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Inleiding
In de jaren ’60 is de A2 bij Maastricht als stads-
boulevard aangelegd, maar deze groeide uit tot 
een drukke snelweg. In 2006 ondertekenden 
Rijkswaterstaat, de provincie Limburg en de 
gemeenten Maastricht en Meerssen een sa-
menwerkingsovereenkomst om te komen tot 
één plan voor stad en snelweg, die nu bekend is 
onder de naam “De Groene Loper”. Op dit mo-
ment werkt Avenue2,  een projectorganisatie 
bestaande uit Strukton en Ballast Nedam, aan 
de voltooing van de A2-tunnel. Voor het ontwerp 

van de bouwput voor de tunnel waren sterkte-
parameters van de Limburgse mergel benodigd, 
waarin deze tunnel wordt gebouwd. Eigenlijk is 
mergel een afzettingsgesteente bestaande uit 
een mengsel van klei en fijnverdeelde kalk, maar 
deze bevindt zich niet in Limburg. Limburgse 
mergel is de naam die in Limburg wordt gege-
ven aan krijtgesteente, bestaande uit Kalkar-
eniet (grof korrelige afzettingen) en Kalksteen 
(fijn korrelige afzettingen). Dit gesteente bestaat 
voor 98% uit koolzure kalk en 2% uit andere be-
standdelen, voornamelijk zand.  De Limburgse 

mergel is vooral afgezet tijdens het Krijt en komt 
op grotere diepte in vrijwel geheel Nederland en 
grote delen van Vlaanderen voor. De Zuid-Lim-
burgse naam “mergel” komt waarschijnlijk van 
het Romeinse “marga”. Hieronder verstonden 
de Romeinen alle niet-verharde kalkhoudende 
sedimenten.

Omdat in de bouwput de Limburgse mergel een 
stijf, stevig gedrag vertoonde, maar na het ont-
graven verkruimelde  en als een cohesieloos 
zand werd aangezien, is door de Universiteit 
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Figuur 1 - Uitzagen mergelblokken in Maastricht.
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Samenvatting
De civiele werken van de A2-tunnel in Maastricht zijn onlangs voltooid. Tij-
dens de bouw werd de Limburgse mergel in de bouwput als een stijve, ste-
vige grondlaag beoordeeld, terwijl het na het verwijderen als een cohesie-
loos zand werd aangezien. Om het sterktegedrag van deze mergel beter 
te begrijpen is door de Universiteit van Luxemburg aanvullend onderzoek 

gedaan. Uit triaxiaalproeven blijkt verrassenderwijze dat de sterktepara-
meters van verkruimelde mergel weinig afwijken van intacte mergel. De 
toplaag van de mergel een zeer kleine cohesie en een grote hoek van in-
wendige wrijving. Alhoewel hierdoor de mergel onder druk zeer sterk is, 
is de mergel vrijwel niet in staat om trek op te nemen.

van Luxemburg aanvullend sterkteonderzoek 
gedaan, om het verschil in beide situaties vast 
te stellen. Op 5 september 2013 zijn voor de la-
boratoriumproeven monsters genomen door de 
Universiteit van Luxemburg, met hulp van de 
Technische Universiteit Delft en van Avenue2. 
Dit gebeurde in de buurt van het Stadionplein, 
oftewel ten noorden van geologische breuk t.h.v. 
de Voltastraat, en op een diepte gelijk aan de 
tunnelbodem, oftewel in de zwakkere toplaag 
van de mergel.

Met een motorzaag zijn grote blokken droge 
mergel uitgezaagd, zie figuur 1, die in het la-
boratorium zijn verkleind tot ongestoorde mon-
sters.

Triaxiaalproeven op intacte mergel
De ongestoorde monsters waren allen cylinder-
vormig met een diameter van d = 38 mm, en een 
hoogte van h = 78 mm. De triaxiaalproeven hier-
op resulteerden bij (piek)bezwijken in de twee 
Mohr-Coulomb sterkteparameters: de cohesie 
c en de hoek van inwendige wrijving φ. De cel-
druk σ3 werd gevarieerd van 0 kPa tot 300 kPa. 
De cohesie bleek zeer laag te zijn; c = 37.4 kPa 
voor horizontale en c = 89.9 kPa voor vertikale 
monsters, zie figuur 2 en tabel 1. 

