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Onderzoeker

Inleiding
Het project Oosterweelverbinding behelst het 
sluiten van de ringweg rond Antwerpen langs 
de westzijde van de stad. Dit omvangrijke en 
complexe infrastructuurwerk bevat een groot 
aantal kunstwerken met kruisingen en aan-
sluitingen van bestaande wegen, waterwegen 
en havendokken. De realisatie van deze nieuwe 
verbinding zal de verkeersknoop op de be-
staande ringweg moeten oplossen.

De Oosterweelverbinding is politiek als maat-
schappelijk een beladen dossier. Meerdere tra-
cés en oplossingen werden al bestudeerd alvo-
rens tot een consensus te komen.

De kruising van de Schelde gebeurt met een 
zinktunnel waarna aansluitend met een dub-
beldeks gestapelde tunnel onder de havendok-
ken en het Albertkanaal wordt gegaan. De dub-
beldekstunnel vereist zeer diepe ontgravingen 

Figuur 2 - Grondlagenopbouw aan de proefput en grondwaterstand in rust.

Figuur 1 - Situatieplan met de locatie 
van de proefkuip in Antwerpen.
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tot in de stijve overgeconsolideerde Boomse 
klei. Dit ontwerp van studiebureau ROTS wierp 
meteen enkele belangrijke prangende ont-
werp- en uitvoeringsvragen en grote uitdagin-
gen op [3].

De opdrachtgever Beheersmaatschappij Ant-
werpen Mobiel (BAM) en studiebureau ROTS 
beslisten om een aantal van deze aspecten te 
onderzoeken in een unieke proefcampagne op 
ware grootte. In [2] wordt de eerder uitgevoerde 
tril- en heiproef besproken. In het onderhavige 
artikel zal worden ingegaan op de onderzoeken 
en resultaten van de proefbouwkuip (locatie, 
zie figuur 1).

Doelstellingen
Voorafgaand aan het project werden een groot 
aantal doelstellingen vooropgesteld. In studie 
en uitvoeringsfase werkten klant BAM, studie-
bureau ROTS, MOW, WTCB en hoofdaannemer 
Denys NV intensief samen om de onderzoeks-
doelen te optimaliseren en waar mogelijk uit te 
breiden. De proefbouwkuip bood ook de moge-
lijkheid om een aantal nieuwe monitoringstech-
nieken uit te proberen en te vergelijken met be-
ter gekende technieken. Onderstaande oplijsting 
geeft een overzicht van de voornaamste doelen:
a)  Installeerbaarheid AZ36-700N in glauconiet-

houdend zand en Boomse klei [2] [4];
b)  Bemaling, gestempelde uitgraving tot op 

Boomse klei-aquitard;

c)  Monitoren gedrag van de Boomse klei;
d)  2D en 3D back calculations snedekrachten 

en vervormingen;
e)  Installeerbaarheid diepwanden in een niet 

verdichte aanvulling en net naast damplan-
ken;

f)   Inspectie dam- en diepwanden tijdens droge 
ontgraving;

Grondlagenopbouw
De proefsite bevindt zich aan de noordwestzijde 
van de stad ter hoogte van het oude Noordkas-
teel. De grondlagenopbouw op deze proefsite is 
typisch voor de Antwerpse regio (figuur 2). Daar-
enboven ligt de site pal op het traject van de toe-
komstige Oosterweelverbinding.

De bovenlagen bestaan uit aangevuld, gerema-
niëerd en opgespoten materiaal van zeer he-
terogene oorsprong. De freatische watertafel 
bevindt zich op 2 à 3m onder maaiveld. De Quar-
taire polderklei met uitgesproken veenhorizont 
vormt een hydraulische scheiding. De onderge-

legen voornamelijk Tertiaire glauconiethouden-
de zanden worden gevoed door de Schelde. Tot 
op een afstand van ongeveer 300m landinwaarts 
is een duidelijke invloed van het getij merkbaar 
in de diepe peilbuizen. De Boomse klei aquitard 
ligt op 24m onder maaiveld. De top van deze 
65m dikke kleilaag vormde het beoogde uitgra-
vingspeil van de proefput. 

