclus van 12 

uur. De uitleg daarvoor bleek te zijn dat door de 

nabijheid van de kerncentrale van Doel de stroomspanning 

tijdens de dag lager was dan ’s nachts en dat als gevolg 

daarvan de pompen die in de bemalingputten waren 

aangebracht, een lager toerental hadden en als gevolg 

daarvan ook een lager debiet oppompten. Deze ervaring heb 

ik later bij het bezoek aan een bouwput Cairo goed kunnen 

gebruiken. Daar steeg het waterpeil bij valavond met ca. 

20cm en kwam de bodem van de bouwput onder water te 

staan. Ook daar bleek dat de oorzaak in een vermindering 

van de stroomspanning moest gezocht worden; 

 

- Het verlagen van het grondwaterpeil nabij open water zeer 

lastig kan zijn. Dat bleek onder meer toen het gedeelte 

van de kaaimuur in de toegangsgeul ter hoogte van de 

Scheldedijk diende te worden uitgevoerd. Daarbij was het 
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nodig om een vrij groot aantal extra bemalingputten aan 

te brengen om het waterpeil voldoende te kunnen 

neerslaan; 

 

- Bij grondwaterverlagingen langsheen open water er moet 

worden toegezien dat er in het open water niet gebaggerd 

wordt. Bij de uitvoering van de kaaimuur in de 

toegangsgeul kant Kanaaldok, bleek plots dat het 

waterpeil in een tussen de bouwput en het Kanaaldok 

gelegen peilfilter met ca. 10m gestegen was. De 

verklaring daarvoor was dat men enkele uren voordien 

begonnen was met het wegbaggeren van de in de 

toegangsgeul aanwezige sliblaag. Nadat deze werken waren 

stilgelegd daalde het waterpeil in de peilfilter opnieuw 

vrij snel. Deze vaststelling gaf ook duidelijk het belang 

aan van het regelmatig opmeten van de beschikbare 

peilfilters. Er kan immers geenszins worden uitgesloten 

dat indien men deze stijging niet snel zou hebben 

opgemerkt, de dijk tussen het Kanaaldok en de bouwput zou 

bezweken zijn en dat als gevolg daarvan de volledige 

bouwput onder water zou gelopen zijn. 

 

2.2.3 Uitgraven van de putten en aanbrengen van de  

      leidingen. 

 

De putten voor het aanleggen van een aantal leidingen 

werden uitgegraven onder een helling 1:1, zoals voorzien in 

het Bestek.  

 

 
 

Het ontgraven van deze putten verliep vrij vlot, behalve 

van voor wat de laatste meters betrof: 

- Bij de put van de Scheldekant kon het grondwaterpeil 

voldoende extra verlaagd worden door het aanbrengen van 

enkele horizontale drains.  
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- Bij de put aan de kant Kanaaldok bleef het erg lastig om 

het waterpeil voldoende verlaagd te krijgen. De 

ondergrond was ter hoogte van het uitgravingpeil sterk 

gelaagd en van zodra er dieper gegraven werd spoot er 

water en grond in de bouwput. Het probleem kon 

uiteindelijk worden verholpen door lokaal dieper te 

graven, drainagebuizen aan te brengen en onmiddellijk 

terug aan te vullen met goed doorlatend zand. 

 

 
 

Het was zeer leerrijk om ter plaatse mee te maken hoe 

moeilijk het kan zijn om het waterpeil te verlagen in sterk 

gelaagde gronden, zeker wanneer het grondwaterpeil met meer 

dan 20m moet verlaagd wordt. 

 

Toen de putten ontgraven waren, werden opmerkingen gemaakt 

door Tractebel, die de aanbesteding voor het omleggen van 

de leidingen hadden uitgeschreven. Ze beweerden dat de 

taluds met een helling van 45° niet stabiel waren en dat 

het daardoor niet mogelijk was om de leidingen op de 

gerealiseerde taluds aan te brengen. Zelfs Prof. De Beer 

werd er door Tractebel bij gehaald, maar die bevestigde dat 

er geen problemen waren met de stabiliteit van de taluds 

waarop de leidingen dienden te worden aangelegd. 

 

De realiteit was dat het praktisch gezien niet mogelijk is 

om werken uit te voeren op een talud onder een helling van 

45° en met een hoogte van meer dan 20m. Vooral het terug 

aanvullen van de sleuf waarin de leidingen werden aangelegd 

was niet op een eenvoudige wijze realiseerbaar. 
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Na een pittige discussie werd de helling van het talud 

t.p.v. de aan te leggen leidingen afgezwakt tot 6/4 en werd 

de grond bij het terug aanvullen verstevigd met 

geotextielen.  

 

2.2.4 Losse proeven. 

 

Omdat er op een grote werf toch regelmatig bijkomend 

grondonderzoek moet worden uitgevoerd, kreeg ik na lang 

zagen ook de gelegenheid om een aantal sonderingen te laten 

uitvoeren, op de door mij aangegeven plaatsen (zie ook 

2002-05 KVIV Grondonderzoek): 

 

 Een eerste sondering werd uitgevoerd achter de bestaande 

L-vormige kaaimuren in de toegang tot de Zandvlietsluis. 

Het was geweten dat de aanvulling achter de kaaimuur 

nooit verdicht was geworden. De resultaten van de 

sondering die op ca 10m achter het dagvlak van de 

kaaimuur werd uitgevoerd vertoonden een speciaal beeld, 

dat als volgt kan verklaard worden: Door het getij 

ondergaat de kaaimuur een beperkte beweging en die zorgt 

ervoor dat de achter de kaaimuur gelegen grond verdicht 

wordt. Door de stijfheid van de kaaimuur zijn de 

bewegingen groter op een hoger niveau en als gevolg 

daarvan ook de toename van de conusweerstand. Dat de 

toename van de conusweerstand zich niet heeft voorgedaan 

over de bovenste 8m moet wellicht als volgt verklaard 

worden: Op ca 8m diepte bevond zich een drainering 

waaruit het water bij laag water in de Schelde werd 

afgevoerd. Na verloop van tijd werd er niet alleen water 

maar ook zand afgevoerd, waardoor er een ontspanning van 

de bovenlagen ontstond en in sommige gevallen ook 

verzakkingen.  
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 Een tweede sondering werd uitgevoerd vanaf de bovenkant 

van de grondstock van de uitgegraven gronden, waarvan de 

dikte ca. 13m bedroeg. Deze grondstock werd niet 

systematisch verdicht. Alleen werd er af en toe wat zand 

van goede kwaliteit ingereden om de werfpistes berijdbaar 

te houden. Ondanks de grote hoogte van de grondstock 

waren de opgemeten conusweerstanden zeer klein. 
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Het is zonder meer duidelijk dat het uitvoeren van 

dergelijke proeven helpt om een beter inzicht te verkrijgen 

van bepaalde fenomenen of processen. Het is dan ook jammer 

dat er op grote werven geen beperkt budget voorzien wordt 

voor het uitvoeren van dergelijke proeven.  