Dit betekent dat de cohesie voor vertikale mon-
sters meer dan twee maal zo groot is als voor 
horizontale monsters. Hierdoor is ook de uniaxi-
ale compressie sterkte (UCS) bijna tweemaal zo 
groot voor de vertikale monsters. Dit is typisch 
anisotropisch gedrag. Eigenlijk is er geen spra-
ke van cohesie zoals bij klei, maar van cemen-
tatie. De cohesie parameter wordt toegekend 
vanwege het gebruik in Mohr Coulomb model-
len e.d.

In tegenstelling tot de cohesie bleek de wrijving-
hoek zeer hoog en ook bijna gelijk voor de ho-
rizontale en vertikale monsters; respectievelijk 
φ = 40.2° en φ = 38.9°. Ter vergelijk, bij eerdere 
triaxiaalproeven door Avenue2 werd een sterk 
variërende cohesie (die vooral met de diepte 
toeneemt) en een ongeveer gelijke wrijvings-
hoek van  φ = 41° gevonden (zie Salazar et al., 
2011 en  Van Dalen en Salazar, 2012).

Figuur 3 - Een blok mergel met horizontale gelaagdheid.

Figuur 2 - Mohr-Coulomb bezwijklijn voor horizontale en vertikale mergel monsters.
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Tabel 1 -  Sterkteparameters van de mergel

Horizontale monsters Vertikale monsters

φ [°] 40.2 38.9

c [kPa] 37.4 89.9

UCS [kPa] 83.9 146.1

Treksterkte [kPa] 32.5 84.5
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Door de combinatie van een lage cohesie en een 
hoge wrijvingshoek is de treksterkte zeer laag. 
Dit valt vooral op tijdens het ontgraven. Zodra 
de mergel wordt uitgegraven en naar de opper-
vlakte wordt gebracht breekt de mergel en ver-
kruimelt het erg gemakkelijk, vooral langs de 
sedimentaire micro-laagjes in het monster, zie 
figuur 3. Maar zolang de mergel onuitgegraven 
blijft, en er enige gronddruk is, blijft de mergel 
gebonden en sterk. Dat verklaart waarom bij 
een visuele inspectie de mergel toch als relatief 
sterk wordt aangezien.

De lineaire regressie-correlatie van de resulta-
ten is hoog voor zowel de horizontale als ver-
tikale richting: R2 > 0.99, hetgeen in eerste in-
stantie opmerkelijk is omdat het uiterst moeilijk 
was onbeschadigd monster te maken zonder 
discontinuiteiten. Dit komt omdat de mergel erg 
bros en breekbaar is. Vooral de vertikale mon-
sters braken voortdurend langs de sedimentaire 
gelaagdheid.

In de triaxiaalproeven zijn alleen de onbescha-
digde monsters gebruikt, zodat de sterkte van 
de zwakkere grondmonsters niet zijn meege-
wogen. De kans dat de resultaten hierdoor een 
overschating van het gemiddelde zijn, valt toch 
mee omdat, zoals uit het volgende hoofdstuk zal 
blijken, er geen grote verschillen zijn gevonden 
tussen verkruimelde monsters en intacte mon-
sters.

Triaxiaalproeven op verkruimelde mergel
Omdat de vraag bestond of verkruimelde mer-
gel dezelfde wrijvingshoek heeft als intacte 
mergel, zijn er ook enige proeven uitgevoerd op 
verkruimelde mergel. Dit ziet eruit als fijn zand, 
zie figuur 4. De droge volumieke massa is laag 
vanwege de hoge porositeit en hangt af van de 
pakking: ρmin = 1.06 g/cm3 voor een losse pak-
king en ρmax = 1.26 g/cm3 voor een dichte pak-
king. De volumieke massa van droge intacte 
mergel ligt daar tussen in met ρd = 1.16 g/cm3. 
Hieruit volgt de porositeit van de intacte mergel; 
n = 1 – (1.16/2.5) = 54%, hetgeen een zeer hoge 
waarde is.

