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Inleiding
In 1996 werd de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) opgestart. Sinds 2002 is de data opgenomen in DOV gratis beschikbaar op https://
www.dov.vlaanderen.be. DOV wordt continu gevoed met geologische, geotechnische, hydrogeologische en pedologische gegevens en in de loop
der jaren is dan ook een massa aan gegevens verzameld. Om al deze informatie op een optimale
manier te benutten, wil de afdeling Geotechniek
van de Vlaamse Overheid werken met regionale
proefverzamelingen. De data beschikbaar in DOV
is hiervoor een belangrijk uitgangspunt.
In een regionale proefverzameling worden alle
geotechnische data uit eenzelfde regio en behorend tot eenzelfde geotechnische eenheid samen
gebracht en uitgebreid bestudeerd. Het einddoel
is om waarden toe te kennen aan geotechnische
parameters, zodat ze onder welbepaalde voorwaarden kunnen gehanteerd worden binnen een
bepaald geografisch gebied. De vaktechnische
kennis van de afdeling Geotechniek in combinatie
met de resultaten uit regionale proefverzamelingen, kan het voor toekomstige projecten mogelijk
maken om gerichter en efficiënter proeven (boringen, sonderingen en laboratoriumproeven) in te
plannen. Anderzijds biedt het ook de mogelijkheid
om beperkte site gebonden proefresultaten in te
passen in de beschikbare datasets en daaruit toepasselijke karakteristieke waarden te selecteren.
In dit artikel wordt de opzet en het gebruik van de
regionale proefverzamelingen geïllustreerd aan
de hand van drie datasets met data uit dezelfde
geologische/geotechnische eenheid, de Formatie
van Boom. De bestudeerde data uit deze eenheid
werd verzameld tijdens een aantal geotechnische
meetcampagnes op drie locaties. Voor deze datasets wordt nagegaan of met objectieve criteria kan
aangetoond worden of ze al dan niet verschillend
zijn (voor sommige of alle parameters) en of ze al
dan niet samengevoegd kunnen worden tot één
grotere regionale proefverzameling.

Datasets
Het definiëren van de gebieden waarvoor regio-

Figuur 1 - Locatieplan van de studiegebieden, met weergave van de bestudeerde boringen.

nale proefverzamelingen worden uitgewerkt, gebeurt op basis van de hoeveelheid aan beschikbare
geotechnische data. Voor deze studie werden drie
datasets gekozen in en rond Antwerpen, op locaties waar de afdeling Geotechniek reeds meerdere
projecten heeft uitgevoerd en in de toekomst nog
projecten zal uitvoeren. Op elke locatie worden de
geotechnische eenheden geïdentificeerd. Voor
deze studie zijn 103 boringen, 103 sonderingen en
264 laboratoriumproeven gebruikt. Figuur 1 geeft
een overzicht van de locaties van boringen, die gegroepeerd werden onder de zones AntwerpenLinkeroever, Antwerpen-Oost en AntwerpenNoord. Deze waarnemingen liggen gegroepeerd
over locaties waar de meeste data aanwezig was
in functie van lopende projecten.
Voor elke boring werd dezelfde geotechnische
eenheid, namelijk de Formatie van Boom, afgebakend. De Formatie van Boom wordt beschreven als
een zware siltige, glimmer- en vaak ook pyriethou-
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dende klei. In ontsluitingen is vaak een horizontaal
geband patroon te zien dat correspondeert met
wisselende gehaltes aan silt en/of organisch materiaal. In het bovenste gedeelte van de afzetting
komen carbonaatconcreties, septaria genoemd,
voor.
Geologisch wordt de Formatie van Boom onderverdeeld in drie leden: Lid van Putte, Lid van Terhagen en Lid van Belsele-Waas. Het Lid van Putte
wordt gekenmerkt door het voorkomen van siltige
en organische horizonten. Het Lid van Terhagen
bevat het minst silt en kan banden vertonen rijk
aan organisch materiaal. Delen van dit lid zijn ontkalkt en hebben een bruinachtige kleur. Het lid
van Belsele-Waas is uitgesproken zandig, bevat
geen septaria en heeft een laag gehalte aan organisch materiaal (Jacobs et al., 2010; Vandenberghe, 1978). In tabel 1 wordt een overzicht
gegeven van enkele gemiddelde parameters van
de Formatie van Boom volgens verschillende
bronnen.