 

2.2.5 Geologie. 

 

Toen de uitgravingen volop bezig waren ben verschillende 

malen met Philippe Van Burm de grondlagen gaan bestuderen. 

De eerste aanleiding daarvoor was, dat in dezelfde 

geologische formatie aan het bovenhoofd (= kant Kanaaldok) 

aanzienlijke lagere conusweerstanden waren opgemeten dan 
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aan het benedenhoofd (= kant Schelde). Ook had Philippe 

gelezen dat er bij de bouw van de naastgelegen 

Zandvlietsluis er zich nogal wat winderosie had voorgedaan 

in de bouwput van het bovenhoofd. Als gevolg daarvan 

verzamelden zich grote hoeveelheden los zand aan de voet 

van de taluds. 

 

2.2.6 Speciale ervaring. 

 

In de periode dat ik regelmatig rondliep op de werf in 

Berendrecht woonden we in Brugge in een rijwoning die 

gebouwd was in de jaren ’20. In de straat waren er 

regelmatig mensen die problemen kregen met de rioleringen, 

die bestonden uit betonnen buizen. Er zat dan niets anders 

op dan alles open te breken en de riolering te vernieuwen. 

Toen ik op een avond thuis kwam vertelde Trees me dat het 

aan onze beurt was. In de salon kon je rieken waar de 

riolering stuk gegaan was. 

 

Bij mijn volgend bezoek aan Berendrecht vroeg ik aan 

Jacques Van Peer, werfleider van Smet of het niet mogelijk 

zou zijn om een pvc buis doorheen de riolering te duwen. 

Hij was onmiddellijk zeer enthousiast en beloofde om de 

maandag nadien een paar arbeiders te sturen. Hij zou een 

houten tap laten maken waarop de tuinslang kon worden 

aangesloten, om de buis zo gemakkelijker doorheen de 

riolering te kunnen duwen. 

 

Op maandagmorgen stonden War Laenen en de kleine Segers 

voor de deur en het eerste wat War vroeg was: Jan waar is 

je vuilbak? Toen ik die toonde, gooide hij er prompt de 

houten tap in die Jacques Van Peer had laten maken. Toen ik 

protesteerde kreeg ik volgend antwoord: “Die riolering is 

stuk en op de bodem moeten er zeker brokstukken liggen. Als 

ik die niet onmiddellijk kan wegdrukken raakt mijn buis 

vast en krijg ik die er nooit meer uit.” De oplossing 

bestond er volgens hem in om de buis over de onderste helft 

schuin af te zagen, zodat de brokstukken door de buis over 

een beperkte hoek te roteren opzij konden gedrukt worden.  
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Toen ze de pvc buis doorheen de riolering duwden, kwamen ze 

inderdaad op de brokstukken terecht. Een paar maal links-

rechts draaien met de buis was voldoende om de pvc doorheen 

de riolering te krijgen. Op minder dan een half uur was de 

klus geklaard.  

 

Ik blijf dit een zeer sterk staaltje van gezond verstand 

vinden. Later zou ik bij Smet-Boring ervaren dat er heel 

wat arbeiders met dergelijk gezond verstand rondliepen. 

 

 

2.3 Studie Stormvloedkering Oosterweel. 

 

Om Antwerpen te beschermen tegen overstromingen werd het 

plan opgevat om, ter hoogte van Oosterweel, een 

stormvloedkering te bouwen, waarmee de Schelde door middel 

van hefdeuren tijdelijk moest kunnen worden afgesloten. 

Daarvoor werd, naar analogie met de uitbouw van de 

voorhaven in Zeebrugge, een raamcontract afgesloten met een 

groep aannemers en studiebureaus. 

 

 
 

De studies werden mee door het Bruggenbureau begeleid en zo 

kwam ik terecht in de werkgroepen voor het uitvoeren van 

het grondonderzoek en voor het ontwerpen van de 

funderingen. De studies zelf werden uitgevoerd door 

Tractebel. 
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2.3.1 Grondonderzoek. 

 

De werkgroep voor de uitvoering van het grondonderzoek werd 

geleid door Jacques Schittekat van Tractebel. Van meet af 

aan werd voorzien in een zeer uitgebreid grondonderzoek 

bestaande uit: 

- geofysische proeven; 

 diepsonderingen, vooral dan met een elektronische conus; 

 boringen met ontname van geroerde en ongeroerde monsters; 

 laboratorium proeven; 

 pressiometer proeven. 

 

a) Geofysische proeven. 
 

Vooraleer het eigenlijke grondonderzoek werd opgestart, 

werden geofysische proeven uitgevoerd in de Schelde. Deze 

proeven hadden niet alleen tot doel om de algemene opbouw 

van de ondergrond te onderkennen in de omgeving van de te 

bouwen Stormvloedkering, maar ook om de ligging op te 

sporen van twee tunnels die zich onder de Schelde bevonden, 

ter hoogte van de te bouwen stormvloedkring. Deze tunnels 

waren gebouwd voor de stockage van vloeibaar gas en de 

exacte positie ervan was niet gekend. Doordat ze  niet 

toegankelijk waren heeft men geprobeerd om, door middel van 

geofysische proeven, de positie ervan zo nauwkeurig 

mogelijk vast te leggen. 

 

De geofysische proeven werden uitgevoerd door Jean Pierre 

Herniet van de UGent, die in deze periode baanbrekend werk 

verricht heeft voor het introduceren van geofysisch 

onderzoek bij infrastructuurwerken. Hij had ook reeds heel 

wat metingen uitgevoerd in het kader van het grondonderzoek 

voor de bouw van de nieuwe Voorhaven van Zeebrugge. 

 

Naast de ligging van de tunnels onder de Schelde leverden 

deze metingen ook een mooi beeld op van een in de Schelde 

aanwezige diapier, dit is een lokale opstuwing van de klei, 

die vermoedelijk miljoenen jaren geleden gevormd is. 
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b) Diepsonderingen. 
 

De sonderingen werden allemaal uitgevoerd met een 

elektrische conus hetgeen in die tijd niet gebruikelijk was 

voor infrastructuurwerken. 

 

Op basis van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen 

werd de Boomse klei, die ter plaatse op een relatief 

geringe diepte onder de bodem van de Schelde voorkomt, 

onderverdeeld in de eenheden BK0, BK1 en BK2 en werd een 

profiel opgesteld waarin het verloop van deze eenheden over 

een zeer grote afstand werd weergegeven, cfr. artikel 1983 

Havencongres Schittekat et al. 
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De inbreng van geologen en ingenieurgeologen was zeer 

belangrijk en de aldus opgestelde doorsnede is ook 

opgenomen in de verklarende teksten van alle 

Grondmechanische Kaarten van de Antwerpse agglomeratie. 

 

c) Pressiometerproeven. 
 

