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 Bedrijfsfilm GEO 

• https://vimeo.com/103126091#at=0 

 

 

https://vimeo.com/103126091


Vlaanderen: een rustige ondergrond 

(geen breuklijnen à la San Francisco) 



  

Vlaanderen: een rustige ondergrond  

(of toch niet?) 

afschuivingen 

Vlaamse Ardennen  



  

Vlaanderen: een rustige ondergrond  

(maar gaat het studiebureau er goed 

mee om?) 



  

  
Of gaat de aannemer er goed mee om? 
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Kleine oorzaken kunnen grote 

gevolgen hebben 



  
Bij rioleringswerken impact minder 

ingrijpend 



  
Maar toch mogelijk schadegevallen … 

of verrekeningen 

  
Veel problemen kunnen voorkomen 

worden door een gedegen kennis van de 

ondergrond 



 

 

Bouwen onder de grond vereist veel info: 

 

• Wat is de aard van de ondergrond? 

Zand Klei / leem 

Veen Grind 



 

Hoe sterk is de ondergrond? 

Wat is zijn schuifweerstand ? 

  

Hoe steil kan men uitgraven? 

  

 

 
 

Hoe groot zijn de gronddrukken op de wanden van de 

uitgraving? 



Hoe samendrukbaar is de grond? 





Hoe doorlatend is de grond? 



 

 

 

Hoe hoog staat het grondwater? 

  Kan de riolering in den droge worden uitgevoerd? 

  Moet er bemaald worden? 



 

 

 

Hoe hoog staat het grondwater? 

 

Verkeerde inschatting van het grondwaterpeil kan bv. leiden 

tot het opdrijven van een tunnel door de opwaartse 

waterdruk. 

Opdrijven tunnelmoot 15cm 

Aanbrengen tegengewicht 

Trekpalen 



  
Uitdaging van geotechniek : het gedrag 

van grond adequaat voorspellen op 

basis van grondonderzoek 

TXTest 

extension 

DSS of  

Dir schuifproef 

TXTest 

Compression 



• Standaardprocedures voor geotechnisch onderzoek  

http://www.bggg-gbms.be 

• Algemene bepalingen 

• Sonderingen  

• Deel 1: planning uitvoering en rapportering 

• Deel 2: interpretaties, adviezen en berekeningen  
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• Richtlijn bemalingen  

http://www.bggg-gbms.be 
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Grondonderzoek is en blijft nodig om economisch en 

duurzaam te ontwerpen (schadegevallen en verrekeningen 

vermijden) 



Belang kwaliteit grondonderzoek 

Als we deze nog betere software gebruiken en de 

grondparameters statistisch benaderen, dan  

zal de nauwkeurigheid nog toenemen tot het 4e cijfer 

na de komma 

Doe er nog maar een schepje bij, 

ze hebben graag volle bussen 



Quality remains long time after the price is forgotten 

Er is altijd iemand … 

… die het goedkoper doet! 

  



Hoe pakken we grondonderzoek aan? 

• Documentering 

• Sonderingen 

• Boringen 

• Labo-onderzoek 



• terreinverkenning  

• Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) 

• geologische kaarten (Tertiair - Quartair) 

• grondmechanische kaarten 

• historische kaarten  

Voorafgaande documentering  



Terreinverkenning 

• info gemeentes 

• historiek van de site: 

• dijk verplaatst? opgehoogd? 

• voorkomen oude funderingen: bv. fabriek 

• oude vuilnisbelt 

• indicatie namen: Battenbroek / straten: Broekstraat, 

Meersstraat, Veenputtenstraat … 

 



Terreinverkenning 

 



Databank Ondergrond Vlaanderen 

DOV 

• databank met GIS-faciliteiten 

• geotechnische, geologische en hydrogeologische 

gegevens ondergrond Vlaanderen 

• ontwikkeld binnen Vlaamse overheid 

(GEO/VMM/ALBON) 

 

http://dov.vlaanderen.be 

 



