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Een betrouwbare en concurrentiële 
infrastructuur, een goede logistiek en  

een vlotte mobiliteit behoren tot de troeven 
van elke moderne samenleving. In de regio 

Vlaanderen dragen de experten van  
Mobiliteit en Openbare Werken daar  

zorg voor. Zij  maken deel uit van  
de Vlaamse overheid. 

Deskundige en dynamische personeelsleden 
bereiden er het beleid voor en beheren 
grote investeringsprojecten. Zij bieden 

baanbrekende technische ondersteuning 
in tal van domeinen: Geotechniek heeft als 

taak de aard en de eigenschappen van de 
ondergrond te onderzoeken en het gedrag 

ervan te voorspellen. Proeven en metingen 
worden uitgevoerd in het veld en in het lab. 

De proefresultaten laten onze geotechnici toe 
de aard, lagenopbouw en karakteristieken 

van de grond vast te leggen.

www.geotechniekvo.be

www.deurganckdoksluis.be

www.mow.vlaanderen.be

www.vlaanderen.be/nl
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Prima!

Wat denk je?

Na deze brengen we alles 
naar het labo! En daarna… 
een zalig terrasje doen!

Hé, 
ik hoor wat!

Wat is 
er?

Er komt een geluid uit 
dit grondstaal!

    Verrek! Je hebt 
    gelijk. Het lijkt 

  wel een 
  stem!

Mrggm
mblm!
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Wat zou er 
in zitten?

      Pas op! 
Er komt iets 
naar buiten!

Grrrbllmmm!!

Alle griezelkiezels 
nog aan toe! 

Wat was 
dat?!

Een 
pratende 

mol!

Euh… wie ben jij?

Ik ben 
Lutum, een 

aardmannetje!

Aardmannetje?!

Ik hallucineer 
van de dorst 
geloof ik!

Hoe kom jij 
in onze buis 

terecht?
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Goeie vraag! Ik zit 
rustig in mijn onder-

grondse woning…
…en smul van een  
heerlijk kleitaartje… als er plots een buis over me 

heen floept! Ik schrok me rot!

Sorry daarvoor! Wij zijn van 
de afdeling Geotechniek! Wij nemen 

grondstalen om te zien of 
de ondergrond OK is!

De ondergrond hier 
is top! Zulke lekkere 

aardlagen, 
hmm!

Neenee, we onderzoeken 
de ondergrond op zijn 

stevigheid! De haven 
wil hier een sluis 

bouwen!

Wat!? Wij aardmannen worden 
altijd uit onze woningen gejaagd!

O ja?
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Een voorvader van mij 
leefde in Pisa en zijn woning 
bevond zich precies onder 

de plek waar men 
die beroemde toren 

wilde bouwen!

Hij wist dat de ondergrond  
bestond uit een zachte 
kleilaag en dat deze niet 
geschikt was om een  
toren te dragen!

Bovendien bevond zijn woning 
zich net onder de plaats waar 
de toren moest komen!

Maar het aardmannetje werd niet geloofd, 
erger nog, het werd verjaagd.

Toen men tot de bouw overging zakte de toren 
weg in de zachte klei en deed ondergronds  
de woning van het aardmannetje instorten! 
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Maar ook mijn vader 
kreeg het ooit aan de stok 

met geotechniekers!
In 1939 had hij een prachtige woning op de oever 
van de Schelde! Daar was het lekker rustig!

Tot men daar ook begon te sonderen 
en boren! Zijn woning werd compleet 
vernield!

1939 zei je? Dat was bij de voorbereidingen 
voor de uitbreiding van de haven!

Die metingen waren het 
prille begin van het geo-

technisch onderzoek!
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Geweldig! Maar nu ophoepelen! 
Ga maar ergens anders bouwen!

Daar hebben wij 
niks over te zeggen!

We maken die bus schoon 
en hergebruiken ze!

Heel juist!
 Vooruit, Niels, we 

moeten nog een laatste 
       staal nemen!

Kleya?! Neeee!!
Ohnee! Kleya zat ook in 

de buis! Gebroken!

Kleya? 
Wie is dat?

Het mooiste aardvrouwtje 
ter wereld! Wij aard-
mannetjes zijn zeer 

zeldzaam maar ik had 
het geluk haar te 

ontmoeten!
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We hielden zielsveel van elkaar! 
Uit liefde maakte ik dit beeldje 
van haar!

