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De techniek van soilmix
Soilmix is een techniek, waarbij de sterkte van 
slappe grond wordt verbeterd door deze te mixen 
met een cementmengsel. De soilmix wordt ge-
maakt door met behulp van een spindel de 
grond te roeren en tegelijkertijd een combinatie 
van cement, water en additieven toe te voegen. 
Deze techniek staat bekend als “Mixed in place”. 
Voor de toepassing van soilmix is normaal zwaar 
materieel (>>50ton) vereist. Soilmix wordt vaak 
toegepast in zand- en kleilagen. In veen is de 
toepassing minder frequent toegepast. Zo kan 
bijvoorbeeld de heterogene samenstelling of de 
zuurgraad van het veen een negatieve invloed 
hebben op de menging met het cement. 

Enkele voordelen van deze  soilmixmethode zijn 
de  duurzaamheid, de onderhoudsvriendelijk-
heid, het trillingsarm kunnen installeren en het 
ruimtebesparend zijn ten opzichte van grondop-
lossingen. 

Waar is het toegepast
Voor de locatie is gezocht naar een typische 
Rijnland kade, waar beperkte ruimte aanwezig 
is voor aanvoer van materieel en materiaal en 
voor de uitvoering van de soilmix techniek, (zie 
figuur 1). Dit is noodzakelijk voor Rijnland om de 
mogelijkheid te testen als potentiële kadeverbe-
teringsoplossing. 

Ten zuidwesten van Roelofarendsveen ligt de 
Galgekade langs de Braassemermeer. Dit is 
een typische veendijk met een beperkt verval 
van 0,9 tot 1,0 m. De binnenwaartse stabiliteit 
van deze kade voldoet niet aan de norm. De boe-
zemkade is hier smal en er loopt een fietspad op 
de binnenteen. Vanwege de combinatie van een 
bebouwde kern in de polder en buitendijks het 
Braassemermeer, is het belangrijk dat de kade  
voldoet aan de gestelde normen en zodoende 
is deze locatie uitstekend geschikt als proeflo-
catie. Een van de mogelijkheden om de kade te 

versterken is het toepassen van soilmix  in de 
binnenberm 

Probleemomschrijving
Voor de toepassing van Soilmix op de Galgekade 
(zie figuur 2) moesten een aantal uitdagingen 
worden overwonnen. Deze hadden te maken 
met de moeilijke bereikbaarheid van de loca-
tie, de minimum sterkte-eisen, de grootte en 
het gewicht van het materieel, de beperkte sta-
biliteit van de huidige kade, de toepassing van 
soilmix in het veen, de nabijheid van een mid-
denspanningskabel en de eis dat de kade haar 
doorlatendheid niet mocht verliezen. Daarnaast 
betreft de Galgenkade een ‘natte’ waterkering, 
die te allen tijde boezemwater keert. Zodoende 
vindt tijdens de uitvoering een verzwakking van 
de kade plaats, waar strakke monitoring is ver-
eist. 

Voorbereiding en ontwerp
In de voorbereidingsfase is uitgebreid aandacht 
besteed aan het toepassen de soilmixmethode 
binnen de gestelde randvoorwaarden. Hierbij 
is het noodzakelijk dat tijdens de uitvoering de 
kade overeind blijft en dat na de uitvoering de 
minimaal benodigde sterkte wordt behaald van 
de gestabiliseerde grond. 

Door de beperkte werkruimte en de midden-
spanningskabel, is hier gekozen de soilmixpalen 
van 0,6 meter te installeren. Bij deze diameter 
kon de aannemer zijn materieel licht houden en 
zodoende de kade niet te zwaar belasten. Een 
nadeel van deze methode is, dat bij een enkele 
rij palen, lokale afwijkingen een groter risico 
vormen. Het kan zijn dat de palen in een speci-
fieke grondlaag minder goed worden gevormd. 
Dit geeft met een blokstabilisatie minder risico. 
Hier is gekozen dit risico te accepteren, omdat 
het stabiliteitstekort gering is en een hoge ver-
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Figuur 1 - Projectgebied langs Galgekade te Roelofarendsveen, afgekeurd op stabiliteit
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Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft samen met RPS en aan-
nemersbedrijf EFG Projects in maart 2013 in een proefproject ongeveer 
135m boezemkade langs het Braassemermeer met de soilmix techniek 
verbeterd. Dit project had als doelstelling om te onderzoeken of bij regi-
onale waterkeringen Soilmix-techniek als concurrerend alternatief van 
een stalen damwand kan dienen. Hierbij diende de techniek toepasbaar 
gemaakt te worden voor regionale waterkeringen in het beheersgebied 
van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Deze keringen kenmerken 
zich door veelal sterk samendrukbare ondergrond, moeilijk te bereiken 
locaties en een constant boezempeil welke slechts enkele decimeters 
afwijkt van het peil tijdens maatgevende omstandigheden. Een forse 