Samenvatting
De regionale proefverzameling stoelt op een grote hoeveelheid beschikbare
data van de afdeling Geotechniek in de vorm van boringen, laboratoriumproeven
en sonderingen die enerzijds beschikbaar zijn uit laboratoriumonderzoek binnen
de afdeling en anderzijds zijn opgenomen in de Databank Ondergrond Vlaanderen
(DOV). Op basis van de geografische concentratie van de beschikbare proeven
werden drie datasets in de Formatie van Boom rond Antwerpen beschouwd:
Antwerpen-Linkeroever, Antwerpen-Oost en Antwerpen-Noord. Deze data zijn

Tabel 1: Eigenschappen voor de klei
van de Formatie van Boom
Antwerpen
E3 Scheldetunnel
nabij Site
Antwerpen
Linkeroever
(De Beer, 1967)

Natuurlijke
volumemassa
(Mg/m3)
Watergehalte (%)

Antwerpen
Stormvloedkering
Scheldebekken (BK1)
nabij Site Antwerpen
Linkeroever
(Schittekat
et al., 1983 )

1,9
25-32

27

Vloeigrens (%)

81

66

Uitrolgrens (%)

29

22-26

Plasticiteitsindex

52

40

Kleifractie (%)

49

50

Voor de huidige studie werden alle beschikbare
ongeroerde grondmonsters uit de Formatie van
Boom en gelegen binnen de drie beschouwde gebieden geselecteerd. De grondsoorten zijn bemonsterd in intervallen van maximaal 50 cm. Van
deze grondmonsters werden de volgende parameters verzameld in een dataset: kleifractie (< 2 µm),
leemfractie (2 µm – 60 µm), fijnzandfractie (60 µm
– 200 µm), zandfractie (200 µm – 2 mm), grindfractie (2 mm – 20 mm), slibgehalte (gewichtsprocenten van korrels kleiner dan 20 µm), humus- en
kalkgehalte, plasticiteitsindex, activiteitsindex,
vloeigrens, uitrolgrens, volumemassa (natuurlijk
en droog), watergehalte, de gemeten conusweerstand (qc) en de gestandaardiseerde conusweerstand (qc,stand). Voor het vastleggen van de
conusweerstand werd voor elk grondmonster het
volledige corresponderende interval van 50 cm geselecteerd op de bijhorende sondering. Over dit
interval werd de gemiddelde conusweerstand
en vervolgens de gestandaardiseerde conusweerstand berekend, om de waarden bepaald met verschillende conustypen onderling te kunnen
vergelijken. Hiervoor werden ratio’s gebruikt die
vastgelegd werden aan de hand van eerdere studies (Van Alboom en Whenham, 2003).

Methode statistische analyse
Het onderzoek start met een grondige analyse van
de beschikbare data uit de laboratoriumproeven.
In figuur 2, is een schematisch overzicht gegeven
van de opeenvolgende stappen. In Stap 0, wordt

verzameld en grondig statistisch geanalyseerd om te bepalen of ze kunnen
samengevoegd worden tot een regionale proefverzameling. Middels regionale
proefverzamelingen kunnen toekomstige projecten binnen de afdeling Geotechniek van de Vlaamse overheid gerichter en efficiënter worden ingepland. De
bestudeerde monsters in deze geologische Formatie kunnen lithologisch ingedeeld
worden in kleirijke of zandigere eenheden. Wanneer enkel de kleirijke eenheden
bestudeerd worden, dan blijken de drie datasets onderling goed overeen te komen
en kunnen ze samengevoegd worden tot één regionale proefverzameling.