Geometrie proefbouwkuip
De proefput was een achthoekige, vijfvoudig ge-
stempelde damwandkuip met een oppervlakte 
van 402m!, een maximale uitgravingsdiepte van 
24m en planklengtes AZ36-700N van 29,65m (fi-
guur 3 en 4). In het midden van de lange zijde 
zou de damwand zo goed mogelijk aan een 2-D 
ontwerpsituatie moeten voldoen. De damplan-
ken kenden een steek van ongeveer 7m in de 
Boomse klei. De binnenzijde van de kuip was 
bijgevolg volledig hydraulisch afgesloten.

Hoofdaannemer Denys opteerde voor het ge-
bruik van stalen liggers voor de opbouw van de 

Samenvatting
Het sluitstuk van de Oosterweelverbinding in Antwerpen wordt op de rechteroever van de Schelde 
wellicht een diepe dubbeldekstunnel. In een unieke proefcampagne op ware grootte is o.a. on-
derzocht hoe het glauconiethoudend zand en de Boomse klei reageren bij de installatie van lange 
damwanden en tijdens een diepe uitgraving. De vervorming en rek van de damwanden, de variatie 
van de waterspanningen en de zwel van de Boomse klei werden uitgebreid gemonitord. Dankzij 
de intense samenwerking van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), het studiebu-
reau ROTS, het WTCB, het departement MOW van de Vlaamse overheid en de aannemer Denys 
kan bepaald worden hoe de bouw van de Oosterweeltunnel het beste wordt aangepakt.

Figuur 3 - Grondplan van de proefput met aanduiding van de 
damwanden, stempelkaders, diepwandpanelen en monitoring

Figuur 4 - Zicht op de proefput met 
de loopbrug en de vijf stempellagen
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stempels. De vijf stempelkaders werden onder-
ling verbonden met verticale en diagonale ko-
kervormige stijlen omwille van knikstabiliteit. 
Om de Boomse klei onderaan de bouwkuip zo 
min mogelijk te verstoren werd het gebruik van 
een king pile vermeden. Alles samen waren de 
stempelkaders goed voor 311 ton staal. 

Fasering proefbouwkuip
In het bestek werden een gedetailleerde fase-
ring der werken en een groot aantal strenge ei-
sen met betrekking tot bescherming van meet-
apparatuur gedefinieerd. In grote lijnen werd het 
volgende stappenplan gehanteerd (Figuur 5).

Na een voorafgraving werden tussen januari en 
maart 2014 de damwanden en meettoestellen 
geïnstalleerd. Het gros van de monitoringsappa-

ratuur werd ná de tril- en heiwerkzaamheden in 
de grond gebracht.

Na een stabilisatieperiode noodzakelijk voor 
de waterspanningsmetingen in de klei is in mei 
2014 een stapsgewijze pompproef tot 15 m af-
maalhoogte uitgevoerd binnen de kuip in de ge-
spannen waterlaag. Deze pompproef maakte het 
mogelijk om de werking van alle meettoestellen 
te controleren en zorgde er in een later stadium 
voor dat het effect van bemaling en ontgraving 
op de waterspanningen in de Boomse klei kon 
worden onderscheiden.

Aansluitend op de pompproef werd de kuip 
droog uitgegraven tot 7m diepte en onder water 
weer aangevuld. Na herstel van de diepe water-
tafel in de bouwkuip kon in juli 2014 aangevan-

gen worden met het graven van twee maal twee 
diepwandpanelen doorheen een niet-verdichte 
en beperkt verdichte aanvulling. Deze uitvoe-
ringssituatie werd specifiek getest omdat deze 
zich over grote afstand zal voordoen bij de Oos-
terweelverbinding.

De stapsgewijze droge, gestempelde uitgraving 
met inspectie en mootsgewijze afbraak van de 
diepwandpanelen is gestart in juli 2014. Gedu-
rende de proefcampagne werden de meetresul-
taten gebruikt om de uitvoering van de werken 
bij te sturen waar nodig (observational method).

Op 23 april 2015 werd de top van de Boomse klei 
als finaal uitgravingspeil bereikt. Na een stand 
still meetperiode van 4 maanden voor het op-
meten van de zwel en waterspanningen in de 

Figuur 7 - Zicht op het intrillen en 
inheien van de damwanden.

Figuur 6 - Optische vezels op de damwanden, links de inge-
lijmde BOTDA-vezels, rechts de ingegroute FBG-vezels.

Figuur 5 - Fasering van de proefcampagne.

geotechniek _December_2015_v3.indd   12 27/11/15   22:29



13 GEOTECHNIEK - December 2015

Boomse klei werd de proefbouwkuip in septem-
ber 2015 heraangevuld.