reducering (factor 2,5 – 3,0) van het benodigde materieel was hiermee 
vereiste.

De techniek is als grondverbeterende techniek beschouwd. Zo zijn er 
kolommen van veen versterkt, om voldoende schuifweerstand te creë-
ren. Vanwege beperkt beschikbare ruimte zijn de kolommen in één lijn 
geplaatst en is er dus geen sprake van overlap of blokstabilisatie.

De uitvoering met het relatief lichte materieel is een succes geweest. 
Daarnaast is de beoogde sterkte ruimschoot behaald.

Samenvatting

keersbelasting op een afgesloten fietspad min-
der waarschijnlijk voorkomt.

Met behulp van stabiliteitsberekeningen (zie fi-
guur 3) is bepaald dat de ongedraineerde schuif-
sterkte van de gestabiliseerde grond moest 
worden verhoogd naar 20 kN/m2. Dit is een 
rekenwaarde. Uitgaande van ronde palen, een 
opening tussen de palen van 10% voor de door-
latendheid en een materiaalfactor van 1,5 [2], 
levert dit voor de ongedraineerde schuifsterkte 
een karakteristieke ondergrenswaarde van 42,5 
kN/m2. Andere faalmechanismen zoals kante-
len van de paal of het constructief bezwijken van 
de paal zijn niet onderzocht, omdat de nadruk 
lag op de haalbaarheid van de uitvoering. 

De haalbaarheid van deze benodigde sterkte 
is vervolgens onderzocht door middel van lite-
ratuur en laboratoriumonderzoek [1]. Hieruit 
bleek dat bij toepassing van soilmix in veen een 
ongedraineerde schuifsterkte van 50 kPa (ka-
rakteristieke ondergrens) behaald kan worden. 
Daarnaast zijn proeven uitgevoerd op monsters 
uit het proefvak die op mv-1m, mv-2m, mv-3m 
en mv-4m zijn gestoken. Dit betreffen allemaal 
veenmonsters. Uit deze proeven bleek dat een 
ongedraineerde schuifsterkte van gemiddeld 69 
kPa verkregen werd na 28 dagen. Na 43 dagen 
is dit zelfs 124 kPa. Hierbij is uitgegaan van 250 
kg/m! cement toevoeging bij een watercement-
factor van 0,75.

Voor een geslaagde proef is gesteld dat de soil-
mix oplossing moest voldoen aan de volgende 
eisen:
•  kolommen van 0,6 m diameter tot een diepte 

van mv-6,0 m met een ongedraineerde schuif-
sterkte van minimaal 42,5 kN/m2 (op basis van 
stabiliteitsanalyse);

• levensduur van tenminste 50 jaar;
•  beperkte toename van volumiek gewicht van 

grond (geen getal gespecificeerd);
•  geen verstoring van de waterhuishouding, te 

realiseren met minimaal 10% open ruimte 
tussen kolommen.

Figuur 3 - Stabiliteitsanalyse met soilmix toepassing (stabiliteitsfactor > 0,90)

Figuur 2 - Soilmix project in uitvoering met boven de boorstelling en 
onder de cementmixer en pompinstallatie
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Hiertoe zijn over een traject van 135 m in totaal 
204 kolommen grond van 0,6 m diameter tot 6 m 
diep gemengd met hoogovencement. In figuur 4 
is het schetsontwerp weergegeven.  

