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1. INLEIDING 

Tussen Muiden en Weesp ligt de Bloemendalerpolder. Anno 2007 bestaat de 
Bloemendalerpolder nog vooral uit cultuurlandschap met langgerekte kavels 
veenweidegrond. In de toekomst wordt hier een gebied ontwikkeld waarin natuur, recreëren 
en wonen fijnmazig op elkaar zijn afgestemd. Op het totale grondgebied van Muiden en 
Weesp komen 4.500 woningen. Tenminste 2.350 daarvan worden er gebouwd in een nieuw 
woongebied met veel oog voor het traditionele karakter van de Vechtstreek. Natuur en 
recreatie nemen de meeste plek in beslag. 
 
Probleemstelling 
In een uitgevoerd geotechnisch onderzoek is de verwachte zetting en doorlooptijd 
beschouwd van de ophogingen die noodzakelijk zijn voor het bouwrijp maken van het terrein. 
De berekeningen en prognose zijn vergeleken met de ervaring van opgetreden zetting bij 
een tweetal bouwrijpmaakprojecten in de omgeving. Hieruit bleek dat het zettingsverloop 
sterk kan afwijken van de zettingsprognose ten aanzien van de consolidatiesnelheid en 
eindzetting. Kleine variaties in de consolidatiecoëfficiënt van het veen hebben grote gevolgen 
voor de doorlooptijd en zodoende voor de benodigde voorbelastingstijd. Geconcludeerd 
wordt dat het gedrag van het veen een risico is in tijd en geld.  
 
Project 
Projectbureau Bloemendalerpolder heeft besloten een praktijkproef uit te voeren. De proef 
bestaat uit het aanbrengen van meerdere proefophogingen met een gedegen monitoring. 
Hiermee kan het gedrag van het veen en daarmee het zettingsproces beter worden 
voorspeld. 
 
Geo-impulsprogramma 
Het project wordt mede ondersteund door Geo-impuls. Dit onderzoeksprogramma richt zich 
op het lange-termijngedrag van geotechnische constructies. Met name het verticale en 
horizontale vervormingsgedrag van grond op de lange termijn zijn interessante 
onderzoeksobjecten. 
 
Voorgaande rapportages 
Voor een plan van aanpak van het project wordt verwezen naar het projectplan dat in het 
kader van de voorbereiding van de (monitoring van de) proefterpen is opgesteld (rapport 
3009-0261-000.R01_v3 van 28 augustus 2010). Daarnaast is in rapport 3009-0261-
000.R02_v2 van 3 december 2010 het ter plaatse van de proefterpen uitgevoerde grond- en 
laboratoriumonderzoek gerapporteerd en is een beschrijving gegeven van de aangebrachte 
meetapparatuur. 
 
Doelstelling rapport 
In dit rapport zijn op basis van het uitgevoerde grond- en laboratoriumonderzoek parameters 
opgesteld voor zettingsanalyses. Met diverse beschikbare zettingsmodellen is vervolgens 
een predictie gemaakt voor de zetting van de proefterpen in de tijd. 
 
 

3009-0261-000.R03v1 Opdr. : 3009-0261-000
 Blz. : 1
  



 

2. PROJECTOMSCHRIJVING 

2.1 Proefproject 
Het proefproject is gelegen aan de Papelaan te Weesp. In figuur 2-1 is een bovenaanzicht 
van de onderzoekslocatie gepresenteerd. 
 

 
Figuur 2-1 Onderzoekslocatie aan de Papelaan te Weesp (bron: Google Maps) 
 
Voor het project wordt een tweetal proefophogingen aangebracht. Deze ophogingen hebben 
de volgende eigenschappen: 
- Een terp zonder zettingsversnellende maatregelen; 
- Een terp met verticale drainage; 
- Afmeting grondoppervlak 36 x 26 m; 
- Hoogte 3,0 m; talud 1:2; 
- Locatie met dikte slappe lagen ca. 4,0 à 5,8 m; 
- Monitoring ophoogslagen, waterspanning op diverse diepten en zakking maaiveld; 
- Monitoringperiode ca. 5 jaar. 
 
Het proefproject bestaat uit: 
- Uitvoeren grondonderzoek (vastleggen huidige situatie) (zie rapport 3009-0261-R02_v2 

d.d. 3 december 2010) 
- Opstellen zettingsprognose (dit rapport) 
- Aanbrengen instrumentatie 
- Aanbrengen ophogingen 
- Aanbrengen stalen palen 
- Uitvoeren, verwerken en evaluatie metingen en zettingsprognose. 
 
2.2 Vastleggen huidige situatie 
Het grond- en laboratoriumonderzoek is deels uitgevoerd door Fugro en deels door Deltares.  
 
Het grondonderzoek uitgevoerd door Fugro heeft bestaan uit: 
1. Uitzetten en waterpassen van de onderzoekslocaties ten opzichte van RD en NAP; 
2. 17 Sonderingen met kleef- en waterspanningsmeting tot in het zandpakket; 
3. 11 Vanetesten op 4 locaties; 
4. 4 Bolconussonderingen; 
5. 8 CPM testen op 2 locaties; 
6. Laboratoriumonderzoek, bestaande uit o.m. triaxiaalproeven en samendrukkingsproeven. 
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Het grondonderzoek uitgevoerd door Deltares heeft bestaan uit: 
1. 2 Begemann boringen ter plaatse van de terpen en één boring op de referentielocatie; 
2. Laboratoriumonderzoek, bestaande uit o.a. K0-CRS testen. 
 