Installatie van de damplanken
Voorafgaand aan de trilwerkzaamheden wer-
den een groot aantal damplanken uitgerust met 
opgelaste reservatiekokers en ingebedde opti-
sche vezels voor rek- en vervormingsmetingen 
(figuur 6). De kokers kregen onderaan een hei-
schoentje. 
Het vooraf inslijpen en verlijmen van optische 

vezels op in te trillen/heien damplanken was 
een experimentele uitvoeringswijze. Vanzelf-
sprekend diende de aannemer de nodige voor-
zichtigheid aan de dag te leggen bij het intrillen/
heien van deze damplanken. De stalen kokertjes 
werden achteraf zowel gebruikt voor inclinome-
termetingen als voor het ingrouten van optische 
vezels. Nagenoeg alle damplanken bereikten de 
beoogde einddiepte.
Er werd gebruik gemaakt van een hoogfrequent 
trilblok PVE 2350VM. Om vermoeiingsbreuk 

t.h.v. de klemmen te vermijden waren opgelaste 
stalen strips noodzakelijk. Het intrillen bleek ef-
ficiënt tot 1 à 2 m in de Boomse klei. Vanaf dit 
peil werden de damplanken nog 5 à 6 m nage-
heid met een dieselblok DELMAG D62-22. Het 
heiwerk in de Boomse klei was zeer zwaar. Bij 
12 van de 52 damplanken werd zware kopschade 
vastgesteld waardoor de kop van de damplank 
diende te worden afgebrand om het heiwerk te 
kunnen voltooien (figuur 7).
De meeste verlijmde optische vezels overleef-
den het tril- en heiproces. De reservatiekokers 
bleven allemaal intact en konden voluit worden 
benut voor verschillende metingen.

Monitoring – meettoestellen
Binnen en rondom de damwandkuip werden een 
zeer groot aantal meettoestellen geïnstalleerd 
(figuur 8). Het diepste meettoestel bevond zich 
53m diep. Tabel 1 geeft een globaal overzicht 
van de metingen en de daarvoor ingezette ap-
paratuur.

Een belangrijke randvoorwaarde was dat alle 
meettoestellen werkzaam moesten zijn vanaf 
het begin van de proefcampagne. De meettoe-
stellen die zich in de kuip bevonden werden ge-
installeerd doorheen eerder tot op de top van de 
Boomse klei aangebrachte stalen casings, welke 

PROEFCAMPAGNE VOOR DE OOSTERWEELVERBINDING IN ANTWERPEN

Figuur 8 - Zicht op de diverse meettoestellen van de proefkuip.

Tabel 1 - Overzicht meettoestellen.

Doel meting Meettoestellen

vervorming maaiveld buiten de put 47 fenopalen
6 horizontale inclinometers

rek / moment in damwanden 4 optische FBG-vezels
1 optische BOTDA-vezel

horizontale uitwijking damwanden 9 verticale inclinometers
8 meetnagels

zwel Boomse klei 2 extensometers met optische vezels
2 extensometers met mechanische stangen

waterdruk in klei en zanden
13 piëzocellen
8 batsensoren
10 peilbuizen

kracht in stempels 40 optische vezels, 7 rekstrookjes en 10 ther-
mokoppels

geotechniek _December_2015_v3.indd   13 27/11/15   22:29



14 GEOTECHNIEK - December 2015

bescherming boden tijdens de latere uitgraving. 
De aannemer hield bij elke fase rekening met de 
soms delicate meettoestellen, en vermeed elke 
beschadiging.

De meetapparatuur werd uit voorzorg zo veel 
als mogelijk ontdubbeld. Voor de meting van de 
snedekrachten in de damplanken werden inge-
groute en verlijmde optische vezels van 2 afzon-
derlijke types gebruikt. Voor de waterdrukken in 
de Boomse klei zijn piëzocellen en ingedrukte 
batsensoren toegepast. Voor de extensometers 
zijn eveneens twee verschillende systemen toe-
gepast. Bovendien werd om vandalisme tegen te 
gaan de werf continu bewaakt.

De meetapparatuur in het midden van de kuip 

bleef toegankelijk tijdens de uitgraving  via een 
loopbrug geplaatst op het bovenste stempelka-
der. Op die manier waren topografische opme-
tingen ook mogelijk.