Omdat de Franse invloed bij Tractebel groot was, werden er 

ook op grote schaal pressiometerproeven uitgevoerd. Ik had 

wel wat voordrachten bijgewoond betreffende de uitvoering 

en de interpretatie van pressiometerproeven, o.a. door 

Prof. Van Wambeke van de Koninklijke Militaire School, de 

promotor van de pressiometerproef in België, en van Louis 

Menard, de uitvinder van de pressiometerproef. Het RIG had 

in die tijd ook een apparaat gekocht voor het uitvoeren van 

pressiometerproeven, maar aan de uitvoering van dergelijke 

proeven was nooit veel aandacht besteed. 

 

De uitvoering van de proeven en de interpretatie van de 

resultaten bleek voor de in de Boomse klei uitgevoerde 

proeven toch heel wat moeilijker dan aanvankelijk gedacht. 

Doordat de proeven werden uitgevoerd in een niet verbuisd 

boorgat had de volgorde waarin de proeven werden uitgevoerd 

een duidelijke invloed op de verkregen resultaten. Het 

boorgat werd immers gemaakt in stappen van 6m en de 
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pressiometersonde werd eerst op de diepste positie 

neergelaten en daarna tweemaal over 2m omhooggetrokken. 

Volgens de uitvoerders van de proeven moest er hard 

getrokken worden op de sonde om deze nog over 2m te kunnen 

omhoog krijgen. Door de zwel van de Boomse klei kwam het 

boorgat gedeeltelijk dicht te zitten. Omdat het uitvoeren 

van de boringen in stappen van 2m veel te omslachtig was 

werd er aan het probleem aanvankelijk weinig aandacht 

besteed. 

 

Het probleem kwam terug naar boven wanneer de resultaten 

van de pressiometerproeven moesten geïnterpreteerd worden. 

De resultaten, d.w.z. zowel de limietdruk als de 

pressiometermodules, vertoonden een grote spreiding en het 

was niet duidelijk met welke waarden er mocht of kon 

gerekend worden. Rekenen met de gemiddelde of de minimum 

waarden maakte wel een groot verschil. 

 

Omdat we er niet uit geraakten zij we toen advies gaan 

vragen aan de heer Gambin van de firma Menard (Louis Ménard 

was op dat ogenblik reeds ernstig ziek). De mogelijke 

invloed van de uitvoeringswijze van het boorgat op de 

resultaten van de proeven bleek een zeer heikel punt te 

zijn. In eerste instantie werd elke mogelijke invloed 

ontkend en gedurende de volledige bespreking werd getracht 

om de invloed van de uitvoering van het boorgat zoveel 

mogelijk te minimaliseren. Met het advies van de heer 

Gambin kwamen we dus geen stap verder.  

 

Om meer inzicht te verkrijgen, werd uiteindelijk beslist om 

ook proeven te laten uitvoeren met een zelfborende 

pressiometer. Dergelijke pressiometer was aan de 

Universiteit van Cambridge ontwikkeld door de heer Clark. 

Hij was een echte wetenschapper die ook zeer communicatief 

was. De discussies die we met hem gehad hebben waren zeer 

interessant. Uiteindelijk zijn de resultaten van de door 

hem uitgevoerde proeven beschikbaar geworden op het 

ogenblik dat de studie van de Stormvloedkering reeds op 

zijn einde liep. 

 

Omdat ik in die periode minder werk had op het 

Bruggenbureau, heb ik de resultaten van de proeven 

uitgevoerd met de pressiometer Ménard en de zelfborende 

pressiometer nog samengebracht in één grafiek, althans voor 

de limietdruk pl. Voor de pressiometermodulus was de 

vergelijking van de resultaten veel moeilijker. 
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De grafiek gaf duidelijk aan dat de pl waarden, opgemeten 

met de zelfborende pressiometer, zich situeerden tussen de 

gemiddelde en maximum waarden opgemeten met de pressiometer 

Ménard. Deze op zich logische bevinding gaf aan dat er met 

een gerust gemoed kon gerekend worden met de gemiddelde 

waarde van de met de Ménard pressiometer gemeten 

limietdrukken. 

 

d) Laboratoriumproeven. 
 

Omdat er tijdens de boringen een groot aantal ongeroerde 

monsters ontnomen werden, werd de uitvoering van de 

laboratoriumproeven toevertrouwd aan het RIG, en de 

laboratoria voor Grondmechanica van de Universiteiten van 

Liège en Louvain-la-Neuve. 

 

Bij de verwerking van de resultaten van de 

onderkenningsproeven (= korrelverdeling, Atterbergse 

Grenzen … ), had Jacques Schtittekat tabellen opgemaakt 

waarbij de resultaten gegroepeerd werden per laboratorium. 



 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Ref.  Mijn Loopbaan  Deel 2: 1979-1986 Pag. 21 

Daaruit bleek dat de resultaten van de verschillende 

laboratoria significante verschillen vertoonden, vooral dan 

wat betreft de vloeigrens. De laboratoria waren eerst 

ontstemd over het feit dat Jacques Schittekat de resultaten 

onderling vergeleken had. Toen daarop gereageerd werd dat 

de vastgestelde verschillen toch helemaal niet aanvaardbaar 

waren, zijn de laboratoria een vergelijkend onderzoek 

gestart, waaruit bleek dat meerdere factoren een invloed 

hadden op de verkregen resultaten. Om tot goed 

vergelijkbare resultaten te kunnen komen hebben de 

laboratoria eenzelfde apparaat moeten aankopen en ook een 

eenduidige uitvoeringswijze moeten afspreken. Het is wel 

opmerkelijk dat er later aan deze problematiek geen 

aandacht meer is besteed.    

 

Nog gortiger werd het wanneer de resultaten van de CU 

triaxiaalproeven door Jacques Schittekat per laboratorium 

gegroepeerd werden. Daaruit bleek dat de wrijvingshoek 

afgeleid uit de door het RIG uitgevoerde proeven (= ca 

22°), ca 5° lager was dan deze afgeleid uit de door Ulg en 

UCL uitgevoerde proeven (= ca 27°). Vanuit de laboratoria 

is er dan een dermate boze reactie gekomen dat de door 

Jacques Schittekat opgestelde grafiek nooit meer getoond is 

geworden. Aan de gestelde problematiek werd ook geen 

aandacht meer besteed. 

 

2.3.2 Ontwerp van de fundering. 

 

a) Fundering op staal vs. Paalfundering. 
 

Voor de fundering van de torens, waarin immense hefdeuren 

moesten worden opgehangen, werd in eerste instantie gedacht 

aan een fundering op staal. Het draagvermogen van 

dergelijke fundering werd berekend uitgaande van de niet 

gedraineerde en de gedraineerde schuifweerstand-

karakteristieken van de Boomse klei. 

 

Daarnaast werd ook een paalfundering bekeken. Daarbij bleek 

snel dat de zeer grote horizontale krachten afkomstig van 

de waterdruk op de hefdeuren alleen aan de ondergrond 

konden worden overgedragen door middel van boorpalen met 

een grote diameter. 

 

De daarbij uitgevoerde berekeningen leverden zeer 

interessante resultaten op in die zin dat wanneer een grote 

groep palen horizontaal belast wordt veruit het grootste 

gedeelte van de horizontale belasting via de eerste rijen 
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palen aan de ondergrond worden overgedragen zoals duidelijk 

blijkt uit onderstaande figuur. 