elk monster gecontroleerd aan de hand van beschikbare boorbeschrijvingen en sondeerdiagrammen op ligging, zodat er zekerheid is dat het zich
effectief in de Formatie van Boom bevindt. Vervolgens worden de drie datasets in Stap 1 onderworpen aan een klassieke statistische analyse, waarbij
de distributie en de statistieken voor elke parameter worden bepaald. De correlaties tussen de verschillende parameters worden daarna in Stap 2
berekend per dataset. Deze berekende correlaties
worden steeds visueel gecontroleerd aan de hand
van xy-grafieken (crossplots).
In Stap 3 worden de datasets onderling vergeleken
aan de hand van de statistische parameters, histogrammen, crossplots, boxplots en quantile-quantilediagrammen (QQplots, zie verder). Ook de
correlaties tussen de parameters worden onderling vergeleken voor de verschillende gebieden.
Aan de hand van de resultaten uit de statistieken
en diagrammen uit Stap 3 worden in Stap 4 de
datasets ingedeeld in één of meerdere populaties.
Tenslotte worden de hierboven beschreven stappen herhaald op deze kleinere populaties binnen
de dataset. In deze aanpak is geen rekening gehouden met de ruimtelijke variabiliteit waarbij de
verschillen tussen bepaalde parameters afhankelijk is van de afstanden tussen deze punten, en de
onderlinge correlatie van parameters voor mon-

Figuur 2 Schematische
weergave van
de gevolgde
methodologie.
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sters ontnomen binnen dezelfde boring (Calle,
2007; Calle, 2008).
Indien er verschillen worden waargenomen tussen
de datasets onderling, dan wordt gezocht naar een
objectieve en kwantificeerbare reden voor dit verschil. In deze analyse werd steeds gekeken naar
het patroon van alle resultaten en niet naar één of
enkele individuele getallen.

Quantile-Quantilediagram
Een quantile-quantilediagram (QQplot) is een grafische methode om vast te stellen of twee datasets
uit populaties met dezelfde verdeling komen. In
een QQplot worden de percentielposities (uitgedrukt in fractie in plaats van procenten) van twee
datasets tegen elkaar uitgezet. Een quantile is een
punt waaronder een bepaalde fractie of percentage van de data ligt. Voor het 0,30 quantile of 30
percentiel geldt dat 30% van de data eronder ligt
en 70% van de data er boven ligt. Indien twee datasets een gelijke verdeling hebben dan liggen de
punten op de QQplot min of meer op een rechte
lijn met functie y=x. Hoe groter de afwijking van
deze lijn, hoe duidelijker het wordt dat de twee
datasets afstammen uit populaties met verschillende verdelingen.
– Indien de QQplot een rechte lijn volgt met formule y=x, dan volgen de twee datasets dezelfde
verdeling.

– Indien de QQplot een rechte is met formule
y=x+b, dan zijn de verdelingen identiek na een
constante verschuiving van de ene verdeling, er is
een verschil in locatie (bij een normale verdeling is
dat het populatiegemiddelde µ).
– Indien de QQplot een rechte lijn vormt met als
formule y=ax+b, dan is er een verschil in locatie en
schaal (voor de normale verdeling is de schaal de
standaarddeviatie ).

of verwijderd worden voordat men verder gaat
met de statistische analyse.

Analyse van de datasets
Na de voorafgaande controle van de verschillende
monsters (stap 0) worden in de eerste stap de individuele datasets bestudeerd aan de hand van
een samenvatting van statistieken. Het voorbeeld
in tabel 2 geeft een overzicht van de statistieken
van de dataset Antwerpen-Noord.