Voor de resultaten van het grondonderzoek wordt verwezen naar rapport 3009-0261-
000.R02_v2. 
 
2.3 Planning proefterpen 
De aanlegfasering is in tabel 2-1 gegeven. De ophoogslagen zijn reeds aangebracht en de 
werkelijke tijd tussen de ophogingen is daarom ook in de predicties opgenomen. Een jaar na 
de start van de ophoging van de terpen wordt 0,5 of 1,0 m verwijderd van de helft van de 
terpen. 
 
Tabel 2-1 Fasering aanleg terpen 

 Terp 1 Terp 2 
Afmeting grondoppervlak 36 x 26 m 36 x 26 m 
hoogte 3,0 m 3,0 m 
talud 1:2 1:2 
verticale drainage geen h.o.h. 1,0 m driehoekstramien 
Fasering wk dgn   
1e slag, 28 oktober 2010 1 0 1,0 m 1,0 m 
aanbreng drainage 2 5 n.v.t. h.o.h. 1,0 m 
2e slag, 22 november 2010 4 25 0,5 m 0,5 m 
3e slag, 14 december 2010 7 47 0,5 m 0,5 m 
4e slag, 25 januari 2011 13 89 0,5 m 0,5 m 
5e slag, 17 februari 2011 16 111 0,5 m 0,5 m 
verwijder extra overhoogte 52  0,5 / 1,0 m (over de helft) 0,5 / 1,0 m (over de helft) 
einde proef 260    
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3. MODELLERING ZETTINGEN 

3.1 Algemeen 
Voor dit project zijn zettingspredicties gemaakt met de volgende modellen: 
- Koppejan 
- A,b,c-isotachen 
- NEN-Bjerrum isotachen 
In de hierna volgende paragrafen is het principe van zettingen toegelicht en zijn de 
verschillende modellen nader beschreven. 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd met het computerprogramma DSettlement versie 9.2. 
 
3.1.1 Zettingen 
Door het aanbrengen van ophogingen zal een zettingsproces op gang worden gebracht. De 
zettingen worden veroorzaakt door verhogingen van de korrelspanningen. Deze 
korrelspanningen worden beïnvloed door het aanbrengen of weghalen van ophogingen en 
veranderingen in de grondwaterstanden. De zettingen treden tijdsafhankelijk op. Enerzijds is 
sprake van het uitdrijven van water (consolidatie gedurende de hydrodynamische periode), 
anderzijds treedt kruip op (ook secundaire zakking genoemd). De berekende zettingen 
betreffen theoretische eindzettingen en zullen pas na geruime tijd worden bereikt. Hiervoor is 
een periode van 30 jaar in acht genomen. Het zettingsproces gedurende de consolidatiefase 
kan in het algemeen worden versneld door het aanbrengen van drains in de samendrukbare 
lagen en het eventueel aanbrengen van een tijdelijke extra overhoogte. 
 
3.1.2 Tijd-zettingsverloop 
Het optreden van de zettingen is een tijdsafhankelijk proces. In eerste instantie zal een 
ophoging een wateroverspanning veroorzaken in de samendrukbare lagen. Het hierdoor 
ontstane potentiaalverschil geeft een grondwaterstroming, waardoor de wateroverspanning 
geleidelijk afneemt en de korrelspanning toeneemt, hetgeen zetting veroorzaakt. De tijdsduur 
van dit proces wordt de hydrodynamische periode genoemd. De lengte van deze periode (te) 
is afhankelijk van de laagdikte, de doorlatendheid van de samendrukbare lagen en de 
afstromingsmogelijkheden van het uit te persen water. De hydrodynamische periode is met 
de volgende formule berekend: 
 

v

2

e c

)ha(T
=t


 vgl. 3-1 

 
waarin: te = hydrodynamische periode in seconden 
   h = laagdikte samendrukbaar pakket in m 
   cv = consolidatiecoëfficiënt in m²/s 
   T = tijdfactor; praktisch einde van de consolidatie bij T=2 
   a = constante; bij tweezijdige afstroming a=0,5; bij eenzijdige afstroming a=1 
 
Het verband tussen de consolidatiegraad U en de tijdfactor T is benaderd volgens: 
 

6/1
3

3
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T
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  vgl. 3-2 

  
waarin: Uv(t) = consolidatiegraad na tijdsduur t bij alleen verticale afstroming (-) 
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De zetting die in de hydrodynamische periode optreedt, bestaat deels uit primaire en deels 
uit secundaire zetting. Na het verstrijken van de hydrodynamische periode treden alleen nog 
secundaire zettingen op. In geval van een dik pakket slappe lagen bepaalt de duur van de 
hydrodynamische periode in belangrijke mate de grootte van de restzettingen na 
ingebruikname.  
 
In paragraaf 4.3.5 wordt nader ingegaan op de consolidatiesnelheid en rekenmodellen 
binnen DSettlement. 
 
Bij toepassing van verticale drainage, is de consolidatietijd berekend met de formule van 
Barron/Kjellman.  
 