Sonderingen 



Boringen 



Geologische kaarten: Quartair - 

Tertiair 

• Quartair: meest recente afzettingen – bovenlagen 

• Tertiair: oudere afzettingen – dieper gelegen – ouder 
dan 2.6 miljoen jaar 

• opeenvolging en grondsoort van Tertiaire lagen 

• dikte van quartaire lagen   

• quartaire alluviale lagen in riviervalleien (oude 
geologische kaarten) 

• top van bepaalde tertiaire formaties (bvb. Boomse 
klei) 





 



Grondmechanische kaarten 

• voor agglomeraties Gent, Antwerpen, Brussel 

• gedetailleerde info over geologie en hydrogeologische 

gegevens o.a.: 

• dikte aanvulling/vergraven gronden (ook gedempte 

waterlopen en oude vestingen) 

• dikte/top geologische formaties 

• gegevens grondwaterstand 

• dateren van eind jaren 70, begin jaren 80 



Historische kaarten 

Ferrariskaarten, oude topokaarten,… 

• info over gedempte grachten/waterlopen 

• info over oude vestigingsmuren 

• info over ligging oude rechtgetrokken dijken, wielen,…  

 







Terreinonderzoek 



Terreinonderzoek 

Welke proeven uitvoeren? 

• basisonderzoek: sonderingen -> ALTIJD EERST! 

ELEKTRISCHE SONDERINGEN 

• boringen + monsterontname + peilbuizen -> OP 

BASIS VAN RESULTATEN SONDERINGEN! 

• specifieke aanvullende proeven: o.a. vinproeven, 

geofysische proeven,…-> niet behandeld in deze 

voordracht 



Geri cht grondonderzoek:  

 
• Lineaire structuren (dijken, kaaimuren, tunnels, …) 

• CPT ( = sondering) om 25 à 50 m 

• boring om 200 à 300 m 

• Bruggen: 

• 2 CPT per steunpunt 

• min. 4 CPT in totaal 

• beweegbare bruggen: boring t.h.v. kelderlandhoofd 

• Huizen en gebouwen 

• 1 CPT / 300 m²  

• min. 3 CPT 

• boringen bij ondergrondse verdiepingen 

• Wegenaanleg 

• sonderingen om 50 à100 m 

• boringen om 200 à 300m 



Geri cht grondonderzoek:  

 
• Collectoren en leidingen 

• CPT ( = sondering) om 100 m 

• Wordt 50m bij voorkomen van veen en sterk samendrukbare 
gronden en bij aanwezigheid van gebouwen op minder dan 
2*sleufdiepte 

• Bij zeer homogene gronden en beperkte aanlegdiepte: te 
verdubbelen 

• boring om 300 m, minimaal per 2 boringen peilbuis 

 

• Diepte sonderingen: 2*aanlegdiepte met minimum van 10m 

• Diepte boringen: op basis van resultaat sonderingen 

 



Sonderingen 



Onderzoek d.m.v. sonderingen: 

principe 

qc

Aangevulde en vergraven gronden
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Onderzoek d.m.v. sonderingen 

Beoogde informatie 

• lagenopbouw + homogeniteit/heterogeniteit 

• lokalisatie discontinuïteiten 

• eerste identificatie grondsoort 

+ indicatieve gegevens over 

• schuifweerstandskarakteristieken 

• vervormings- en consolidatiekarakteristieken 

 



Voor- en nadelen  sonderingen 
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• Voordelen: 

• Snelle proef 

• Nagenoeg continu grondprofiel 

• Beperkte verstoring van de ondergrond 

• Nauwkeurige metingen 

• Beperkte kostprijs 

• Uitgebreide ervaring met interpretatie 

• Resultaten onmiddellijk te consulteren 

• Nadelen : 

• Punctuele waarneming 

• Beperkt dieptebereik in gronden met grindlagen, lagen met 

zandstenen, harde concreties 

• Kwetsbaarheid sondeerpunt voor CPTE 

 



Eerste CPT apparatuur in België: 1939  



CPT 21st eeuw: nieuwe 

technologieën … 

Hefeiland Vagant 



Technologische evolutie:  

van mechanische M4-conus tot digitale conus 



Elektrische versus mechanische  

sonderingen  

Mechanische sondeerpunt
(discontinu sonderen)