Voorbereiding en uitvoering
Voor de toevoer van het materiaal en materieel 
is gekozen niet over het water aan te voeren. De 
toevoerroute naar de kade loopt via een land-
brug. Voor deze landbrug geldt een maximum 
gewicht van 30 ton, en een maximale asdruk van 
4,8 ton. Verder is op basis van een stabiliteits-
som bepaald dat bij uitvoering een maximum 
gewicht van 20 ton mogelijk was ter plaatse van 
het fietspad  op de kade. Ook was de werkruim-
te beperkt, omdat er vanaf een fietspad moest 
worden gewerkt. Op basis van deze eisen is de 
aannemer op zoek gegaan naar geschikt mate-
rieel. Uiteindelijk is gekozen voor een Cat 312c 
op rups, met daarop een boorstelling. Deze is 
van de oplegger afgereden voordat deze over de 
landbrug ging. 

De uitvoeringsfase is bij kadeverbeteringen vaak 
kritiek. Ook hier geldt dat de boezemkade tijde-
lijk wordt verzwakt. Zodra de grond wordt ge-
roerd en gemengd met cement is er nog geen 
sterkte in het veen. Daarnaast stond er tijdens 
de uitvoering een zware rupskraan op de bin-
nenberm. Dit beide zorgt voor een tijdelijk la-
gere stabiliteit van de kade. De berekende sta-
biliteitsfactor tijdens de uitvoering bedraagt hier 
0,70 en is hiermee erg laag (zie figuur 5). 

Daarom zijn maatregelen getroffen, om proble-
men met instabiliteit tijdens uitvoering te voor-
komen. De boorstelling is onder een hoek van 
45 graden ten opzichte van de boorlocatie opge-
steld, waardoor de kraan zover mogelijk buiten 
de afschuifcirkel stond tijdens het vervaardigen 
van de paal. De soilmixpalen zijn niet achter 
elkaar, maar om de 9 palen geboord en zijn de 
tweede rij soilmixpalen pas na uitharding van de 
eerste rij geïnstalleerd. Zodoende werd de kade 
minimaal belast. Daarnaast is het buitenwater 
aan beide uiteinden afgedamd, zodat deze niet in 
open verbinding met de Braassemermeer stond. 
Bij een eventuele calamiteit zou hierdoor niet de 
Braassemermeer leeglopen richting de polder. 
Er werden perkoenpalen en waterspanningsme-
ter langs de teensloot geplaatst om eventuele 
veranderingen snel visueel vast te kunnen stel-
len en hierop te anticiperen (zie figuur 6). 

De soilmix kolommen zijn ingebracht in een 
beperkte ruimte tussen het fietspad en een 
middenspanningskabel. De afstand tot de mid-
denspanningskabel was lokaal ca. 20 cm. Om 

problemen te voorkomen is de ligging van de ka-
bel met proefsleuven zo goed mogelijk vastge-
steld, waarna de locaties voor soilmixpalen met 
piketten is aangegeven, die op aanwijzen van de 
landmeter zijn ingebracht (zie figuur 6).
Daarnaast zijn extra soilmixpalen geïnstalleerd, 
die na de uitvoering konden worden getest en 
uitgegraven ter controle. 

Resultaten
Rijnland beschouwd het pilotproject geslaagd, 
zodra de boezemkade goed en duurzaam is 
versterkt, de hydrologie niet is beïnvloed en de 
kosten vergelijkbaar of lager uitkomen dan de 
damwandoplossing. 

Om de sterkte te testen zijn tijdens de uitvoe-
ring drie monsterbuizen in de verse soilmixpa-
len gestoken. Deze monsterbuizen zijn op ver-
schillende locaties geplaatst om de variaties in 
de menging en sterkte te kunnen waarnemen. 

Door middel van 2 in elkaar geschoven pvc bui-
zen zijn deze na uitharding te verwijderen. Op 
deze monsters zijn vervolgens op verschillende 
dieptes drukproeven uitgevoerd. In totaal zijn 21 
unconfined compressive strength (UCS) druk-
proeven uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn 
gecorreleerd naar ongedraineerde schuifsterk-
te, waarbij een veelgebruikte relatie is:

Hierin is de ongedraineerde schuifsterkte van 
de kollommen geschat door de helft van de UCS 
druksterkte te hanteren. In figuur 7 zijn deze re-
sultaten weergegeven van de schuifsterktes, die 
uit de drukproeven zijn bepaald. Deze monsters 
zijn allemaal in het oorspronkelijke veen gesto-
ken.
 