Voor de gecombineerde werking van verticale en horizontale consolidatie is gebruik gemaakt 
van de formule van Carillo die luidt: 
 

))t(U1())t(U1(1 =)t(U hvvh    vgl. 3-3 
 
waarin: Uvh(t) = consolidatiegraad na tijdsduur t door gecombineerd effect van 

verticale en horizontale afstroming (-) 
   Uh(t) = consolidatiegraad na tijdsduur t bij alleen horizontale afstroming (-) 
 
3.1.3 Lineaire rek en natuurlijke rek 
Er zijn twee typen rek waarmee in DSettlement gerekend kan worden:  

Cauchy rek (lineaire rek):  
0

0

0 H

HH

H

HC
v





  

Hencky rek (natuurlijke rek):  
0

0 lnlnln
0

H
H

HH
H
dHH

H

H
v 


   

Er geldt:      C
v

H
v   1ln  

 
Voordelen natuurlijke rekken: 
- De zetting wordt nooit groter dan de laagdikte. 
- De zettingscurve, waaruit je je zettingsparameters bepaalt, is rechter. De bepaling van de 

parameters is daarom eenduidiger. 
 
Bij kleine vervorming (ruwweg tot 10%) is het verschil niet significant; v

 = 10% komt overeen 
met v

H = 10,5 %. In Figuur 3-1 is goed zichtbaar dat bij grotere vervorming wel significante 
verschillen optreden. Met name voor slappe bodems wordt daarom de voorkeur gegeven 
aan het gebruik van natuurlijke rekken.  
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Figuur 3-1 Natuurlijke rek versus lineaire rek 
 
3.2 Zettingsmodellen 
 
3.2.1 Koppejan (Terzaghi-Keverling Buisman) 
Voor de berekening van zettingen wordt in Nederland vaak de methode Koppejan (Cp/Cs) 
gebruikt.  
 
In het logaritmische tijd-zettingen diagram wordt na de consolidatieperiode een min of meer 
rechtlijnig kruipverband gevonden. Keverling Buisman stelde derhalve de onderstaande 
relatie op: 
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Waarin 
v lineaire rek (Cauchy rek) = zetting / initiële laagdikte [-] 
H totale samendrukking van de grondlaag [m] 
H initiële dikte van de grondlaag [m] 
p primaire samendrukkingsconstante van Keverling Buisman [-] 
s secundaire samendrukkingsconstante van Keverling Buisman [-] 
t tijdsduur na aanvang van de belastingverhoging [dag] 
td referentietijdsduur van één dag [= 1 dag] 
’v toename van de korrelspanning na consolidatie [kPa] 
 
Koppejan heeft de formule van Keverling Buisman gecombineerd met de logaritmische 
samendrukking van Terzaghi en komt voor het samendrukkingsdeel boven de 
grensspanning tot de volgende formule: 
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Onderscheid wordt gemaakt tussen korrelspanningen onder en boven de grensspanning. 
Boven de grensspanning gelden lagere samendrukkingscoëfficiënten en dus een slapper 
grondgedrag. De primaire en secundaire samendrukkingscoëfficiënt onder de grensspanning 
worden aangeduid met Cp en Cs . 
 
De zettingsformule van Koppejan geeft de som van de primaire samendrukking na volledige 
consolidatie en de secundaire samendrukking bij een belastingsduur t. De primaire 
samendrukking treedt op in de fase waarin het overspannen poriënwater wordt uitgedreven 
(consolidatie) en de belasting wordt overgedragen op het korrelskelet. De secundaire zetting 
betreft de bijdrage van de kruip. Het secundaire samendrukkingsproces wordt doorgaans 
ook het seculair effect genoemd. De seculaire zettingen worden geacht te starten vanaf de 
oorsprong van de referentietijd: 1 dag (figuur 3-2). 

td secundaire samendrukkingsfase Primaire 
samendrukkingsfase 

 

 
Figuur 3-2 Voorbeeldverloop samendrukking (éénmalige belasting) met daarin schematisch 
weergegeven de primaire- en secundaire samendrukkingsfasen volgens de formule Koppejan. 
 
De primaire zetting kan worden uitgedrukt als een functie van de voortgang van het verloop 
van het consolidatieproces met behulp van de consolidatiegraad U.  
 
Volgens CUR rapport 162 [1] wordt de consolidatiegraad U gedefinieerd als de verhouding 
tussen de primaire samendrukking na een belastingsduur t en de primaire samendrukking na 
volledige consolidatie. De primaire samendrukking op tijdstip t kan eenvoudig worden 
bepaald door de totale primaire samendrukking te vermenigvuldigen met de 
consolidatiegraad U die behoort bij de tijdsduur t. Door in de formule van Koppejan de 
consolidatiegraad te betrekken wordt behalve met tijdsafhankelijke zetting ten gevolge van 
het secundair effect tevens rekening gehouden met tijdsafhankelijke zetting ten gevolge van 
consolidatie. 
 
Dit geeft dan als aanvulling op de formule van Koppejan de onderstaande formule: 
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Waarin: 
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H  
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U(t) consolidatiegraad na belastingduur t [-] 
 
De zettingstheorie volgens Koppejan is goed toepasbaar voor klei en veen voor zover deze 
niet uiterst slap zijn. Belangrijk bij het toepassen van de theorie is dat bij de beproeving 
gelijkwaardige spanningen worden gebruikt die in het veld aanwezig zullen zijn. Door het 
superpositiebeginsel is het niet goed mogelijk om met belastingverlagingen, zoals het 
verwijderen van extra overhoogte, om te gaan.  
 
De theorie is niet geschikt om het verloop van de vervorming bij een samendrukkingsproef 
volledig te beschrijven, omdat bij tijdstippen kleiner dan 1 dag een negatieve bijdrage van de 
secundaire vervorming wordt berekend volgens de gegeven vergelijking. 
 