Maar op een dag werd ze meegesleurd 
door een overstroming…

…en ik zag haar nooit meer terug.
Ik heb nog lang gezocht maar 

waarschijnlijk is ze verdwaald en op 
zoek gegaan naar een nieuwe woonplek… 

Aardvrouwtjes maken hun woning in 
een heel zeldzame kleilaag, zie je!

Kan je dan geen 
nieuw beeldje 

maken?

Nee! Het was gemaakt 
van die zeldzame klei! Het 

is onvervangbaar!

Dit beeldje was alles 
wat ik nog van haar had!
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Ja, hallo! Kunnen we nu 
eindelijk verder werken?

Wat!? Jij toont 
geen respect voor 

mijn Kleya!?

Ik zal jullie eens 
laten zien waartoe 

ik in staat ben!

Lieve help! 
Zie je dat?
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Hahaaa! Als jullie niet 
ophouden met al dat boren 

en bouwen vreet ik alle grond 
onder jullie bouwwerken weg!

Nu ben ik het beu! 
Als jij nu nog één 
keer je kop boven 
de grond steekt…

Saluut!

Nee! 
Niet doen!

Ik heb een 
beter idee!

Wat ga jij 
doen?

Hé Lutum! Laten we een deal 
maken! Als wij ons werk mogen 

  doen zoek ik voor jou 
    je meisje!

Hé, 
wat?

O ja? Kan dat?

Als we dit stukje klei van 
jouw beeldje onderzoeken 
komen we misschien wel te 

weten waar we elders 
een identieke grondlaag 

kunnen vinden!
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We gaan meteen 
naar het labo!

Weg frisse 
pint!

    Ohnee… Dit wordt 
 nog een lange 

     dag … weg 
       terras!

Later…
EIK! Een 

monster!

Dus jij gaat me dus helpen 
de woonplaats van mijn 
liefje terug te vinden?

Ook goeiemiddag! Euh… Ik kan niks 
beloven maar…

Als je er niet in 
slaagt vreet ik de hele 

ondergrond onder 
je labo weg! Ha!!

Rustig, 
Lutum!

 ’t Is niks! Ik geef 
hem een rondleiding…

 In deze ruimte 
worden de stalen uit 
de bussen gehaald!
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Hier bepalen 
we het DNA van 
de grondsoort

…

Hmmm… 
kleitof!

Hier bepalen we hoeveel kalk 
en humus een grondstaal bevat!

O, dat kan ik 
zo ook hoor!

Hmmmm, donkerbeige kleur, 
mossig aroma met frisse toet-
sen van vergruizelde baksteen. 

   Volle textuur met finale 
      van humus!

Hé, het is verboden 
de stalen op te eten!

Hier bepalen we 
de korrelverdeling 

  door de grond 
    te zeven! Zeven met 

veel vijven en 
zessen!

Daarna onderzoeken we 
hoe snel het grondstaal 
onder druk wegschuift…

…wat er gebeurt als we 
de grond samendrukken…
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…en wat de invloed van 
water op de grond is.

Die wordt dan 
nat zeker?

We onderzoeken ook 
de doorlatendheid van 
de grond. op basis van 
al deze eigenschappen 
passen ingenieurs hun 

bouwplannen aan.

En wanneer denk je met die 
proeven klaar te zijn?

Pfft, dat kan 
lang duren!

      Goed, begin er maar aan! 
      Ik wacht hier wel!

En veel later…

De proeven 
zijn klaar…

En?! Heb je 
mijn meisje 
gevonden?

Nee, nog niet! Daarvoor 
moet ik de gegevens over 

het stukje klei van het beeldje 
vergelijken met deze op 
de Databank Ondergrond 

Vlaanderen!

Op die site zijn gegevens 
van voorgaande geotechnische 

proeven in kaart gebracht!
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       En… bingo! 

Hier is een plaats waar zich 
een aardlaag bevindt met precies 

dezelfde eigenschappen!

 Hoera! 
Kom op!

Echt!?
Gelukkig is 
het niet ver!

 
Ze bouwen 

een bedrijf op 
die plek!

Ohnee!
 Hebben de mensen 
mijn meisje wéér 

verjaagd!?

WAT?!!
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Ik vreet de hele aardlaag 
onder dit gebouw weg!

Wacht!!

Die aardlaag loopt misschien 
nog kilometers verder! Het is 
niet gezegd dat Kleya precies 

onder dat bedrijf 
            woonde!