Uit statistische bewerking van de proefresul-
taten blijkt dat de geschatte 5% fractiel karak-

Figuur 4 - Schetsontwerp soilmixpalen

Figuur 5 - Stabiliteitsanalyse soilmix tijdens de uitvoering
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KADEVERBETERING MET SOILMIX ALS CONCURREREND ALTERNATIEF VOOR EEN STALEN DAMWAND

teristieke waarde van de schuifsterkte 261 kPa 
is met een gemiddelde waarde van 659 kPa 
[4]. Deze waarden zijn exclusief de uitschieters 
(schuifsterkte > 4000 kN/m2) en op basis van 
de Student t-verdeling bepaald. De spreiding is 
groot. De variatiecoëfficiënt is bepaald op 1,42. 
Wel blijkt dat de minimaal benodigde ongedrai-
neerde schuifsterkte is behaald. Er is niet altijd 
voldaan aan de vereiste sterkte. Doordat de nabij 
gelegen palen niet zijn onderzocht op de sterkte, 
en of deze sterkte op dezelfde diepte van de pa-
len is aangetroffen, is het risico niet bekend van 
deze afwijkingen. In toekomstige proeven dient 
dit nader te worden onderzocht.

Uit de resultaten blijkt een relatie te zijn in het 
volumiek gewicht en de bepaalde ongedrai-
neerde schuifsterkte. Het volumiek gewicht van 
het mengsel is naar verwachting sterker toege-
nomen, bij een grotere toevoeging van cement-
mengsel. De monsters betreffen allen veen met 
een gemiddeld gewicht tussen 10 en 11 kN/m3. 
Het volumiek gewicht van de palen bedraagt 
gemiddeld 13,3 kN/m! met enkele uitschieters 
naar 17 kN/m!. Uit de registratie van cement-
toevoeging bleek dat er op enkele plekken meer 
dan de dubbele hoeveelheid cement is toege-
voegd in plaats van de beoogde 250 kg/m!. Een 
verklaring hiervoor is dat tijdens de uitvoering 
is besloten om de boor niet één keer maar twee 
keer in het boorgat heen en weer te bewegen 
vanwege een te geringe menging met het bo-
demmateriaal bij een keer boren. Tijdens deze 
beweging was het nodig extra cementmengsel 

Figuur 6 - Tijdelijke afdamming van de boezemsloot (links) en de perkoenpalen (rechts)

Figuur 7 - Ongedraineerde schuifsterkte ten opzichte van volumegewichten, met inzoom

Figuur 8 - Resultaten ongedraineerde schuifsterkte ten opzichte van de diepte, met inzoom
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toe te voegen, waardoor de oorspronkelijke hoe-
veelheid is overschreden.

Daarnaast is gekeken of er invloed is op de 
diepte van het monster in relatie tot de schuif-
sterkte. Hier zijn echter geen directe verbanden 
te herleiden, zoals de volumegewichten. Vari-
erende sterkte worden op verschillende diep-
tes aangetroffen (zie figuur 8). Het lijkt dat de 
schuifsterkte tussen 2,5 en 4,5 meter onder de 
bovenkant van de soilmixpalen het meest is toe-
genomen.  

Om een continu beeld te krijgen van de schuif-
sterkte van de kolommen is het gebruikelijk te-
vens in-situ testen uit te voeren. Echter zijn CPT 
of KPS metingen hier lastig gebleken vanwege 
de hoge sterktes die in deze kolommen zijn ont-
staan. In de boring, die over de gehele diepte is 
gestoken, bleek bij de schouwing (zie figuur 9) 
dat de soilmixpalen hard en enige heterogeniteit 
(cementconcreties en veeninsluitingen) bevatte. 
Het effect op de continue sterkte is zodoende 
onbekend.    