3.2.2 NEN-methode (Bjerrum) 
De NEN-methode, ook wel bekend als de Angelsaksische methode, is internationaal de 
meest gebruikte methode om zettingsverwachtingen te bepalen.  
 
De methode is gebaseerd op een rechtlijnig verband tussen het poriëngetal of de rek en de 
logaritme van de belasting na de primaire zettingsfase (figuur 9, NEN 5118) en op een 
eveneens rechtlijnig verband tussen het poriëngetal of de rek en de logaritme van de tijd in 
de secundaire zettingsfase (figuur 10, NEN 5118).  
 
De verticale vervorming van een grondlaag wordt beschreven met: 
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met: 
 rek [-] 
e verandering van het poriëngetal [-] 
e0 initiëel poriëngetal [-] 
Cc primaire samendrukkingsindex [-] 
C secundaire samendrukkingsindex [-] 
U consolidatiegraad [-] 
’v initiële korrelspanning [kPa] 
’v spanningstoename [kPa] 
t tijdstip na aanvang van de belastingverhoging [sec, min. of dagen] 
td referentietijdsduur is 1 dag [sec, minuten of dagen] 
 
Opmerking 
In de literatuur zijn over het algemeen de zettingsanalyses beperkt tot analyses van 
samendrukkingsproeven. Een eenduidige formulering van de totale zetting als functie van de 
tijd wordt meestal niet gegeven. Bovenstaande formule is samengesteld uit de componenten 
die wel afzonderlijk worden gegeven en heeft betrekking op de samendrukking van grond ten 
gevolge van een instantane verhoging van de belasting. De vergelijking1 is niet geschikt voor 
een goede beschrijving van het samendrukkingsverloop van het monster in een 
samendrukkingsproef in de periode van t=0 tot 1 dag. Voor tijdstippen kleiner dan 1 dag 
wordt immers een negatieve bijdrage van de secundaire samendrukking gevonden.  
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Het eerste deel van de formule (met term Cc) heeft betrekking op het primaire deel van de 
samendrukking. In verband met consolidatie van de grond is de primaire samendrukking 
tevens tijdsafhankelijk hetgeen wordt uitgedrukt door de tijdsafhankelijke consolidatiegraad 
U. Boven de grensspanning wordt gerekend met de primaire-samendrukkingsindex Cc. 
Wanneer de spanningstoename kleiner is dan de grensspanning dan wordt de primaire 
zetting niet berekend met Cc maar met Cr, waarmee de herbelastingsindex wordt bedoeld. Bij 
ontlasten wordt gebruik gemaakt van Csw, de “swell index”. De hierboven gegeven 
vergelijking heeft alleen betrekking op de samendrukking boven de grensspanning; de 
Angelsaksiche-/NEN-methode beschouwt geen samendrukkingsgedrag onder de 
grensspanning hoewel de herbelastingsindex een goede maat voor dit gedrag is. 
 
Het tweede deel (met term C) heeft betrekking op de secundaire samendrukking. De 
secundaire samendrukking wordt, in deze vergelijking, geacht te starten op het moment van 
belasten. In de literatuur vindt men ook wel dat de secundaire samendrukking pas start na 
afloop van de primaire samendrukking. De spanningafhankelijkheid van de secundaire 
samendrukking komt tot uitdrukking in een spanningsafhankelijke waarde van C, die bij de 
verschillende belastingstrappen in een samendrukkingsproef wordt gevonden. 
 
Een alternatieve beschrijving van het model is gebaseerd op de parameters RR en CR 
waarbij bepaling van het initiële poriëngetal wordt omzeild. 
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CR compression index (boven de grensspanning) 
RR recompression index (wordt onder de grensspanning toegepast in plaats van CR) 
 
Ook deze theorie is niet geschikt om het verloop van de vervorming bij een 
samendrukkingsproef volledig te beschrijven, omdat bij tijdstippen kleiner dan 1 dag een 
negatieve bijdrage van de secundaire vervorming wordt berekend. 
 
Recent is een isotachenbeschrijving ontwikkeld voor het NEN-Bjerrummodel [5]. Het model 
is in het kader van het Delftclusterprogramma “Blijvend vlakke wegen” ontwikkeld door C. 
Dykstra (Boskalis) en M. Visschedijk (Deltares). In de huidige versie van DSettlement [4] is 
dit isotachenmodel volledig opgenomen. Het bovenbeschreven oude model is hiermee 
komen te vervallen. Het model is gebaseerd op lineaire rek (in tegenstelling tot het a,b,c-
isotachenmodel). In een casestudie voor “Blijvend vlakke wegen” zijn 2 ophogingen voor de 
A2 Holendrecht – Maarssen nader onderzocht en is veel ervaring opgedaan met het NEN-
Bjerrum isotachenmodel [6]. 
 
3.2.3 Isotachenmodel (Bjerrum – Den Haan) 
De term isotachenmodel (isotach = gelijke snelheid) duidt op een constitutieve relatie tussen 
de verticale effectieve druk, de verticale rek en de reksnelheid.  
Er zijn talrijke modellen ontworpen met een isotache karakter, maar we beperken ons hier tot 
 het in Nederland gangbare model van Den Haan [7], bekend als het a,b,c-isotachenmodel 
en het recent ontwikkelde NEN-Bjerrum isotachenmodel [5].  
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Figuur 3-3 Schematische weergave van tijdlijnenmodel [1]; de tijdlijnen zijn ook isotachen 
 
De essentie van het isotachenmodel bestaat uit de isotachen. Dit zijn evenwijdige schuine 
lijnen in het spannings-rek diagram, die elk horen bij een bepaalde kruipsnelheid van de 
grond. Door voortgaande kruip bij gelijke belasting neemt in de tijd de zetting toe en de 
kruipsnelheid af; de grond komt dan op een lagere isotache. Bij belastingstoename komt de 
grond op een lijn met hogere kruipsnelheid. In figuur 3-3 is ter verduidelijking het bekende 
tijdlijnenmodel van Bjerrum getoond. Men kan elke tijdlijn als een isotache beschouwen. De 
kruipsnelheid is omgekeerd evenredig met de tijd van de tijdlijn, dus na 30 jaar vinden we 
een 10 keer zo lage snelheid als na 3 jaar. 
 