Afwijkingen van het lineaire gedrag kunnen ook
lokaal optreden, waarbij er geconcludeerd kan
worden dat twee verdelingen identiek zijn in een
bepaald gebied en verschillend in een ander gebied. Uiterst lage en hoge waarden in de QQplot,
wijzen op afwijkend staart-gedrag t.o.v. een
normale verdeling. Ook afwijkende data (“outliers”) kunnen met behulp van deze diagramma’s
gedetecteerd worden. Deze vallen op als punten
die sterk afwijken van de trend die door de meeste
punten gevolgd wordt.

Naast berekende statistieken werden er ook
histogrammen opgesteld voor elke parameter. De
minima en maxima berekend uit de statistieken
worden gebruikt voor het bepalen van klassebreedtes van de histogrammen. Scheefheid en
kurtosis geven de afwijking of overeenkomst t.o.v.
een normale verdeling weer en uiten zich ook in
de histogrammen. Zo wordt een beter inzicht
verkregen in de verdeling en de frequentie van de
onderzochte geotechnische parameters.

In de figuren 3 en 4 worden twee voorbeelden van
de QQplot gedemonstreerd. In figuur 3 ziet men
de opbouw van de QQplot op basis van de verdeling van de data en in figuur 4 worden “outliers”
geïdentificeerd aan de hand van deze QQplots.
Deze punten moeten dan nog eens apart bekeken

De verdeling van de meeste parameters vertoont
een lichte scheefheid. In figuur 5 worden ter illustratie de histogrammen van de parameters conusweerstand (qc) en volumemassa droog weergegeven voor de drie datasets samen.
In een aantal gevallen zijn er echter afwijkingen te

Figuur 3 - Voorbeeld van QQplot
van de kleifractie voor dataset
Antwerpen-Noord ten opzichte
van Antwerpen-Oost.

zien. Een goed voorbeeld hiervan is de verdeling
van de parameter kleifractie van de dataset Antwerpen-Oost (blauw in figuur 6). Het histogram
vertoont meerdere pieken en volgt geen normale
verdeling.
Een dergelijk histogram geeft aan dat binnen de
datasets mogelijk meerdere populaties voorkomen die elk gekenmerkt worden door hun eigen
karakteristieke verdeling en statistische parameters. Wanneer zo een fenomeen wordt waargenomen, dan worden alle datapunten opnieuw
gecontroleerd. Er wordt nagekeken of er fouten
gemaakt werden bij ingave van data, of de data
zich effectief bevindt in de bestudeerde Formatie
van Boom en indien nodig worden er punten verwijderd. In stap 2 worden vervolgens de verschillende geotechnische parameters van een dataset
onderling vergeleken in crossplots waarbij correlatiecoëfficiënten worden bepaald. Een voorbeeld
van goede correlatie is weergegeven in Figuur 7
voor de dataset Antwerpen-Oost. De twee andere
datasets vertonen vergelijkbare resultaten. Deze
correlatie blijkt uit het feit dat alle datapunten
zich enigszins langs een rechte positioneren en uit
de bijhorende correlatiecoëfficiënten (tabel 3).
De correlatie tussen de parameters kleifractie en
leemfractie voor de dataset Antwerpen-Oost
is volgens de coëfficiënt in tabel 3 minder goed
(< 0.7). Wanneer gekeken wordt naar de crossplot
in figuur 8, dan blijkt deze correlatie sterk beïnvloed door enkele meetpunten die buiten de
rechte liggen, terwijl het gros van de datapunten
wel op een rechte ligt. Slechts enkele punten, rood
omcirkeld in de crossplot, wijken duidelijk af en
zorgen voor een lagere correlatie tussen de twee
parameters.
Wanneer in detail gekeken wordt naar de grondmonsters geassocieerd aan deze data, dan bleken
een aantal van deze monsters afkomstig te zijn uit
meer zandige lagen in de Formatie van Boom. Die

Figuur 5 - Histogram van conusweerstand (qc ) en volumemassa
droog voor de drie datasets (alle data).