 

 
 

 

Deze resultaten zijn op zich niet verwonderlijk omdat de 

grond voor de eerste rijen palen een veel stijver gedrag 

heeft dan de grond die zich tussen de verderop gelegen 

palen bevindt. 

 

b) Niet gedraineerde schuifweerstand. 
 

Het afleiden van de in rekening te brengen 

schuifweerstandkarakteristieken heeft voor zeer veel 

discussies gezorgd, vooral dan wat betreft de niet 

gedraineerde schuifweerstand cu van de Boomse klei.  

 

Omdat Prof. De Beer en dr. ir. Carpentier daaromtrent 

publicaties hadden opgesteld na het uitvoeren van 

paalbelastingsproeven in Kontich, werden zij ook bij het 

ontwerp betrokken. De vraag die zich stelde was in feite:  

hoe omgaan met de invloed van: 
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 de afmetingen van de fundering; 

 de spreiding van de verkregen resultaten. 

 

Bij het uitvoeren van belastinsproeven op in de grond 

gevormde palen met een verzwaarde en een sterk verbrede 

voet, was gebleken dat de niet gedraineerde schuifweerstand 

van de Boomse klei afnam wanneer de afmetingen van de 

fundering toenamen. Deze afname werd toegeschreven aan de 

gescheurdheid van de klei.  

 

 
 

Dienaangaande werd opgemerkt, ook door mijzelf, dat: 

 bij het uitvoeren van palen met een oververbrede voet, 

een groot volume klei moet worden verdrongen en dat het 

daardoor maar normaal is dat de schuifweerstand van de 

klei terugvalt op de residuele waarde; 

 een gelijkaardige afname van de niet gedraineerde 

schuifweerstand bij een toename van de afmeting van de 

fundering in geen enkel ander land in rekening werd 

gebracht, ook niet in de UK,  waar men toch over veel 

ervaring beschikte met het bepalen van het draagvermogen 

in de London Clay. 
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Verder was het niet duidelijk of de waarde Cu,res of Cu,res - Δ 

diende in rekening te worden gebracht, Δ zijnde de 

spreiding van de gemeten Cu waarden. De discussie is nooit 

echt beslecht geworden. 

 

c) Draagvermogen van geboorde palen in de Boomse klei. 
 

Ook over de uitvoering en de berekening van het verticale 

draagvermogen van geboorde palen in de Boomse klei werden 

zeer lange discussies gevoerd. Omdat onder de Belgische 

specialisten geen eensgezindheid kon verkregen worden, 

werden specialisten uit de UK ingeschakeld, maar de 

verwarring werd er alleen maar groter door.  

 

De gevoerde discussie kan als volgt worden samengevat: 

- In België was het gebruikelijk om boorpalen uit te 

voeren, ofwel met: 

 een steunvloeistof, meestal bentoniet; 

 een met water gevulde voerbuis; 

- In de UK  daarentegen werden palen in de London Clay 

meestal droog uitgevoerd, cfr. onderstaande figuur. 

 

De pro’s en contra’s waren: 

 Wanneer gebruik gemaakt wordt van een steunvloeistof of 

van een met water gevulde voerbuis, kan de klei die door 

het uitvoeren van de boring ontlast wordt, snel water 

opnemen. Doordat het boorgat gevuld blijft met water, is 

de vermindering van de spanningen in de klei omheen het 

boorgat wel veel kleiner dan wanneer er droog geboord 

wordt; 

 Wanneer er droog geboord wordt, kan er minder versmering 

van de klei ontstaan langsheen de boorgatwand. 

 

De mening van de bij het ontwerp betrokken personen, is 

verdeeld gebleven in ‘believers’ en ‘non-believers’ en de 

enige conclusie was dat wanneer de Stormvloedkering ooit 

gebouwd zou worden, er 2 paalbelastingsproeven zouden 

worden uitgevoerd op palen uitgevoerd met een 

steunvloeistof of water, en 2 op palen met een droge 

ontgraving in de klei. 

 

Mijn voorkeur ging naar een droge ontgraving in de klei. 

Dit had mogelijk te maken met het feit dat ik tijdens een 

symposium in London eens was neergedaald in een in de 

London Clay droog ontgraven geboorde paal met een verbrede 

voet. Ik was er in contact gekomen met de vertegenwoordiger 
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van een firma die dergelijke palen uitvoerde en had hem 

verteld dat ik het toch wel zeer speciaal vond dat er na 

het ontgraven van de verbrede paalvoet altijd iemand in de 

paal werd neergelaten, vooraleer deze werd gebetonneerd. 

Hij antwoordde daarop dat dit een standaardprocedure was en 

dat als ik dat ook eens wilde doen, hij daar gerust kon 

voor zorgen. ’s Anderendaags heeft men mij met een speciaal 

bakje, samen met een lamp zo’n 20m diep neergelaten 

doorheen een paalschacht van 0,90m. Ik heb een stukje klei 

genomen uit het dak van de verbrede voet en ben daarna snel 

terug in het bakje gekropen. Het was een zeer enge, maar 

toch wel leerrijke ervaring. 

 

2.3.3 Besluit. 

 

De studie van de Stormvloedkering in Oosterweel zal me 

altijd bijblijven, omdat: 

 ik er los ben gekomen van het starre manier van denken 

van Prof. De Beer en van het RIG; 

 het goede contacten heeft opgeleverd met Jacques 

Schittekat en Fred Zwaenepoel van Tractebel; 

 er rechtstreekse contacten waren met buitenlandse 

experten en specialisten.  

 

 

2.4 Nationale Commissie over Paalfunderingen. 

 

Aan het eind van de jaren ’70 werd er, onder impuls van 

Prof. De Beer en ir. M. Wallays van Pieux Franki, een 

Nationale Commissie over Paalfunderingen opgericht. De 

bedoeling van deze commissie was het opstellen van een norm 

voor het dimensioneren van paalfunderingen. De heer Verkeyn 

van de Studiedienst van de Regie der Gebouwen was de 

secretaris van deze Commissie. Toen de heer Verkeyn te 

kennen had gegeven dat hij het secretariaat niet langer 

wilde verzorgen, werd mij gevraagd om dat over te nemen.  

 

De Commissie telde 5 werkgroepen: 

 WG1: Grondonderzoek 

 WG2: Kwaliteitseisen van de materialen van de palen 

 WG3: Inventaris van paaltypes, uitvoeringsvoorwaarden en 

controles 

 WG4: Draagvermogen, verschillende methodes voor de 

bepaling van het draagvermogen 

 WG5: Keuring – proefbelasting. 
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Er werd heel veel en lang vergaderd. Het betrof meestal 

academische discussies, waarbij men formules wilde 

opstellen voor het berekenen van paaltypes die nog niet 

uitgevonden waren.  