Ook de duurzaamheid van deze oplossing is on-
bekend. Volgens de CUR219 [2] is een levensduur 
van 100 jaar mogelijk bij mix-in-place technie-
ken. Echter zijn de omstandigheden voor afname 
in levensduur bij dit pilot project ongunstiger. Zo 
zijn de soilmixpalen los van elkaar geïnstalleerd, 
waardoor het grensvlak van niet gemixte grond 
en gemixte grond groot is. Dit bepaald vooral de 
verouderingsprocessen op microschaal en kan 
leiden tot een afname in sterkte. Daarnaast zijn 
de soilmixpalen zwaarder geworden dan vooraf 
bepaald, waardoor verzakkingen kunnen optre-
den. Om de duurzaamheid van deze oplossing na 
te gaan, kan hier over een aantal jaar gekeken 
worden naar maaiveld verzakkingen en kunnen 
de niet functionele soilmixpalen wederom vrij-

gegraven worden. Zodoende is beter in te schat-
ten wat de duurzaamheid van deze oplossing is. 
 
Uit visuele inspectie van enkele soilmixpalen 
door Rijnland blijkt dat de palen met de beno-
digde tussenruimte op de juiste locatie in de 
grond aanwezig zijn. Ze zijn stevig en aan het 
materiaal is goed te zien dat veen  en cement 
zijn gemengd. Waterspanningsmetingen voor 
en achter de soilmixpalen geven geen repre-
sentatieve resultaten, maar bij het vrijgraven 
blijkt dat er voldoende ruimte is om water door 
te laten. Daarnaast zijn de soilmixpalen redelijk 
diep aangebracht (bovenkant ligt op 1 meter min 
maaiveld), zodat het freatisch water ook boven 
de palen vrijuit kan stromen. Wateroverspannin-
gen aan de bovenzijde van de palen zal hiermee 
naar verwachting niet optreden tijdens hoogwa-
ter. 

Het project heeft aangetoond dat het materieel 
voor aanbrengen van soilmix kan worden aange-
past op de schaal van de relatief kleine boezem-
kades. De kosten voor dit pilotproject zijn met 
" 1.050,-/m concurrerend ten opzichte  van een 
stalen damwand en het is mogelijk de beoogde 
sterkte te behalen. Wel zijn er nog onzekerhe-
den in het resultaat, die naar verwachting bij een 
volgende proef een kostenverhogend effect heb-
ben. Voornamelijk de onzekerheid in de sterkte 
die de kolommen over de diepte hebben, doordat 
deze vrij smal zijn aangebracht kan een kosten-
verhogend werken.  

Wat hebben we geleerd
De voornaamste doelstelling van deze proef 
was om de uitvoerbaarheid van Soilmix aan te 
tonen bij regionale keringen. Hiervoor was het 
van belang om de grootte van de machines te 
reduceren en te zien welke kosten nu gemoeid 
zijn met een dergelijk type verbetering. Daar-

mee zou deze techniek namelijk in beeld komen 
voor toepassing bij het verbeteren van regionale 
keringen.

Voor het ontwerpen van deze specifieke oplos-
sing is een relatief eenvoudige toets toegepast 
op de sterkte, waarbij enkel met het Bishop mo-
del is gerekend. In navolgende studies zal hier 
meer aandacht aan worden geschonken om ook 
de andere faalmechanismen te beoordelen..
Om de techniek als geaccepteerde oplossing 
voor verdere toepassing te beschouwen zal een 
tweede proef worden uitgevoerd, waarbij de vol-
gende aspecten worden meegenomen:

•  ontwerp op basis van Eindige elementen bere-
keningen, die beter inzicht geven in alle faal-
mechanismen, die kunnen optreden bij deze 
techniek

•  in situ proeven direct bij aanvang van de uitvoe-
ring om de mengverhouding beter te bepalen;

•  tijdens het boorproces beter sturen op de 
mengverhouding;

•  waterstand meten met peilbuizen (minder 
nauwkeurig, maar wel betrouwbaar);

• variëren van het type boorkop;
• variëren van de rotatiesnelheid van de boor.
•  In-situ proeven na uitvoering om een continu 

beeld te krijgen van de sterkte en bij lokaal 
lage waarden, ook nabij gelegen palen onder-
zoeken. 
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Figuur 9 - uitgegraven soilmix palen
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