Figuur 4 - Identificatie van “outliers” door QQplots.
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Tabel 2: Berekende statistieken voor dataset Antwerpen-Noord (alle data)
Gemiddelde
Qc (MPa)
Qc,stand (MPa)

Mediaan

Modus

Min

Max

S

Scheefheid Kurtosis

Aantal

5,30

5,20

5,77

2,31

8,85

1,32

0,33

2,91

64

4,74

4,76

5,02

2,01

7,70

1,00

-0,03

3,86

64

Kleifractie (%)

45,62

47,65

52,30

17,10

60,00

10,67

-0,80

3,00

102

Leemfractie (%)

48,26

46,90

43,30

17,70

76,40

10,34

0,46

4,66

102

Fijnzandfractie (%)

5,00

3,15

1,00

0,00

51,50

7,95

4,57

25,64

102

Zandfractie (%)

1,12

0,70

0,50

0,00

13,30

1,82

5,39

34,40

102

Grindfractie (%)

0,47

0,00

0,00

0,00

11,60

1,55

5,15

32,17

102

Slibgehalte (%)

74,30

74,80

70,30

26,50

89,90

12,52

-1,33

5,52

102

Vloeigrens (%)

76,96

78,85

66,40

29,60

95,00

11,64

-1,39

6,11

102

Uitrolgrens (%)

24,89

24,30

24,30

14,60

49,50

4,70

1,89

10,45

102

Plasticiteitsindex (Ip)

52,06

53,35

50,90

14,70

70,20

10,16

-1,09

4,53

102

Activiteitsindex (Ia)

1,17

1,10

1,10

0,70

2,50

0,29

3,07

13,31

98

Humusgehalte (%)

2,02

2,00

2,80

0,00

5,10

1,07

0,29

2,90

102

Kalkgehalte (%)

5,10

5,05

6,70

1,20

9,70

1,94

0,17

2,46

102

25,45

25,05

24,40

19,60

35,50

2,98

1,04

4,69

96

1,99
1,59

1,99
1,59

1,96
1,36

1,84
1,36

2,08
1,72

0,05
0,07

-0,92
-0,82

3,68
3,71

90
90

Watergehalte (%)
Volumemassa natuurlijk (Mg/m3)
droog (Mg/m3)

Tabel 3: Deel van de correlatietabel voor dataset Antwerpen-Oost (alle data)
Qc,Stand

LeemFractie

FijnzandFractie

SlibGehalte

VloeiGrens

-0,67

-0,65

0,98

0,96

Leemfractie (%)

-0,60

-0,60

Fijnzandfractie (%)

-0,69

-0,66

-0,60

0,97

0,71

0,96

0,76

0,99

Qc (MPa)

Uitrol- Plasticiteits- Volumemassa
Grens
Index
droog

0,91

Kleifractie (%)

Slibgehalte (%)
Vloeigrens (%)
Uitrolgrens (%)

0,96
-0,63
-0,64

0,67

Watergehalte (%)

-0,92

Volumemassa
natuurlijk (Mg/m3)

lagen corresponderen met de natuurlijke variatie
in de lithologie of de aanwezigheid van septaria in
de Formatie van Boom. Een aantal van deze monsters bevond zich tevens in de overgangszone tussen de Formatie van Boom en bovenliggende
Formaties. De bovenste meters van de Formatie
van Boom kunnen sporen van omzettingen vertonen. Enerzijds kan de Formatie scheuren vertonen
die achteraf opgevuld zijn met andere sedimenten. Anderzijds kan de top van de Formatie van
Boom ook verweerd of geoxideerd zijn, hetgeen
een invloed heeft op de lithologie. Alle andere datapunten kunnen gelinkt worden aan de typische
kleirijke grondmonsters van de Formatie van
Boom. In die optiek moeten de datasets met
“alle” datapunten beschouwd worden als datasets
met meerdere subsets. Dit wordt geïllustreerd
aan de hand van twee histogrammen (figuur 9)
en twee crossplots (figuur 10) van de dataset van

0,68

0,93

Figuur 6 - Histogram van kleifractie voor de
3 datasets met aangeduide piek voor dataset
Antwerpen-Oost (alle data).
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Figuur 7 - Crossplot van watergehalte
t.o.v. volumemassa droog voor dataset
Antwerpen-Oost (alle data).