Elektrische sondeerpunt

 bovengrondse drukopnemers

 discontinu indrukken buizen

en sondeerpunt

 meting bij stilstaand

buizenstelsel

 meetinterval 10-20 cm

 geen hellingsmeter

 meer operator afhankelijk

 meting in sondeerpunt

 continu indrukken buizen en

sondeerpunt

 meting bij bewegend

buizenstelsel

 meetinterval 2-5 cm

 hellingsmeter

 minder operator afhankelijk



Mechanische conussen 

mantelconus M1 
kleefmantelconus M2 

 

conus M4 
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Mechanische sondering:  

Meetwaarden q
c 

en Q
st

  

²m10

Q
 = 

konus

Q
q

3-

cc
c 

Qst = Qtot - Qc

M2 sondering : qc en fs (Rf =  fs / qc x 100) 





Continue elektrische sondering: conus E 



Elektrische sonderingen: 

meetwaarden 

 

• conusweerstand qc  

• plaatselijke kleef fs  

• wrijvingsgetal Rf =  fs / qc x 100) 

•  helling i 

 



Voordelen elektrische sonderingen 

• voordelen: 

• grotere meetfrequentie 

• nauwkeuriger metingen 

• hellingscontrole 

• nauwkeurigere identificatie grondsoort 

• nadeel: 

• kwetsbaarheid sondeerpunt 

 



 

Voordelen elektrische sonderingen 



Vastleggen lagenopbouw uit 

sonderingen 

• op basis van qc en plaatselijke wrijving fs of totale 

wrijving Qst 

• laageenheden onderkennen 

• laagscheidingen vastleggen 

 

 



 

 

 

Homogene lagenopbouw 
Kaaimuren Wondelgem 



Heterogene lagenopbouw 
Kaaimuren Evergem 



 

 

 

Zeer heterogene lagenopbouw 
Oostende – Quartaire bovenlagen met geulafzetting 



 

 

 

Interpretatie mechanische 

sonderingen 

• op basis van qc waarden 

• op basis oploop totale wrijving Qst 

• sterke oploop Qst wijst op tertiaire lagen 

• op basis kennis geologie 

Aard van de grond Pakkingsdichtheid Conusweerstand

(Mpa)

Totale wrijving

Zand Zeer dichtgepakt

Dichtgepakt

Vrij dichtgepakt

Matig dichtgepakt

Vrij losgepakt

Losgepakt

Zeer losgepakt

>22

14 à 22

9 à 14

4 à 9

2 à 4

1 à 2

< 1

Sterke toename

Matige toename

Langzame toename

Geringe toename

Geen toename

Geen toename

Geen toename

Klei Zeer vast

Vast

Vrij vast

Matig vast

Vrij slap

Slap

>6

4 à  6

2 à  4

1 à 2

0,5 à 1

< 0.5

Zeer sterk toename

Sterke toename

Vrij sterke toename

Kleine toename

Gering toename

Geen toename



Interpretatie elektrische sonderingen 

• op basis van qc waarden 

• op basis van Rf (soms ook fs waarden) 

• op basis kennis geologie 

• gebruik van charts 

• opletten voor gebruik bij zeer weinig 

weerstandbiedende gronden en specifieke 

grondsoorten (bvb. sterk glauconiethoudende zanden) 



 

 

 

Interpretatie elektrische sonderingen 





Gebruik van tabellen - NAD EC-7 



Boringen 



Onderkenningsboringen 

• droge boring met discontinue monstername 
(handboring / diepe boring) 

• droge boring met continue monstername (holle 
avegaar) 

• geroerde/ongeroerde monstername 
• geroerde monsters: structuur en pakkingsdichtheid van de grond 

zijn verstoord 

• ongeroerde monsters: structuur en pakkingsdichtheid van de 
grond zo weinig mogelijk verstoord 

 

 



Onderkenningsboringen 



Pulsboor 



Lepelboor 

Lepelboor  



Avegaarboor 



Ongeroerde monstername in grond 



Boring met continue 

monsterontname 



Boring met continue 

monsterontname 



Terreinboorstaat 

T E R R E I N B O O R S T A A T

Opdracht : Plaats : Site : Boring :