De benaderende zettingsvergelijking van het a,b,c-isotachenmodel luidt volgens Den Haan 
[7]: 
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In deze vergelijking is de omrekening van natuurlijke rek naar lineaire rek verdisconteerd. 
 
Voor een belastingverhoging is dit bij benadering gelijk aan: 
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a, b, c materiaalparameters [-] 
’v  de opgelegde verticale druk [kPa] 
’v;0 beginspanning [kPa] 
U  consolidatiegraad [-] 
t  tijd [d] 
0   intrinsieke tijd [d] 
 
De eerste vergelijking is een benaderingsformule. De exacte methode gaat uit van het 
optellen van directe en kruipreksnelheden en integreren hiervan in de tijd. Met de exacte 
methode is het in principe mogelijk om een samendrukkingsproef geheel te simuleren en 
iteratief de optimale zettingsparameters te bepalen. Dit lukt niet met de Koppejan of 
Angelsaksiche methode en dit is dus een sterk punt van de Isotachenmethode.  
 
Toepassing: Het a,b,c-isotachenmodel is met name geschikt voor zachte, kruipgevoelige 
gronden, zoals organische klei en veen, waarbij sprake is van grote rekken. Met name in 
West Nederland vindt men vaak dergelijke grond in het Holocene pakket. Het gebruik van 
natuurlijke rek is hierbij wezenlijk. Bij stijve, overgeconsolideerde klei biedt het model geen 
directe voordelen boven de Angelsaksische methode, maar ook geen nadelen. Daarnaast is 
het model geschikt voor ontlasten (en evt. herbelasten) van de grond.  
 
Het NEN-Bjerrum isotachenmodel is gebaseerd op het a,b,c-isotachenmodel, met het 
verschil dat het gebruik maakt van de lineaire rek-parameters Cr, Cc en Cα. Het NEN-
Bjerrum-model gaat er vanuit dat de kruipsnelheid afneemt met toenemende 
overconsolidatie en dat overconsolidatie toeneemt door ontlasten en door het tijds-effect.  
 
Het NEN-Bjerrum isotachenmodel is te benaderen met de volgende formules: [4] [5] 
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Waarin: v
C = lineaire rek  

 RR  = Cr / (1+e0) = primaire samendrukbaarheid voor de grensspanning 
 CR  = Cc / (1+e0) = primaire samendrukbaarheid na de grensspanning 
 Cα  = secundaire samendrukbaarheid na de grensspanning (kruip) 
 e0  = initieel poriëngetal 
 ’v = toekomstige verticale korrelspanning in kN/m2 
 ’v;0 = oorspronkelijke verticale korrelspanning in kN/m² 
 ’p = grensspanning in kN/m2 
 t = kruiptijd in dagen 
 tref = tijdseenheid, meestal 1 dag 
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4. BODEMSCHEMATISATIE EN PARAMETERBEPALING 

4.1 Bodemschematisatie 
Voor beide terpen is een bodemschematisatie gemaakt, op basis van de beschikbare 
sonderingen en boringen en ook mede op basis van classificatie en proeven uit het lab. 
 
Terp 1 
Op basis van het grondonderzoek kan de bodemgesteldheid bij terp 1 globaal worden 
geschematiseerd zoals in tabel 4-1 is weergegeven. De dikte van het slappe lagenpakket is 
onder terp 1 ca. 4,0 m. 
 
Tabel 4-1 Globale bodemgesteldheid Terp 1 

Diepte bovenkant laag  
in m t.o.v.  

Bodembeschrijving 

-1,73   Maaiveld  

-1,73 tot -2,0 KLEI zwak humeus, uitgedroogd 

-2,0 tot -5,7 VEEN slap 

-5,7 tot  -10,5 ZAND los tot matig gepakt 

-10,5   Maximaal verkende diepte 

 
Terp 2 
Op basis van het grondonderzoek kan de bodemgesteldheid bij terp 2 globaal worden 
geschematiseerd zoals in tabel 4-2 is weergegeven. Het slappe lagenpakket is onder terp 2 
ca. 5,8 m dik. 
 
Tabel 4-2 Globale bodemgesteldheid Terp 2 

Diepte bovenkant laag  
in m t.o.v.  

Bodembeschrijving 

-1,75   Maaiveld  

-1,75 tot -2,0 KLEI zwak humeus, uitgedroogd 

-2,0 tot -7,5 VEEN slap 

-7,5 tot  -11,0 ZAND los tot matig gepakt 

-11,0   Maximaal verkende diepte 

 
4.2 Grondwaterstand 

Tijdens de uitvoering van het onderzoek is de grondwaterstand niet gepeild. 
 