Figuur 8 - Crossplot van kleifractie t.o.v.
leemfractie voor dataset Antwerpen-Oost
(alle data).

Figuur 9ab - Histogrammen van kleifractie met aanduiding van (links) de lithologische variatie voor dataset Antwerpen-Oost; en (rechts) de diepte van het monster
t.o.v. de top van de Formatie van Boom voor dataset Antwerpen-Oost

Tabel 4: Deel van de correlatietabel voor de dataset Antwerpen-Oost (kleirijke data)
Leemfractie

Fijnzandfractie

Slibgehalte

VloeiGrens

UitrolGrens

PlasticiteitsIndex

-0,94

-0,49

0,93

0,90

0,64

0,89

Leemfractie (%)

-0,85

-0,82

Fijnzandfractie (%)

-0,54

-0,53

Qc (MPa)

Qc stand
0,87

Kleifractie (%)

Slibgehalte (%)

0,91

Vloeigrens (%)

Volumemassa
Droog

-0,84
-0,62

-0,46

0,66

0,91

0,76

0,99

Uitrolgrens (%)

0,64

Watergehalte (%)

-0,95

Volumemassa natuurlijk (Mg/m3)

0,94

Antwerpen-Oost. De dataset werd in eerste instantie opgedeeld in drie subsets op basis van
de fijnzandfractie en de kleifractie:
a. Subset I: data waarvan fijnzandfractie > 15%,
onafhankelijk van percentage kleifractie (zandige
data);
b. Subset II: data waarvan fijnzandfractie < 15% en
kleifractie < 30 % (minder zandige en minder kleiige data);
c. Subset III: alle andere data waarvan fijnzandfractie < 15% en kleifractie > 30% (kleirijke data).

Figuur 10ab - Crossplots van kleifractie t.o.v. leemfractie voor dataset Antwerpen-Oost
met aanduiding van (links) de zandige data (rood) en minder kleiige data (blauw);
en (rechts) van de diepte van het monster t.o.v. top van de Formatie van Boom.
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Daarnaast is nagegaan of de diepte van het monster t.o.v. top van de Formatie van Boom een impact heeft. Links in figuur 9a is te zien dat de
omcirkelde afwijkende piek toegeschreven kan
worden aan de zandige en minder kleiige datapunten (rood en blauw). Rechts in figuur 9b is hetzelfde histogram geconstrueerd waarbij ook de
diepte van het monster in de Formatie van Boom
weergegeven wordt. De omcirkelde piek is vooral

Figuur 11ab - Histogrammen van de plasticiteitsindex (Ip) voor (links) de
drie datasets (alle data) en (rechts) voor de drie datasets (kleirijke data).

Figuur 12ab - Boxplot van de plasticiteitsindex (Ip) voor (links) de drie
datasets (alle data) en (rechts) voor de drie datasets (kleirijke data).