 

Het enige wat de activiteiten van deze Commissie hebben 

opgeleverd is: 

 Het opstellen van een Richtlijn voor het uitvoeren van 

het grondonderzoek, ten behoeve van het ontwerpen van 

paalfundering en een Richtlijn voor de interpretatie van 

de resultaten van paalbelastingsproeven. Beide 

richtlijnen werden in 1984 gepubliceerd in het 

Tijdschrift van Openbare Werken van Belgie; 

 Het uitvoeren van paalbelastingsproeven in Kallo om het 

draagvermogen van geheide en geboorde palen met identieke 

afmetingen te vergelijken. 

 

 

2.5 Paalbelastingsproeven Kallo. 

 

Prof. De Beer en Pieux Franki hadden reeds heel wat 

ervaring met het uitvoeren van vergelijkende 

paalbelastingsproeven. Deze proeven werden systematisch 

door het IWONL (= Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek 

in de Nijverheid en de Landbouw) gesubsidieerd. 

 

In het kader van de activiteiten van de NCP was het idee 

gerezen om het draagvermogen van identieke geheide en 

geboorde palen te vergelijken. De uitvoering van deze 

proeven werd betaald door het Ministerie van Openbare 

Werken en de proeven werden uitgevoerd op een terrein op de 

Linkeroever te Antwerpen, waar later een dok zou worden 

uitgegraven. Ik werd belast met het opvolgen van dit 

onderzoek dat door Pieux Franki werd uitgevoerd. 

 

2.5.1 Grondonderzoek. 

 

Om tot een zo goed mogelijke vergelijking te kunnen komen 

van het draagvermogen van 4 palen, dienden er in eerste 

instantie 4 posities te worden gevonden die zoveel mogelijk 

identiek waren en bovendien geen noemenswaardige 

terugvallen van de conusweerstand vertoonden in de 

draagkrachtige laag. Omdat men een aantal trekpalen, waarop 

het reactieframe zou worden vastgezet, wilde hergebruiken, 

dienden deze posities zich op vaste afstanden van elkaar te 

bevinden. Na het uitvoeren van een groot aantal sonderingen 

werden 4 posities gevonden die aanvaardbaar waren. 
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2.5.2 Uitvoering van de palen. 

 

a) Geheide palen. 
 

De geheide palen bestonden uit een dikwaardige stalen buis 

die onderaan door middel van een dikke verstijfde plaat was 

afgesloten. Op de binnenkant van de paal werden de 

voorzieningen aangebracht om de vervormingen van de paal te 

kunnen opmeten. De metingen werden uitgevoerd door de 

Universiteit van Louvain la Neuve. 

 

De palen werden tot vrij diep in de draagkrachtige laag 

geheid met behulp van een dieselhamer. 

 

Op ca. 9,70m diepte werd het heien gedurende 12 minuten 

onderbroken voor het wegnemen van een geleidingsbalk en op 

ca. 11m diepte werd het heien 4 uur onderbroken ten einde 

de invloed van een onderbreking van het heiproces na te 

gaan. Op onderstaande figuur is op het sondeerdiagramma van 

paal A het aantal slagen aangegeven per indringing van 

10cm. 
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Uit de gegevens van deze figuur blijkt duidelijk dat de 

onderbrekingen van het heien hebben geleid tot een zeer 

belangrijke toename van het aantal slagen per 10cm. In 

tegenstelling met hetgeen vooraf was aangenomen, nam het 

nodig aantal slagen per 10cm niet terug af na het verder 

heien van de paal over een zekere diepte. Aan deze figuur 

is nooit aandacht besteed. Van deze figuur is ook nooit een 

presentabele versie gemaakt. 

 

b) Geboorde palen. 
 

De geboorde palen werden uitgevoerd met een bentonietspecie 

als steunvloeistof. 

 

Voor het zuiver maken van de bodem van het boorgat werd 

gebruik gemaakt van een speciale bucket, zodat er kan 

gesteld worden dat deze palen bijna in laboratorium 

omstandigheden werden uitgevoerd. 

 

2.5.3  Sonderingen naast de palen. 

 

Enige tijd nadat de palen waren aangebracht werden er 

diepsonderingen uitgevoerd op 0,30m, dit is een halve 

paaldiameter, van de rand van de palen. De bedoeling 
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daarvan was na te gaan in welke mate de grond omheen de 

geboorde palen was ontspannen door het uitvoeren van de 

palen. De resultaten van de naast de boorpalen uitgevoerde 

sonderingen gaven aan dat de grond omheen de paal helemaal 

niet ontspannen was door de uitvoering van de paal.  

 

 
 

Omdat het sondeerapparaat toch ter plaatse was, werden er 

ook sonderingen uitgevoerd onmiddellijk naast de geheide 

palen. Zoals te verwachten was, werd een sterke toename van 

de conusweerstand opgemeten. Dat de toename van de 

conusweerstand zich uitstrekte tot de onderkant van de 

zandlaag was evenwel niet verwacht en op basis van de stand 

van kennis ook niet te verklaren. Aan deze figuur werd 

later dan ook geen enkele aandacht meer besteed.  
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2.5.4 Uitvoering van de belastingsproeven. 

 

Voor het uitvoeren van de belastingsproeven werd gebruik 

gemaakt van een gigantisch frame dat zijn reactie ontleende 

aan 8 trekpalen. De verplaatsingen van de paalkop werden 

opgemeten t.o.v. lange stalen balken waarvan de uiteinden 

op een paalfundering waren opgelegd. Voor het belasten van 

de palen werd gebruik gemaakt van twee boven elkaar 

geplaatste vijzels, zodat de palen min. 30cm konden worden 

weggedrukt. 

 

 
 

Ik moest de uitvoering van de paalbelastingsproeven 

begeleiden, samen met Terry Wiesner, een Australische 

ingenieur die toen op de studiedienst van Pieux Franki 

werkte. 

 

De belasting werd aangebracht in stappen die elke 1,5 uur 

werden aangehouden en waarbij de grootte van de 

belastingsstappen gehalveerd werd naarmate we dichter bij 

de breuk kwamen. 

 

De belastingsproeven die een dag, een nacht en een dag 

duurden zijn al bij al goed verlopen. Het enige 

noemenswaardige incident is dat de stroomgenerator bij een 

proef is uitgevallen en dat we zonder veel nadenken de 

belasting onmiddellijk opnieuw hebben aangebracht nadat de 

stroomgenerator hersteld was. Het gevolg daarvan was een 

vrij grote sprong in het paal-zakkingsdiagramma en de 

opmerking van Prof. De Beer dat we de belasting meer 
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geleidelijk hadden terug moeten aanbrengen. Op de vraag hoe 

dit dan diende te gebeuren kregen we geen duidelijk 

antwoord. 

 

Ik heb de 4 belastingsproeven op druk en 2 

belastingsproeven op trek van a tot z gevolgd en heb 

telkens slechts een paar uur wat gerust in de werfkeet op 

een stuk isomo. Ik heb daar nooit spijt van gehad want het 

was zeer leerrijk om alles van dichtbij te kunnen 

observeren. 