Meetresultaten
Bij aanvang van de proef werd snel duidelijk dat 
het niet eenvoudig was om een overzicht te be-
waren in de gigantische stroom aan meetgege-
vens. Na puzzelwerk werd een overzichtsgrafiek 
gemaakt waarop in één oogopslag de evolutie van 
de belangrijkste parameters kon worden geëva-
lueerd (figuur 9). Volgende parameters worden 
samen in functie van de tijd weergegeven:
•  Peil grondoppervlak in de put;
•  Waterpeilen binnen en buiten de kuip in ver-

schillende watervoerende pakketten;

•  Waterspanningen in de Boomse klei in het 
midden van de bouwkuip op verschillende ni-
veaus;

•  Zwel van de Boomse klei.
Gedurende de proefcampagne ontwikkelde deze 
grafiek zich als een stripverhaal tot een handig 
middel om snel de stand van zaken in te schat-
ten. Opvallend bij de metingen van de zwel van 
de Boomse klei met extensometers met opti-
sche vezeltechniek was de nauwkeurigheid van 
de metingen: het getij van de Schelde is net als 
bij de piëzocellen bijvoorbeeld terug te vinden in 
de meetgrafieken.

Om de buigende momenten in de damwanden 
op te volgen werden langs weerszijden van de 
neutrale lijn optische vezels geplaatst op een 
aantal damwanden [5]. Enerzijds werden na 
installatie van de damplanken FBG-vezels in-
gegrout in aangelaste stalen kokerprofielen, 
welke een beproefde methode is van het WTCB. 
Anderzijds werden FGB- en BOTDA-vezels in-
gelijmd in een dunne sleuf in de damwanden 
(figuur 6).
WTCB paste reeds succesvol ingelijmde FBG-
vezels toe voor het opmeten van vervormingen 
in soilmixwanden, waarbij de geïnstrumen-
teerde wapening in het verse soilmix materiaal 
werd geplaatst. In dit geval was de vraag of de 
optische vezels het zware tril- en heiwerk zou-
den overleven. Uit de vergelijking van de rekken 
opgemeten met de beide systemen (figuur 10) 
kunnen we afleiden dat het inlijmen van opti-
sche vezels een veelbelovende techniek is. Op 
te merken valt dat de vezels zeer fijn en delicaat 
zijn. De bescherming ervan is cruciaal.

Proef op de som, maar in sommige gevallen 
leidden de metingen tot onverwachte en ver-
rassende resultaten waar niet meteen een 
duidelijke verklaring voor te vinden was. Voor 
de finale uitgravingsslag werd de  stijghoogte 
in de Tertiaire zanden aan de buitenzijde van 
de bouwkuip verlaagd met 8 m. De invloed van 
deze bemaling op de gemeten krachten in de 
onderste 4 stempels was geheel te verwachten 
aanzienlijk (25 à 45 %). Het verschil tussen de 
gemeten momenten- en vervormingslijnen in 
de damplanken voor en na spanningsbemaling 
was verrassend genoeg miniem (figuur 11).

Waterspanningen in de Boomse klei
Zowel binnen als buiten de damwand werden 
na het tril- en heiwerk waterspanningsmeters 
van verschillende types en op verschillende ni-
veaus in de Boomse klei geïnstalleerd.

Figuur 12 toont het verloop van de waterspan-
ningen gedurende de stapsgewijze pompproef. 

Figuur 9 - Uittreksel van de overzichtsgrafiek van de metingen aan de proefput.

Figuur 10 - Rekken, momenten en horizontale verplaatsingen van de 
damwanden opgemeten met de optische vezels bij de einduitgraving.
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Ter hoogte van de damplanken is een duidelijke 
poriënwateroverspanning ten opzichte van de 
hydrostatische lijn zichtbaar. Deze poriënwa-
teroverspanningen zijn te wijten aan het inbren-
gen van de damplanken. Mogelijks is er ook een 
opbouw van waterspanningen opgetreden door 
de installatie van de meettoestellen zelf.
De meetresultaten van de piëzocellen P1 in het 
midden van de put tonen een snelle aanpassing 
van de poriënwaterspanning tijdens bemaling. 
In de Boomse klei stelt zich een gradiënt in van 
27 kPa/m’. Buiten de bouwkuip heeft de proef-
bemaling zoals verwacht geen invloed.