Tabel 5: Berekende statistieken voor de dataset Antwerpen-Noord (kleirijke data)
Gemiddelde

Mediaan

Modus

Min

Max

S

Scheefheid

Kurtosis

Aantal

Qc (MPa)

5,35

5,39

3,46

2,31

8,85

1,40

0,23

2,69

54

Qc,Stand (MPa)

4,74

4,76

3,01

2,01

7,70

1,08

-0,03

3,42

54

Kleifractie (%)

48,38

48,70

52,30

31,60

60,00

7,70

-0,35

2,19

90

Leemfractie (%)

90

47,10

45,95

43,30

36,10

62,50

6,34

0,52

2,70

Fijnzandfractie (%)

3,66

3,00

1,00

0,50

11,60

2,81

1,20

3,83

90

Zandfractie (%)

0,86

0,75

0,50

0,10

2,90

0,54

1,30

5,11

90

Grindfractie (%)

0,33

0,00

0,00

0,00

7,60

1,04

5,20

32,49

90

Slibgehalte (%)

76,28

76,35

70,30

48,30

89,90

9,30

-0,43

2,61

90

Vloeigrens (%)

78,78

79,30

66,40

60,80

94,90

8,08

-0,14

2,24

90

Uitrolgrens (%)

25,13

24,40

24,30

20,30

49,50

4,12

2,72

15,28

90

Plasticiteitsindex (Ip)

53,65

55,15

50,90

28,40

70,20

8,20

-0,56

3,09

90

Activiteitsindex (Ia)

1,10

1,10

1,10

0,70

1,40

0,12

-0,24

4,28

87

Humusgehalte (%)

2,05

2,05

2,80

0,00

5,10

1,12

0,26

2,71

90

Kalkgehalte (%)
Watergehalte (%)
Volumemassa Natuurlijk (Mg/m3)
Volumemassa Droog (Mg/m3)

5,11

5,10

6,70

1,20

9,70

1,99

0,14

2,40

90

25,61

25,20

24,40

19,60

35,50

3,02

0,99

4,56

88

1,99
1,58

1,99
1,59

1,96
1,36

1,84
1,36

2,08
1,72

0,05
0,07

-0,88
-0,78

3,59
3,67

87
87

oranje gekleurd en bestaat uit monsters die op 1
tot 3 m diepte liggen ten opzichte van de top van
de Formatie van Boom.
In Figuur 10 wordt de crossplot die reeds getoond
was in figuur 8, in detail bekeken. Er was vastgesteld dat enkele afwijkende punten (aangeduid
in figuur 8) zorgden voor een minder goede correlatie tussen de parameters kleifractie en leemfractie. Deze punten waren gelinkt aan de zandige
monsters (> 15% fijn zand), links in figuur 10a
aangeduid als rode punten. Rechts uit figuur 10b
blijkt dat deze zandige data zich telkens bevinden
binnen 1-3 m van de top van de Formatie van Boom
(ook rood aangeduid in figuur 10b). Ook uit de
literatuur blijkt dat de Formatie van Boom bestaat
uit een bovenste verweerde laag tot 4m dik
met zwakkere mechanische eigenschappen (Laag
BK0, in Schittekat et al., 1983).

Tabel 4 geeft een overzicht van de correlatiecoëfficiënten tussen de diverse parameters van de
dataset Antwerpen-Oost nadat alle niet kleirijke
grondmonsters werden verwijderd.
Wanneer tabel 3 en 4 onderling worden vergeleken, is het duidelijk dat bepaalde correlatiecoëfficiënten sterk veranderen. De correlatie tussen
kleifractie en leemfractie verbetert aanzienlijk
van -0,67 naar -0,94 terwijl de correlaties tussen
kleifractie en fijnzandfractie veranderen van een
schijnbaar goede waarde (-0,69) naar een meer
realistische waarde (-0,49). Dit onderstreept
het belang van het controleren van berekende
correlaties aan de hand van crossplots.
Ook de oorspronkelijke statistieken (tabel 2) van
de dataset Antwerpen-Noord zijn na weglating
van de silt/zand monsters behoorlijk gewijzigd
(tabel 5). De minimale waarde voor bijvoorbeeld
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plasticiteitsindex verandert van 14,7 naar 28,4.