 

2.5.5 Trekken van de palen. 

 

Reeds vooraf was beslist dat de palen waarop de 

belastingsproeven waren uitgevoerd nadien zouden getrokken 

worden. Dat bleek evenwel gemakkelijker gezegd dan gedaan. 

 

Aanvankelijk werd de grond omheen de palen weggelanst 

terwijl er met een zeer zware kraan op de palen getrokken 

werd. De palen gaven echter geen krimp. Het is pas na dagen  

lansen en tot diep onder de paalpunt dat de palen 

uiteindelijk konden getrokken worden. Het resultaat van al 

dat werk was wel de moeite. 

 

Bij de geheide palen kleefde er zeer veel grond aan het 

onderste gedeelte van de palen. De grond was als het ware 

versteend. Dit had wellicht ook te maken met het feit dat 

de ondergrond ter plaatse sterk glauconiethoudend was en 

dat de glauconietkorrels, die normaal dezelfde afmetingen 

hebben als zandkorrels , gemakkelijk verbrijzeld worden. 

Laboratoriumproeven op een stuk grond dat aan de paal 

kleefde gaven aan dat de grond als het ware versteend was. 

Doordat er in de ondergrond enkele schelpenlagen voorkwamen 

was duidelijk zichtbaar hoe de grond omheen de paal zich 

tijdens het inbrengen van de paal verplaatst had.  

 

2.5.6 Interpretatie van de verkregen resultaten. 

 

Omdat het niet mogelijk bleek om uit de door UCL 

uitgevoerde metingen de basisweerstand en de zijdelingse 

wrijving op de palen af te leiden, werd beslist om de palen 

in het laboratorium van UCL opnieuw te belasten, ten einde 

de stijfheid van de palen te bepalen. Deze proeven hebben 

meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk gedacht werd 

en ook de verkregen resultaten waren niet eenduidig. 
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Het gevolg van dat alles is, dat er nooit een volledig 

verslag van deze te Kallo uitgevoerde proeven is opgesteld. 

Ikzelf had daar ook geen zin meer in, omdat duidelijk was 

gebleken dat er over een aantal zaken toch niet kon 

gediscussieerd worden. Het betrof meer bepaald: 

 de invloed van de onderbrekingen tijdens het heien op het 

verdere slagdiagramma; 

 de resultaten van de sonderingen uitgevoerd naast de 

geheide palen; 

 de uit de proeven afgeleide puntweerstand van de geheide 

palen. Wanneer de basisweerstand werd bepaald als het 

verschil tussen de grensdraagvermogens afgeleid uit de 

proeven op druk en op trek werd een waarde gevonden die 

duidelijk kleiner was dan deze die met de normaal 

toegepaste rekenmethode (= methode De Beer) wordt 

verkregen, cfr. artikel 1993 KIVI – KVIV 

Paalbelastingsproeven ter bepaling van de invloed van de 

uitvoeringswijze op de puntweerstand. 

 

2.5.7 Besluit. 

 

De te Kallo uitgevoerde belastingsproeven op geheide en 

geboorde palen waren een zeer goede leerschool omdat ik er 

geconfronteerd werd met: 

 de praktische problemen bij het uitvoeren van dergelijke 

proeven. Deze ervaring zou me later nog goed van pas 

komen bij het begeleiden van latere proefcampagnes; 

 het feit dat het zeer nauwkeurig opmeten van de 

paalkopzetting zeer moeilijk is omdat de meetresultaten 

door zeer veel factoren beïnvloed worden; 

 het feit dat discussiëren over resultaten die niet 

onmiddellijk verwacht werden, zeer lastig is. Het is 

gemakkelijker om deze resultaten te verzwijgen. 

 

 

2.6 Verbreding van de insnede van het kanaal in  

    Eigenbilzen. 

 

In het kader van de verbreding van het Abertkanaal diende 

ook de verbreding van de ca 30m diepe insnede van 

Eigenbilzen te worden gerealiseerd. Als ingenieur van het 

RIG was ik reeds betrokken geweest bij de uitvoering van 

het grondonderzoek dat ten behoeve van deze verbreding werd 

uitgevoerd. Nu werd ik door ir. L. Van Grieken 

gecontacteerd om het ontwerp van de verbreding te 

begeleiden. 
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2.6.1 Historiek. 

 

Het Albertkanaal werd in de jaren ’30 aangelegd onder meer 

ter bevordering van de tewerkstelling. Vooraleer het tracé 

werd vastgelegd, heeft er een lange discussie 

plaatsgevonden, zelfs tot in de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers toe. Deze discussie had vooral 

betrekking op de vraag of de risico’s die gepaard gingen 

met het uitvoeren van een ca 30m diepe ingraving ter hoogte 

van de kruinscheiding tussen het hydrografisch bekken van 

de Maas en het bekken van de Schelde, wel verantwoord was. 

Tijdens de vorige decennia waren immers veel problemen 

gerezen bij het maken van diepe uitgravingen, vooral ter 

hoogte van de scheiding tussen stroomgebieden. Het 

mislukken van het Kanaal van Ieper naar de Leie is daar een 

mooi voorbeeld van, maar ook op andere plaatsen hadden zich 

grote problemen voorgedaan. 

 

Uiteindelijk werd toch beslist om het kanaal aan te leggen 

op de voorziene positie en om het niet meer naar het 

Noorden te verplaatsen, zoals door velen was voorgesteld. 

Een verplaatsing naar het Noorden toe betekende immers een 

langere vaarweg. 

 

In eerste instantie werd een aanbesteding uitgeschreven 

voor het uitvoeren van een beperkt gedeelte van de insnede, 

cfr. onderstaande figuur. De grondwerken moeste worden 

aangevat vanaf de kant Hasselt. 

 

Op onderstaande figuren is het in eerste instantie 

aanbestede gedeelte aangegeven op het volledige 

lengteprofiel van de te realiseren insnede.  
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De ondergrond bestond er uit een opeenvolging van zand en 

kleilagen die een helling richting Hasselt vertoonden. 

 

Om het grondwater te kunnen beheersen werden speciale 

maatregelen getroffen die bestonden uit: 

 het aanbrengen van dwarse draineringen boven de kleilagen 

(pierrée = sprangen); 
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De doorsnede van een dergelijke sprang is hieronder 

weergegeven; 

 

 
 

 het aanbrengen van ontlastingsbronnen tot in de dieper 

gelegen zandlaag om de oplichting van de bodem van het 

kanaal te voorkomen. Deze ontlastingsbronnen reikten tot 

de onderkant van de R2b zandlaag zoals aangegeven op 

onderstaande figuur.  
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 De doorsnede van dergelijke ontlastingsbron is hieronder 

weergegeven; 

 

 
 

 het aanbrengen van een diepe langsdrain, waarop deze 

ontlastingsbronnen werden aangesloten; 

 de bekleding van de bodem van het kanaal met een 

waterdichte betonplaat. 

 

Tijdens de uitvoering hebben zich veel problemen voorgedaan 

die nagenoeg allemaal te maken hadden met wateruittrede uit 

de taluds en via de bodem van de uitgraving. 