Witteveen en Bos en Grontmij hebben in juni 2007 een rapport uitgebracht “bodem- en 
grondonderzoek Bloemendalerpolder” (referentie: WP48-2/marr2/018), waarin aan de hand 
van metingen en berekeningen de freatische grondwaterstand in de Bloemendalerpolder is 
bepaald. Voor de projectlocatie van de proefterpen volgt uit dat rapport een grondwaterstand 
van NAP -2,1 tot NAP -2,2 m. Voor de berekening van de zettingen is op basis daarvan 
uitgegaan van een grondwaterstand van NAP -2,1 m. 
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4.3 Afleiding geotechnische parameters 
Op basis van de beschikbare sonderingen, boringen en laboratoriumproeven zijn de 
parameters vastgesteld voor de zettingsberekeningen. Daar het een predictie betreft en geen 
ontwerp, is gekozen om de gemiddelde waarden van de resultaten te gebruiken en geen 
statistisch afgeleide conservatieve waarde, zoals bij een ontwerp gebruikelijk is. Daar waar 
een proef sterk afwijkt van de andere proeven en als niet realistisch wordt ervaren is deze 
buiten beschouwing gelaten. Dit is dan vermeld. 
Een overzicht van de voor de zettingsberekeningen relevante resultaten van de labproeven 
is opgenomen in bijlage 2. 
 
4.3.1 Volumieke gewichten 
Op basis van de gemiddelde waarden van de gemeten volumieke gewichten in het lab zijn 
de volgende volumieke gewichten gebruikt in de zettingspredicties: 
   Droog volumegewicht (γd)  Nat volumegewicht (γs) 
Klei:    14,0 kN/m3    14,0 kN/m3 
Veen:   n.v.t. kN/m3    10,3 kN/m3 
Zand, diep:  16,0 kN/m3    20,0 kN/m3 
Ophoogzand:  17,0 kN/m3    19,0 kN/m3 
 
Voor de bepaling van het volumegewicht van het veen is monster BT2 liner 12 niet 
meegenomen, daar deze een sterk afwijkend volumegewicht heeft. Zie bijlage 2 voor de 
afleiding. 
 
4.3.2 Samendrukkingsparameters 
Veen: 
Op basis van de samendrukkingsproeven en K0-CRS proeven worden de volgende 
samendrukkingsparameters voor het veen toegepast in de predicties: 
Koppejan:   a,b,c-isotachen:  NEN-Bjerrum: 
C’p  = 6   a = 0,040  RR = 0,061 
Cp  = 10   b = 0,327  CR = 0,493 
C’s  = 102   c = 0,014  Cα = 0,020 
Cs  = 102 
 
Dit is bij alle parameters het gemiddelde volgend uit de labproeven (zie rapport 3009-0261-
000.R02v2, bijlage 3c en de K0-CRS proeven). Voor de bepaling van de c-parameter zijn 
alleen de samendrukkingsproeven gebruikt, daar deze proeven een betrouwbaardere c-
parameter geven dan de K0-CRS proeven. 
 
De samendrukkingsproef op het monster BT2 L12 geeft een afwijkend beeld van de andere 
samendrukkingsproeven. Dit monster reageert stijver en heeft ook een hoger volumiek 
gewicht dan de andere monsters. Dit monster is wellicht kleiïger dan de andere 
veenmonsters. De resultaten van dit monster zijn daarom niet meegenomen in de bepaling 
van de parameters en zijn schuingedrukt in de tabel weergegeven. 
 
Tabel 4-3 Resultaten samendrukkingsproef, parameters Koppejan 

Koppejan
Boring Monster Diepte van classificatie subclassificatie proef γ_nat γ_droog σ'p Cp C'p Cs C's
[-] [-] [m tov NAP] [-] [-] [-] [kN/m3] [kN/m3] [kPa]
BT1 3 -4.14 veen mineraalarm samendr.proef 9.4 1 14.1 15.3 5.2 98.8 77
BT1 4 -5.14 veen mineraalarm samendr.proef 9.4 0.8 3.4 7.4 5.7 128.2 126.2
BT2 10 -4.9 veen mineraalarm samendr.proef 9.8 0.9 8.4 8.3 5.9 52.6 102
BT2 11 -6.19 veen mineraalarm samendr.proef 9.6 0.9 16.7 9.2 127.4
BT2 12 -7.34 veen mineraalarm samendr.proef 13.2 6.3 30.5 35.4 11.8 230.8 138.4

Gemiddelde 10 6 102 102  
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Tabel 4-4 A,b,c-isotachenparameters uit samendrukkingsproeven en K0-CRS proeven 
Isotachen

Boring Monster Diepte van classificatie subclassificatie proef γ_nat σ'p a b c trap 3 c trap 4 c trap 5 b/a b/c(gem)
[-] [-] [m tov NAP] [-] [-] [-] [kN/m3] [kPa]
BT1 3 -4.14 veen mineraalarm samendr.proef 9.4 19 0.055 0.315 0.010 0.013 0.015 6 25
BT1 4 -5.14 veen mineraalarm samendr.proef 9.4 15 0.065 0.356 0.014 0.016 0.017 5 23
BT2 10 -4.9 veen mineraalarm samendr.proef 9.8 17 0.052 0.319 0.015 0.016 0.017 6 20
BT2 11 -6.19 veen mineraalarm samendr.proef 9.6 20 0.010 0.354 0.010 0.017 35 27
BT2 12 -7.34 veen mineraalarm samendr.proef 13.2 36 0.012 0.119 0.002 0.003 0.005 10 36
BT1 2B -3 veen mineraalarm K0-CRS 10 13.2 0.045 0.294 0.024 7 12
BT1 3D -4.3 veen mineraalarm K0-CRS 9.9 10 0.038 0.308 0.025 8 12
BT1 4D -5.3 veen mineraalarm K0-CRS 9.6 9.8 0.044 0.410 0.036 9 11
BT2 8B -2.6 veen mineraalarm K0-CRS 10.1 15 0.033 0.287 0.023 9 13
BT2 11B -6.3 veen mineraalarm K0-CRS 10 12.9 0.026 0.308 0.025 12 13
BT2 12B -6.85 veen mineraalarm K0-CRS 9.9 14.2 0.034 0.322 0.021 9 15