Hij luistert niet! 
Wat nu!?

We moeten de 
ondergrond meteen 
onderzoeken! Ik bel 

Leonard! Hij is nog op 
het bedrijf!

Later… Een sondeertruck! 
  Geniaal!

Stel hem daarginds op! 
     We zoeken naar een aardlaag met 
  dezelfde eigenschappen als de klei 
     van het beeldje! 
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Even later wordt de sondeerconus 
de grond in gedrukt en… Wat zegt het 

sondeerdiagram?

En?

Op 15 meter diepte is er 
een grondlaag met precies 
dezelfde eigenschappen qua 
weerstand en waterspanning!

We hebben beet!

…maar zo hebben 
we zijn meisje nog 

niet terug!

    Dan weten we wel 
    dat de aardlaag in 

die richting verder 
       loopt…
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Gelukkig hebben 
de werknemers 

vakantie! 
   Ohnee! 

Die muur zakt 
scheef!

We moeten Kleya vinden 
of Lutum vernielt de hele 

bouwwerf!

En wie weet wat hij 
daarna gaat doen!

Wacht eens…?
Wat ben je 
van plan?

Met een beetje 
      geluk… 

ja!!!

Zie je? Zulke zandhopen 
maakt Lutum ook als hij uit 

de grond tevoorschijn 
komt!
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Dan zijn deze van 
dat aardvrouwtje!

Waarschijnlijk 
zit ze ergens 
hieronder!

Maar hoe krijgen we ze 
aan de oppervlakte?

    Ohnee! 
Dit is een ramp! 

Wat doen 
we nu!?

Als ik die mislukte 
regenworm in handen 

krijg dan… !!

              Wat doen merels als ze 
            regenwormen willen 

                      vangen?
Dat is het!!

      Heu… met hun 
pootjes op de grond 

trippelen?

… waarna de regenwormen 
door de trillingen uit de 
grond komen gekropen!

Aardvrouwtjes zijn wel 
geen regenwormen maar 

het valt te proberen!

Je bent geniaal, 
      Niels!
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Ik hoop 
het maar! Oei! Wat 

een geweld!
Als ze dat niet 
gehoord heeft 
hoort ze niks!

Wat is dat hier 
voor een herrie!? Ja! Het is 

gelukt!

Mij wakker 
maken!?

Wat?

Ben jij 
Kleya?

hoe ken jij 
mijn naam?

Hoe…
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Alle stuifzand nog 
aan toe! Wat is daar 

aan de hand? Dat is het 
werk van 
Lutum!

    Lutum?! 
Is hij hier!?

Ja, maar hij denkt 
dat wij jou verjaagd 

hebben en daarom doet 
hij alles instorten!

Ach, het is altijd al een 
opvliegend baasje geweest! 

Ogenblikje!

En even later…

Wel, wat 
zeg je nu? Euh… het 

spijt me van de 
vernielingen…

…en mijn eeuwige dank 
om het allerliefste aard-
meisje ter wereld terug 

te vinden!

Oooo, 
Lutum!
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Tot ziens! Maar voor we 
gaan zet ik die muren terug recht 

en voorzie ze van de stevigste 
grondlaag ooit!

En inderdaad, even later…

Wow! Alles 
staat weer mooi 

recht!
Sterke wezentjes, 
die aardmannetjes!

Deal!

Ziezo! We brengen de truck 
terug en doen daarna samen 

een terrasje, ok?

Ik vond die aardmannetjes 
eigenlijk wel symphatiek!

Ik hoop dat ze nu eindelijk 
rustig kunnen wonen op 

hun stukje land!

EINDE





Wanneer twee werknemers van Geotechniek aan grondonderzoek doen in de Antwerpse haven, 
halen ze bij het boren per toeval een vreemd wezentje uit de grond. Het aardmannetje is erg boos 

omdat de mannen zijn ondergrondse woning hebben vernield. Daarbij is ook een beeldje stukgeraakt 
dat hij ooit boetseerde naar de beeltenis van zijn aardvrouwtje. Dat beeldje was hem heel erg dierbaar, 

zeker nadat zijn liefj e op een dag spoorloos verdween. Het aardmannetje dreigt er dan ook mee 
de aardlagen onder de gebouwen van de haven op te eten en zo alles te doen instorten. 

Tot één van de geotechnici hem een speciale beloft e doet…