De triaxiaalproeven op verkruimelde mergel re-
sulteerden in de volgende sterkteparameters: φ 
= 43° en c = 26 kPa, zie tabel 2. Verrassend is dat 
de Coulomblijn, en dus de sterkte, vrijwel gelijk 
is aan die van intact mergel, zie figuur 5. Boven-
dien lijkt verkruimeld mergel zelfs een cohesie 
van dezelfde orde te hebben als intact mergel, 
en dat terwijl verkruimeld mergel helemaal 
geen cohesie kan hebben. Deze “schijncohesie” 
ontstaat omdat in het Mohr-Coulomb model van 

een rechte Coulomblijn wordt uitgegaan, terwijl 
in werkelijkheid deze meer gekromd is. Als we 
een cohesie van c = 0 kPa opleggen en uitgaan 
van dezelfde meetdata, dan vinden we een ge-
middelde wrijvingshoek van φ = 45.5°. Deze is 
iets hoger dan die van intacte mergel.
Ook al is het verschil in sterkte tussen de intacte 
mergel en de verkruimelde mergel niet groot, 

de spanning-rek relatie is wel zeer verschillend, 
zie figuur 6.

Omdat het Mohr-Coulomb bezwijkcriterium de 
eerder genoemde kromming niet kent, en het 
in de  rotsmechanika bekende Hoek-Brown be-
zwijkcriterium wel (Hoek & Brown 1980, Hoek 
2000), ontstond de vraag of het Hoek-Brown be-

Figuur 4 - Gedeeltelijk verkruimelde mergel.

Figuur 5 - Bezwijklijn verkruimelde mergel versus intakte mergel.
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Tabel 2 -  Sterkteparameters: intakte versus verkruimelde mergel

Horizontaal
+ intakt

Vertikaal
+ intakt

Verkruimeld
(indien cohesieloos)

φ [°] 40.2 38.9 43.3 (45.5)

c [kPa] 37.4 89.9 25.9 (0)
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zwijkcriterium niet beter de sterkte van mergel 
kan beschrijven. Dit bleek niet het geval vooral, 
om het in Mohr-Coulomb termen te zeggen, om-
dat het Hoek-Brown model uitgaat van een, voor 
mergel, veel te lage wrijvingshoek. Met andere 
woorden; het Mohr-Coulomb bezwijkcriterium 
is toch het nauwkeurigste model om de sterkte 
van mergel te beschrijven.

Invloed van het watergehalte
Om te zien wat de invloed is van het waterge-
halte op de sterkte van verkruimeld mergel, zijn 
meerdere triaxiaalproeven uitgevoerd op zowel 
volledig verzadigde (natte) als onverzadigde 
(droge) monsters. Ook hier waren de resultaten 
verrassend,. Verwacht werd dat door de zuig-
kracht van het poriewater de sterkte (de “co-

hesie”) zou toenemen volgens de theoriën van 
Donald (1956), Lamborn (1986) and Peterson 
(1988). Echter, er werd een afname gevonden, 
zie figuur 7 en tabel 3.

Conclusies
Uit de gemaakte triaxiaalproeven op de onder-
zochte Limburgse mergel blijkt dat de sterkte-
parameters van de  verkruimelde mergel weinig 
afwijken van intacte mergel. De mergel heeft 
een zeer kleine cohesie en een grote hoek van 
inwendige wrijving. Alhoewel hierdoor de mer-
gel onder druk zeer sterk is, is de mergel vrijwel 
niet in staat om trek op te nemen. Het Mohr-
Coulomb bezwijkcriterium geeft voor de mergel 
bij lage spanningen een iets te hoge cohesie.
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TRIAXIAALPROEVEN OP LIMBURGSE MERGEL LEVEREN VERASSENDE RESULTATEN

Figuur 6 - Spanning-rek relatie

Figuur 7 - Mohr-Coulomb bezwijklijn voor droog en verzadigd verkruimeld mergel.

0 2 4 6 8 10 120

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

# (%)

! 1−!
3(M

Pa
)

Maximum = 0.278

Maximum = 0.306

Vertikaal
Verkruimeld

!3 = 0.05 MPa

0 0.2 0.4 0.6 0.80

0.2

0.4

0.6

0.8

!1,!3(MPa)

(!
1−!

3)/2
 (M

Pa
)

Verzadigd, verkruimeld: " = 43.8°, c = −6.06 kPa

Droog, verkruimeld: " = 43.3°, c = 25.91 kPa

Tabel 3 -  Sterkteparameters: invloed watergehalte

Verzadiging: 0% 100%

φ [°] 43.3 (48.5) 44.8 (43.6)

c [kPa] 25.9 (0) -20.8 (0.0)
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