 

2.6.2 Nacalculatie van de stabiliteit van de taluds. 

 

In 1950 is een artikel verschenen van De Beer en Marivoet 

waarin is aangegeven hoe de stabiliteit van de taluds werd 

nagerekend. 

 

Opmerkelijk daarbij is dat de schuifweerstands-

karakteristieken die voor de verschillende lagen werden 

aangenomen, aanzienlijk groter waren dan deze waarmee er 

thans wordt gerekend, cfr. onderstaande tabel. 
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2.6.3 Bijkomend onderzoek. 

 

Tijdens een aantal plaatsbezoeken konden volgende 

interessante vaststellingen gedaan worden: 

 bij een vrij gegraven sprang vond een beperkte 

wateruittrede plaats. Er mocht dus worden van uitgegaan 

dat deze draineringen na al die jaren hun functie nog 

vervulden, zij het mogelijk gedeeltelijk; 

 uit de ca 50 ontlastingsbronnen die in de diepe 

langsdrain zichtbaar waren, stroomde er nagenoeg overal 

water. Slechts bij een drietal ontlastingsbronnen vond 

geen wateruittrede plaats; 

 de diepe drainering die omheen de diepe langsdrain was 

aangebracht was volledig verstopt. Het waterpeil omheen 

de toegangsschouwen bevond zich ter hoogte van het 

kanaalpeil. 

 

Omdat het opnieuw aanleggen van dezelfde drainering een 

zeer dure zaak zou worden, maar de drainering essentieel 

was voor de stabiliteit van de taluds, werd onderzocht of 

er geen eenvoudiger methode bestond om het water af te 

voeren dat boven de kleilagen naar het talud stroomde. 

Daarbij werd in eerste instantie gedacht aan 

drainageputten, een beetje naar analogie van de 

retourputten die bij de bouw van de Berendrechtsluis 

succesvol waren toegepast. 

 

Er vond een proef op ware grootte plaats, waarbij een 

filterelement werd aangebracht dat geperforeerd was juist 

boven de klei en waarbij ervoor gezorgd werd dat het water, 

zonder belucht te worden, werd afgevoerd naar de dieper 

gelegen watervoerende laag. Deze proef was geen succes 

omdat het filterelement van het retourgedeelte systematisch 

verstopte en het reinigen ervan zeer omslachtig bleek. 

Bovendien nam de opnamecapaciteit van het filterelement 

daarbij telkens af. 

 

2.6.4 Uitvoering. 
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Uiteindelijk is er geopteerd voor het aanbrengen van 

langsdrains boven de kleilaag. 

 

 

2.7 Paalbelastingsproeven Groot-Bijgaarden. 

 

2.7.1 De context. 

 

In 1983 werd bij de bouw van de nieuwe verkeerswisselaar in 

Groot-Bijgaarden voorzien om een deel van de pijlers te 

funderen op een vrij diepgelegen zandlaag en een ander deel 

van de pijlers op een tussenlaag met een beperkte dikte. 

Toen de Aannemer voorstelde om in de grond gevormde palen 

met een verbreden voetplaat Ø 520/720 mm aan te wenden, 

rees er twijfel omtrent dit paaltype en vooral dan i.v.m. 

de palen aangezet in de tussenlaag. Teneinde deze twijfel 

weg te nemen werd aan de Aannemer opgedragen om 

belastingsproeven uit te voeren op een paal aangezet in de 

dieper gelegen draagkrachtige laag en op een paal aangezet 

in de tussenlaag. 
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De palen werden uitgevoerd door de firma Fundex en zij 

stelden voor om nog bijkomende paalbelastingsproeven uit te 

voeren allemaal op palen aangezet in de tussenlaag. 

 

Het betrof volgende paaltypes: 

 een in de grond gevormde paal Ø 520 mm -, zonder verbrede 

voetplaat; 

 een in de grond gevormde paal met een verbrede voetplaat 

Ø 520/620 mm; 

 een paal Ø 520 mm met een in de grond gevormde verbrede 

voet; 

 een stalen buis Ø 508 mm onderaan afgesloten met een 

voetplaat Ø 520 mm. Deze paal moest als referentiepaal 

fungeren. 

 

 
 

Omdat in die periode de Nationale Commissie voor 

Paalfunderingen volop bezig was met het opstellen van 

Richtlijnen voor het uitvoeren van paalbelastingsproeven, 

werd mij gevraagd om de belastingsproeven op deze palen op 

te volgen. 

 

2.7.2 Uitvoering van de belastingsproeven. 

 

Nadat de palen geplaatst waren, werden langsheen de palen 

twee zware profielen aangebracht op schotten, met daarop 
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een verrolbare ballast. De ballast bestond uit 5 

waterbekkens elk gevuld met 50m³ water en een voldoende 

reactiekracht te verkrijgen. 

 

De proeven zelf werden voor Fundex uitgevoerd door Gaspar 

Coulus. Het was echt een fantastische man, maar een  

ongeleid projectiel. Hij had eerder bij Atlas palen gewerkt 

en daar het principe van de palen met een in de grond 

geschroefde voerbuis op punt gesteld en was daarna 

overgegaan naar Fundex, waar hij een ander type schroefpaal 

met volledige grondverdringing had op punt gesteld.  

 

Ondanks het feit dat we hem duidelijk gemaakt hadden dat de 

proeven een wetenschappelijk karakter hadden, kon hij niet 

nalaten om bij het verhogen van de belasting de kracht 

hoger te laten oplopen dan de voorziene waarde ten einde 

een snelle stabilisatie van de zettingen te verkrijgen.  

 

Samen met een toezichter van het Ministerie van Openbare 

Werken en iemand van Seco hebben we 6 nachten bij deze 

proeven doorgebracht. Om de tijd sneller te laten gaan werd 

er heel wat gekaart en gedronken. De paalkopzakking moest 

slechts om het kwartier worden opgemeten en er was dus tijd 

voor andere zaken. 

 

Bij de eerste proef op de lange paal werden de door de NCP 

vooropgestelde criteria gevolgd, d.w.z. belasting tot 2 x 

Dienstlast in 8 stappen en bij elke stap stabilisatie 

afwachten tot de toename van de zettingen minder bedroeg 

dan 0,05mm over 30 min. Deze proef heeft een dag, een nacht 

en nog een volledige dag geduurd. Omdat we zoiets niet 

realistisch vonden hebben we voor de andere 

paalbelastingsproeven het stabilisatie criterium afgezwakt 

tot een toename van 0,10mm over 30 min. De proeven duurden 

daardoor een dag en een nacht. Het terug naar Brugge rijden 

met Gaspar Coelus werd er ook een stuk veiliger door.  