Gemiddelde 0.040 0.327 0.014 11 17  
 
Tabel 4-5 NEN-Bjerrum isotachenparameters uit samendrukkingsproeven en K0-CRS proeven 

NEN Bjerrum
Boring Monster Diepte van classificatie subclassificatie proef γ_nat σ'p RR CR Cα
[-] [-] [m tov NAP] [-] [-] [-] [kN/m3] [kPa]
BT1 3 -4.14 veen mineraalarm samendr.proef 9.4 15.8 0.089 0.496 0.019
BT1 4 -5.14 veen mineraalarm samendr.proef 9.4 8.1 0.068 0.487 0.019
BT2 10 -4.9 veen mineraalarm samendr.proef 9.8 12.9 0.063 0.469 0.021
BT2 11 -6.19 veen mineraalarm samendr.proef 9.6 21.3 0.050 0.562 0.021
BT2 12 -7.34 veen mineraalarm samendr.proef 13.2 38.6 0.030 0.228 0.007
BT1 2B -3 veen mineraalarm K0-CRS 10 11.4 0.076 0.497
BT1 3D -4.3 veen mineraalarm K0-CRS 9.9 7.5 0.057 0.490
BT1 4D -5.3 veen mineraalarm K0-CRS 9.6 8.1 0.057 0.633
BT2 8B -2.6 veen mineraalarm K0-CRS 10.1 12.0 0.058 0.465
BT2 11B -6.3 veen mineraalarm K0-CRS 10 7.9 0.040 0.421
BT2 12B -6.85 veen mineraalarm K0-CRS 9.9 7.5 0.054 0.408

Gemiddelde 0.061 0.493 0.020  
 
Klei: 
Koppejan:   a,b,c-isotachen:  NEN-Bjerrum: 
C’p  = 7   a = 0,013  RR = 0,100 
Cp  = 28   b = 0,160  CR = 0,310 
C’s  = 80   c = 0,008  Cα = 0,014 
Cs  = 320 
 
De Koppejan en NEN-Bjerrum zettingsparameters voor de (zwak humeuze) klei zijn bepaald 
op basis van de NEN 6740, voor klei schoon / klei organisch slap.  
 
NEN 6740 geeft geen indicatieve waarden voor de a, b en c van het a,b,c-isotachenmodel. 
Deze zijn gebaseerd op handreikingen die gegeven zijn in artikelen van het blad 
Geotechniek [5] [7] en opgenomen zijn in de DSettlement handleiding [4]. De volgende 
formule wordt daarin gegeven voor het globaal bepalen van de b-parameter. 

 
   11,2326,0  wnatb 

 
Daarnaast zijn voor een eerste schatting de volgende verhoudingen uit bovenstaande 
bronnen gebruikt ter bepaling van de a- en c-parameter voor humeuze klei: 
b/a ≈ 12 en b/c ≈ 20 
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Zand: 
Van zand is bekend dat dit (vrijwel) onsamendrukbaar is. De volgende parameters zijn, op 
basis van de NEN 6740 en het gegeven onsamendrukbaar gehanteerd voor de predicties: 
Koppejan:   a,b,c-isotachen:  NEN-Bjerrum: 
C’p  = ∞   a = 0,001  RR = 1x10-6 

Cp  = ∞   b = 0,004  CR = 2x10-6 
C’s  = ∞   c = 0   Cα = 1x10-6 
Cs  = ∞ 
 
4.3.3 Grensspanning en POP/OCR 
De grensspanning van een laag en diepte is afgeleid uit de laboratoriumresultaten (zie 
bijlage 1). Op basis van deze grensspanning en de in-situ spanning, berekend uit de 
volumieke gewichten en laagdiktes die voor de lagen bepaald zijn (zie voorgaande 
paragrafen), is de OCR (Over Consolidation Ratio) en POP (Pre-Overburden Pressure) te 
bepalen, waarmee de grensspanning van een grondlaag in DSettlement ingevoerd kan 
worden. Er geldt: 
 
σ’p = σ’0 + POP 
σ’p = σ’0 x OCR 
 
waarbij: 
σ’p = grensspanning 
σ’0 = terreinspanning (in-situ spanning) 
 
De OCR die berekend is uit de in het laboratorium bepaalde grensspanning is 2,25. De 
berekende POP is 7,6. Wanneer bij berekening van het gemiddelde de irreële waarden 
worden weggelaten (negatieve waarden of waarden > 25 bij POP en > 5 bij OCR), resulteert 
dit in een gemiddelde POP van 7,3 en een gemiddelde OCR van 2,2 (zie bijlage 2). 
 
Reële waarden voor POP en OCR in Nederland zijn (Bron: CUR rapport 2003-7, Bepaling 
geotechnische parameters): 
POP: 5 à 10 kPa 
OCR: 1,0 tot 1,5 
 
De POP-waarde die volgt uit de labresultaten is reëler dan de OCR-waarde.  
Er is daarom gekozen om in de zettingspredicties een POP toe te passen, met een waarde 
van 7 kPa.  
 