Aanvangspeil : Boorbaas :

Aard van de monsters Boorwijze kWateroppervla

Datum Diepte Nr.

monster

Grondsoortbenaming

Hoofd-              Bijmenging

benaming

Consis-

tentie

Kleur Water-

gehalte

Ontname-wijze

monster

Diameter

Voerbuizen

a. eerst

b. weg

c. terug

1. ‘s morgens

2. vóór middag

3. na middag  +

4. ‘s avonds  uur

nOpmerkinge



Overzichtsboorstaat 





Instrumentatie: peilfilter 



Waterpeilmetingen in peilbuis 



Waterpeilmetingen in peilbuis 



Waterpeilmetingen in peilbuizen 

• in zandige en goed doorlatende gronden  

• discontinue meting d.m.v. peilmeetlint  

• continue meting d.m.v. peilbuisdatalogger  



Waterpeilmetingen in peilbuis 



Labo-onderzoek 



Onderkenning van de grond 

 

• Bepaling korrelverdeling 

• Bepaling Atterbergse grenzen 

• Bepaling gehalte organische stoffen en kalk 



Korrelgrootte / korrelverdeling 

• Mathematische beschrijving van de grond op basis van 

onderverdeling in korrelgrootte klassen: 

fractie I: granulometrische klei                         d  <  2 µm 

fractie II: granulometrische leem           2 µm  <  d  <  60 µm 

fractie III: granulometrisch fijnzand     60 µm  <  d  <  200 µm 

fractie IV: granulometrisch zand       200 µm  <  d  <  2 mm 

fractie V: granulometrisch grind           2 mm  <  d  <  20 mm 

fractie VI: granulometrische stenen   20 mm  <  d 



Bepaling korrelverdeling 

Zeving:  

• korrelverdeling 60 mm - 63 µm 

• zeving op reeks gestandaardiseerd zeven 

 

Sedimentatie 

• korrelverdeling 63 µm - 2 µm 

• principe: wet van Stokes - bezinking van bolvormige deeltjes in een 
vloeistof 

• monster in suspensie gebracht en uitgebreid geschud 

• suspensie in bezinking gebracht; densiteit suspensie gemeten d.m.v. 
areometer 

 

 







Bepaling korrelverdeling door zeving + 

sedimentatie 



Typische korrelverdelingsdiagrammen 



Praktisch gebruik korrelverdeling 

• basis voor grondsoortbenaming -> herbruik van grond 

• k-waarde uit d10 

• g of d50 als criterium voor vervloeiing 

• d15 d85  als criterium voor keuze geotextielen 

• korrelgroote als  criterium opbouw granulaire filters 

 



Herbruikbaarheid van gronden bij 

rioleringswerken 

• Onderkenningsproef is basis om herbruikbaarheid te 

beoordelen 

• Zie SB250 – hfdst III.5 

• Groep van de zanden + leem: ok indien ip <10 

• Lemige of kleiige gronden: ok zelfs indien ip > 10, 

anders kalk/cement toevoegen (cfr OCW) 



Verdichtingscontrole bij 

rioleringswerken 

• Verschillende proeven: 

• Slagsonderingen 

• Plaatproeven 

• Sonderingen: enkel bij grote aanvullingen 



Verdichtingscontrole bij 

rioleringswerken 

• Slagsonderingen: 
• Heiblok van 10kg 

• Vrije val van 50cm hoogte 

• Meet aantal slagen voor 

indringing van een conus (opp. 5 

cm2) over afstand van 10 cm 

• Per laag van 10cm moet 

gemiddelde indringing per slag < 

40mm 

 



Plaatproeven 

• Cirkelvormige plaat 200 

cm² / 750 cm² 

• Verticale / axiale 

stapsgewijze belasting 

• Bepaling last-

zakkingsdiagram 

• Samendrukkingsmodulus 

• M > 8, 11, 17,… MPa 

(functie van onderdeel) 

 

 

 