Bij de evaluatie van de waterspanningen tijdens 
de uitgraving bleek voor elke fase een tijdstip 
te bestaan met grondwater op -10m TAW bin-
nen de kuip. Vergelijking van de waterdrukken 
op deze tijdstippen liet toe het effect van het 
grondwater in de kuip te elimineren en enkel de 
invloed van het ontgraven te bestuderen (figuur 
13). Bij uitgraving wordt grosso modo 30 % van 
de afname van de korrelspanningen omgezet in 
poriënwateronderspanning [1].

Bij de uitgravingsfase tot 15 m diepte (5/11/2014) 
wordt ongeveer 300 kPa totaalspanning weg ge-

nomen. Deze variatie vindt men verdeeld terug 
aan actieve zijde (P3) en passieve zijde (P2) t.o.v. 
de initiële waterspanningen.

Figuur 14 geeft de gemeten waterspanningen 
tijdens en na de laatste uitgraving. Aan de bui-
tenzijde van de damwand (P3) worden poriënwa-
teronderspanningen gemeten t.o.v. de lijn vóór 
de laatste uitgraving. In piëzocel P2 aan de pas-
sieve zijde van de damplank worden overdruk-
ken geregistreerd ten gevolge van de mobilisatie 
van passieve gronddruk. In het midden van de 
bouwkuip ziet men duidelijk de ontwikkeling en 
het relatief snelle dissiperen van de poriënwa-
teronderspanningen bij de laatste ontgraving in 
de verweerde bovenste meters.

Diepwanden
Na de eerste uitgraving werden doorheen een 
niet en beperkt verdichte aanvulling 2 x 2 diep-
wandpanelen gerealiseerd binnen de kuip en op 
1m van de damplanken. De diepwanden werden 
aangezet op en 1m onder het finale uitgravings-
peil. Om problemen met de sleufstabiliteit te 
voorkomen is een overhoogte van de steunvloei-
stof van 1,5m  ten opzichte van het grondop-
pervlak en 2,5m t.o.v. het grondwater toegepast 
(figuur 15).

Het wapeningspercentage van de proefdiepwan-
den bedroeg 140 kg/m". De gebruikte wapening 
was representatief voor wat er later zal worden 
gebruikt bij de bouw van de tunnel. Stalen buizen 
in de hoeken van de wapeningskooien maakten 
het mogelijk om de kwaliteit van de diepwand-
voegen te controleren met de cross hole sonic 
logging techniek.

Bij uitgraving van de damwandkuip kwamen de 

Figuur 12 - Waterspanningen in de Boomse klei in drie 
snedes tijdens de proefbemaling in de proefkuip.

Figuur 13 - Waterspanningen in de Boomse klei in drie 
snedes tijdens de uitgraving van de proefkuip.
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Figuur 11 - Momenten, vervormingen en stempelkrachten voor 
en na het uitvoeren van een diepe bemaling buiten de proefput.
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diepwanden beetje bij beetje vrij, waarbij voor 
elk uitgravingsniveau een visuele inspectie, 
foto’s, 3-D scans en aantal zaagsnedes zijn uit-
gevoerd. Binnen de bouwkuip bestond de unieke 
kans om ook de achterzijde van de diepwanden 
te inspecteren. Voor de plaatsing van de stem-
pelkaders dienden de diepwanden stelselmatig 
te worden afgebroken. Op het finale uitgravings-
peil kon ook de aanzet geïnspecteerd worden. 
De uitvoering van de diepwanden doorheen de 
7m niet-verdichte aanvulling is zonder noe-
menswaardige problemen verlopen. In de aan-
vulling werden bij heruitgraving betonnen uit-
stulpingen van ongeveer 1 m" op de diepwanden 
teruggevonden, vermoedelijk door grondinval 

in de sleuf. Een sluitende verklaring werd nog 
niet gevonden. Het is ook onduidelijk op welk 
moment er grond in de sleuf zou zijn geschoven.
Dieper werden een aantal belangrijke anomalie-
en, voornamelijk in het front van de diepwanden, 
vastgesteld. De proefbouwkuip bood de unieke 
mogelijkheid om de resultaten van de CSL-me-
tingen te combineren met aanzichtfoto’s en 3D-
scans (figuur 16).

Naderhand werd zeer handig gebruik gemaakt 
van een fotocamera op een lichtmast om de 
diepwandwerken in detail te bestuderen en zo 
te trachten de oorzaak van de anomalieën op te 
sporen. Deze camera nam één beeld per minuut. 

Een nauwgezette uitvoering, controlemetingen 
en strikte opvolging blijken weerom van primor-
diaal belang te zijn bij diepwandconstructie.