 

Wat ik van het opvolgen van deze proeven geleerd heb, is 

dat: 

 het opmeten van paalkopverplaatsingen door middel van 

verplaatsingsopnemers en referentiebalken zeer moeilijk 

nauwkeurig uit te voeren is omdat de referentiebalken 

extreem gevoelig zijn voor temperatuurveranderingen (= 

verschil in temperatuur tussen de onder- en de 

bovenflens) en voor de invloed van de zon. Bij het 

opkomen en de ondergang van de zon wordt het toepassen 

van stabilisatiecriteria zeer lastig; 
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 de wijze waarop de belastingsverhoging wordt doorgevoerd 

een zeer belangrijke invloed heeft op de snelheid waarmee 

de paal stabiliseert, d.w.z. de snelheid waarmee de 

toename van de paalkopzetting afneemt met de tijd; 

 het al of niet constant houden van de belasting een grote 

invloed heeft op de toename van de zettingen met de tijd. 

In de tekst van de NCP was voorzien dat belasting binnen 

de */- 2% moest constant gehouden worden. Een snelle 

methode om de paal te stabiliseren bestond erin om de 

belasting te verhogen tot +2% boven de nominale waarde en 

die daarna te laten dalen tot -2%. Zoiets kan evenwel 

nooit de bedoeling zijn. 

 

2.7.3 Resultaten van de belastingsproeven. 

 

De verkregen resultaten waren, voor wat betreft de korte 

palen, in die zin verrassend, dat: 

 het draagvermogen van de paal met een extra verbrede 

plaat Ø 520/720 mm, duidelijk kleiner was dan hetgeen 

vooropgesteld was; 

 het draagvermogen van de stalen buispaal ook veel kleiner 

was dan hetgeen was vooropgesteld. 

 

Omdat er zeker twijfels bestonden over de algemene 

geldigheid van de verkregen resultaten en vooral dan met 

betrekking tot het draagvermogen van de stalen buispaal, 

werd beslist om een tweede reeks belastingsproeven uit te 

voeren waarbij nogmaals 8 palen belast werden. Voor meer 

informatie wordt verwezen naar 1998 KIVI – KVIV 

Paalbelastingsproeven ter bepaling van de invloed van de 

uitvoeringswijze op de puntweerstand.  

 

Na het uitvoeren van de belastingsproeven werden een aantal 

palen getrokken. Opmerkelijk was wel dat bij de palen met 

een voetplaat van Ø 0,72m onmiddellijk boven de voetplaat, 

grond van het werkplatform werd aangetroffen of een mengsel 

van klei en zand afkomstig van hoger gelegen lagen. 
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De resultaten van de te Groot-Bijgaarden uitgevoerde 

paalbelastingsproeven hebben geleerd dat: 

 het aanwenden van een voetplaat met een grotere diameter 

niet a priori leidt tot een groter draagvermogen;  

 het draagvermogen van een stalen buispaal kleiner is dan 

dat van een nagenoeg identieke in de grond gevormde paal. 

Opmerkelijk was ook dat sonderingen uitgevoerd op een 

geringe afstand van de rand van de paal, een afname van 

de conusweerstand aangaven i.p.v. de normaal verwachte 

toename; 

 oordeelkundig gekozen maatregelen om een verbrede 

paalbasis in-situ te realiseren of om de zijdelingse 

wrijving te verhogen kunnen leiden tot een aanzienlijke 

verbetering van het draagvermogen. 

 

2.8 Routine werkzaamheden bij de Dienst Grondmechanica van  

    het Bruggenbureau. 

 

Naast de hierboven speciale opdrachten werd door de Dienst 

Grondmechanica van het Bruggenbureau ook regelmatig advies 

verleend voor de bouw van bruggen en andere constructies. 

 

Hubert Raedschelders beschikte over een zeer ruime ervaring 

en de meeste problemen werden eerder pragmatisch opgelost, 

zoals: 

 het berekenen van het draagvermogen van funderingen op 

staal; 

 het bepalen van het draagvermogen van palen; 

 het bepalen van de tussenafstand van verticale drains 

voor versnelde consolidatie. Daarvoor had hij maar drie 
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tussenafstanden, namelijk 1,2m ; 1,5m en 1,8m en twee 

consolidatietijden, namelijk 3 en 6 maanden; 

 het bepalen van de bij aanvullingen aan te houden 

taludhellingen. Toen ik in Londen een boek gevonden had, 

waarin een programma was opgenomen om de stabiliteit van 

taluds te berekenen volgens de methode van Bishop, had ik 

aan de computerdienst van het Bruggenbureau gevraagd om 

een module te schrijven om de meest nadelige cirkel op te 

sporen. Toen ik zo fier als een gieter het resultaat 

toonde aan Hubert Raedschelders vroeg hij mij : “Jan, wat 

zal je daar mee doen”? Ik antwoordde uiteraard: “De 

stabiliteit van taluds bereken”. Waarop hij antwoordde : 

“Neen, je zal eerst een of meerdere wrijvingshoeken 

kiezen en daarmee de stabiliteit van het talud berekenen, 

welnu ik kies liever onmiddellijk de hellingshoek van het 

talud. We kiezen dus alle twee en jij hebt er alleen meer 

werk mee”. Helemaal correct was de redenering niet, maar 

er zat toch ook zeer veel waarheid in. Later heb ik 

geleerd, dat hoe meer er gerekend wordt, hoe minder men 

soms nog weet wat er eigenlijk gekozen werd en wat er 

berekend werd.   

 

Eén van de sterkste punten van Hubert is zeker dat hij de 

problemen zeer goed kan analyseren en relativeren. Een 

sterk staaltje daarvan heeft hij geleverd toen er zich 

problemen voordeden bij de bouw van de kaaimuren van het 

Vrasenedok. Aan de voet van een zeer steil talud moesten 

zeer lange damplanken in de grond geheid worden. Door het 

zwaar heiwerk kwam de stabiliteit van het talud in gevaar 

en daaromtrent werd een vergadering belegd. Tijdens deze 

vergadering kwam Hubert Raedschelders tot de vaststelling 

dat de randvoorwaarden als volgt waren: 

- de damplank was in feite veel te lang en kon gemakkelijk 

gehalveerd worden; 

- de aannemer had evenwel een zeer goede prijs voor de 

damplanken en alle bestelde damplanken moesten daarom 

zoveel mogelijk de grond in. 

 

Een vrij simpele oplossing bestond er dus in om de 

damplanken te halveren en de tweede helft aan de achterkant 

van de kaaimuur aan te brengen. 

 

Toen Hubert mij dat op het Bruggenbureau vertelde zei hij: 

“Ik weet dat die oplossing helemaal niet katholiek is maar 

er was geen andere mogelijkheid om het probleem snel op te 

lossen”, en daarna kreeg ik nog de opdracht: “Gebruik nu 

eens dat computerprogramma om aan te tonen dat de 
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stabiliteit van de kaaimuur met een halve damplank vóór en 

achter ongeveer gelijkaardig is als met één lange damplank 

vooraan.” Mits een goede keuze van de grondparameters was 

dat uiteraard geen probleem.   

 

    
 

Het belangrijkste was hier niet dat de berekeningen 

klopten, maar dat hij een oplossing had gevonden om de 

aannemer terug aan het werk te krijgen.  