Vergelijken van de datasets onderling
In stap 3 en stap 4 van de analyse worden de
parameters van de drie datasets onderling vergeleken met behulp van histogrammen, quantielquantieldiagrammen (QQplots) en boxplots. Deze
analyse wordt eerst uitgevoerd voor de volledige
dataset (alle data - stap 3) en vervolgens voor de
subset “kleirijke data” (stap 4). Bij het vergelijken
van de historgrammen, QQplots en boxplots per
parameter werden telkens dezelfde relaties waargenomen:
– de parameters van de datasets AntwerpenNoord en Antwerpen-Oost komen onderling beter
overeen;
– de overeenkomst tussen de datasets wordt positief beïnvloed wanneer alleen de kleirijke data
bestudeerd wordt.

Figuur 13abc QQplots van plasticiteitsindex
(Ip) voor dataset:
(links) Antwerpen-Noord t.o.v.
dataset Antwerpen-Oost (alle data);
(midden) Antwerpen-Oost t.o.v.
dataset Antwerpen-Linkeroever
(alle data);
(rechts) Antwerpen-Noord t.o.v.
dataset Antwerpen-Linkeroever
(alle data).

Figuur 14abc QQplots van plasticiteitsindex
(Ip) voor dataset:
(links) Antwerpen-Noord t.o.v.
dataset Antwerpen-Oost
(kleirijke data);
(midden) Antwerpen-Oost t.o.v.
dataset Antwerpen-Linkeroever
(kleirijke data);
(rechts) Antwerpen-Noord t.o.v.
dataset Antwerpen-Linkeroever
(kleirijke data).

Enkel voor de parameters fijnzand- en zandfractie
kwamen de datasets Antwerpen-Linkeroever en
Antwerpen-Noord onderling beter overeen. Voor
het slib-, humus- en kalkgehalte kwamen alle drie
datasets onderling even goed overeen en dit
zowel voor alle data als voor de kleirijke data. Binnen de datasets werden ook telkens dezelfde correlaties afgeleid uit de crossplots. Dit geeft aan
dat de data tot eenzelfde statistische populatie
kan behoren. Als voorbeeld wordt plasticiteitsindex (Ip) geïllustreerd aan de hand van histogrammen (figuur 11) , boxplots (figuur 12) en QQplots
(figuur 13 en figuur 14) voor “alle data” en de
“kleirijke data”. Uit deze diagrammen blijkt de
overeenkomst groter wanneer alleen de kleirijke
data beschouwd wordt.

Besluit
Het onderzoeken of verschillende populaties samengevoegd kunnen worden tot een regionale
proefverzameling gaat gepaard met een grondige
analyse van de te bestuderen parameters. Uit de
statistische en visuele analyse bleek dat twee studiegebieden onderling goed overeenkomen (Antwerpen-Noord versus Antwerpen-Oost) terwijl de
derde dataset (Antwerpen-Linkeroever) minder
goed overeenkwam met de twee andere studiegebieden. Tevens werden er minder gangbare
waarden waargenomen, bijvoorbeeld in de fijnzandfractie of de kleifractie voor enkele monsters

vooral gelegen in de top van de Formatie waarvoor
de waarden respectievelijk hoger en lager waren
dan verwacht. Deze resultaten kunnen niet zonder
meer genegeerd worden daar het om gemeten
waarden gaat voor monsters in de Formatie van
Boom. Dit kan opgevangen worden door de bestudeerde laag op te delen in een bovenste verweerde laag en een onderste laag en de studie te
herhalen voor deze 2 lagen, op voorwaarde dat
voldoende proefresultaten beschikbaar zijn om
gefundeerde statistische uitspraken te kunnen
doen. Tevens dienen nog correcties toegepast te
worden die rekening houden met de ruimtelijke
variabiliteit tussen en onderlinge correlaties van
monsters. Algemeen kan voor deze datasets besloten worden dat ze voor de kleirijke pakketten,
tot eenzelfde populatie behoren en dat ze samengevoegd kunnen worden tot een regionale proefverzameling.
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