Zwelmetingen
Bij de ontgraving van de bouwkuip tot op de 
Boomse klei werd de korrelspanning verlaagd 
met 240 kPa. De metingen van de zwel van de 
klei wekten bij de betrokken partijen een grote 
nieuwsgierigheid en interesse op. De zwel van 
de klei werd op meerdere manieren geregis-
treerd:
•  Extensometers E1 en E3 met mechanische 

stangen en ankers op verschillende dieptes;
•  Extensometers E2 en E4 met FBG optische ve-

zeltechniek;
•  Topografische opmetingen van de kop van de 

damplanken.

Daar de extensometers voorafgaand aan de uit-
graving werden geïnstalleerd kon de ogenblik-
kelijke zwel worden gemeten. Extensometer E4 
met FBG optische vezeltechniek werd na verloop 
van tijd geïnstalleerd daar optische vezel E2 bui-
ten het gekende meetbereik dreigde te vallen, 
hetgeen finaal ook is gebeurd. E4 kon de metin-
gen van E2 overnemen.

Figuur 17 toont de gemeten zwel van de ver-
schillende sensoren in functie van de tijd. Bij 
elke ontgravingsslag is duidelijk de ogenblikke-
lijke zwel af te leiden. De extensometers  ma-
ten na volledige ontgraving een totale zwel van 
grosso modo 70 mm. Zoals verwacht stabiliseert 
de zwel zich niet na de stand still periode van 
4 maanden [6]. De zwel blijft doorgaan met een 
stijging van verschillende mm per maand. Het 
verloop van de zwel in functie van de tijd  ver-
schilt per type extensometer.

De damwanden zijn tijdens de proefcampagne 
ongeveer 30 mm omhoog gekomen. De invloed 
van de zijdelingse wrijving in de Tertiaire zanden 
speelt hier onmiskenbaar een rol. 

Met behulp van DSettlement en op basis van een 
parameterset bepaald uit studiewerk van Prof. 
De Beer en Christiani en Nielsen is een back 
calculation van de proefbouwkuip uitgevoerd. 
In deze zwelberekening werden maaiveld- en 
grondwaterpeil in elke bouwfase zo goed moge-
lijk gesimuleerd. De berekende zwel en evolutie 
van korrelspanning zijn tevens opgenomen in fi-
guur 17. De berekende totale zwel benadert de 
gemeten waarde.

Het verdient de opmerking dat de belastings-
situatie van de klei in de proefbouwkuip geen 
zuivere zwel is. De mobilisatie van de passieve 

Figuur 14 - Waterspanningen in de Boomse klei in drie 
snedes tijdens de laatste uitgraving van de proefkuip.

Figuur 15 - Zicht op de uitvoering van de diepwanden.
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weerstand van de damplanken is een invloeds-
factor.

Conclusies
De proefbouwkuip was een zeer leerrijk project 
welke een schat aan geotechnische kennis en 

studiemateriaal heeft opgeleverd. De resulta-
ten zullen gebruikt worden om het ontwerp van 
de Oosterweelverbinding te verfijnen en om de 
kosten en bouwrisico’s van de tunnels juist in te 
schatten. Ook voor andere projecten in verge-
lijkbare grondslag zal de kennis bruikbaar zijn.

Een intense en vruchtbare samenwerking tus-
sen klant, WTCB, MOW, Denys en studiebureau 
ROTS heeft er toe geleid dat de meetdata op een 
efficiënte en vlotte manier konden worden ver-
werkt en geïnterpreteerd. Via observational me-
thod konden op korte termijn juiste beslissingen 
worden genomen  in verband met de stabiliteit 
van de kuip.

Meten is weten, maar geotechnisch meten 
werpt toch ook soms nieuwe vraagstukken op. 
Dit maakt het vak geotechniek oh zo boeiend.
De proefput vormde een pilootproject voor een 
aantal nieuwe meettechnieken die één op één 
konden worden vergeleken met meer gekende 
technieken. De aanwezigheid van uitgebreide 
monitoring vereist speciale aandacht, alertheid, 
opvolging en voornamelijk betrokkenheid van 
de aannemer om tot een goed eindresultaat te 
komen. 
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Figuur 16 - Foto en 3D-scan van de diepwandpanelen A en 
B met de resultaten van de CSL-metingen.

Figuur 17 - Metingen en nacalculatie van de zwel van de Boomse klei.
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