4.3.4 Intrinsieke tijd / Equivalente leeftijd 
In plaats van het toepassen van een POP of OCR kan voor het a,b,c-isotachenmodel en het 
NEN-Bjerrum isotachenmodel ook gewerkt worden met een intrinsieke tijd of equivalente 
leeftijd. Dit is op te vatten als de tijd die de grond na sedimentatie zonder verdere 
spanningsverandering nodig zou hebben gehad om tot de actuele reksnelheid te komen. 
Hierbij is de kruipreksnelheid omgekeerd evenredig met de intrinsieke tijd τ of equivalente 
leeftijd θ:  
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De intrinsieke tijd τ0 of initiële equivalente leeftijd θ0 wordt berekend door het verschil tussen 
de grensspanning σp en de initiële spanning σ0 op te vatten als een bij het referentietijdstip 
(meestal 1 dag) weggenomen voorbelasting op een tijdstip net voor t=t0.  
Er geldt [5]: 
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waarbij: 
τ0 = intrinsieke tijd 
θ0 = equivalente leeftijd 
tref of τ1 = referentietijd (meestal 1 dag) 
σ’p = grensspanning 
σ’0 = terreinspanning (in-situ spanning) 
 
De intrinsieke tijd en equivalente leeftijd zijn berekend vanuit de laboratoriumproeven. Dit 
levert de resultaten op als in onderstaande tabel gepresenteerd. 
 
Tabel 4-6 Berekende intrinsieke tijd en equivalente leeftijd 

Equivalente leeftijd Intrinsieke tijd
Boring Monster Diepte van classificatie subclassificatie proef γ_nat σ'p σ'p / σ'0 CR-RR/Cα θ0 σ'p / σ'0 (b-a)/c τ0
[-] [-] [m tov NAP] [-] [-] [-] [kN/m3] [kPa] dagen dagen
BT1 3 -4.14 veen mineraalarm samendr.proef 9.4 15.8 2.7 21.0 1.E+09 3.3 21.0 7.E+10
BT1 4 -5.14 veen mineraalarm samendr.proef 9.4 8.1 1.3 22.6 6.E+02 2.5 18.8 2.E+07
BT2 10 -4.9 veen mineraalarm samendr.proef 9.8 12.9 2.4 19.4 2.E+07 3.2 16.8 3.E+08
BT2 11 -6.19 veen mineraalarm samendr.proef 9.6 21.3 3.7 24.3 6.E+13 3.5 25.8 9.E+13
BT2 12 -7.34 veen mineraalarm samendr.proef 13.2 38.6 6.3 29.1 2.E+23 5.9 32.8 2.E+25
BT1 2B -3 veen mineraalarm K0-CRS 10 11.4 2.1 21.1 6.E+06 2.4 10.4 1.E+04
BT1 3D -4.3 veen mineraalarm K0-CRS 9.9 7.5 1.3 21.7 2.E+02 1.7 10.8 3.E+02
BT1 4D -5.3 veen mineraalarm K0-CRS 9.6 8.1 1.3 28.9 3.E+03 1.6 10.1 1.E+02
BT2 8B -2.6 veen mineraalarm K0-CRS 10.1 12.0 2.6 20.4 2.E+08 3.2 11.3 5.E+05
BT2 11B -6.3 veen mineraalarm K0-CRS 10 7.9 1.4 19.1 4.E+02 2.2 11.5 1.E+04
BT2 12B -6.85 veen mineraalarm K0-CRS 9.9 7.5 1.3 17.7 6.E+01 2.4 13.8 2.E+05  
 
Daar deze parameters een wisselend beeld geven, is ervoor gekozen om in dit stadium hier 
niet mee te rekenen en in eerste instantie uit te gaan van het gebruik van een POP. 
 
4.3.5 Consolidatiesnelheid 
In DSettlement bestaat de mogelijkheid om met diverse modellen en parameters de 
consolidatiesnelheid te berekenen. Dit zijn: 
- Terzaghi, met een constante (verticale) consolidatiecoëfficiënt 
- Darcy, met een constante (verticale) consolidatiecoëfficiënt 
- Darcy, met een constante doorlatendheid 
- Darcy, met een rek-afhankelijke consolidatiecoëfficiënt. 
 
Om de snelheid waarin de zettingen optreden te bepalen, worden berekeningen gemaakt 
met Terzaghi en Darcy met een constante consolidatiecoëfficiënt cv en met Darcy met een 
rek afhankelijke doorlatendheid. 
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Constante consolidatiecoëfficiënt 
De cv voor de veenlaag is bepaald door het meetkundig gemiddelde te nemen voor de cv als 
bepaald met Taylor, voor de belastingtrap die het meest overeenkomt met de gemiddelde 
belastingtoename als gevolg van de aanleg van de terp. Bij een in-situ spanning van 6 kPa, 
een POP van 7 kPa en een belastingtoename van ca. 50 kPa (3 m zand, waar 0,5 m van 
onderwater zakt), komt dit neer op een belastingtoename van trap 2 naar trap 4 in de 
samendrukkingsproeven. De gekozen cv-waarde is daarom gebaseerd op trap 3 en bedraagt 
ca. 1,0 x 10-7 m2/s. Hierbij is de samendrukkingsproef op BT2 liner 12 buiten beschouwing 
gelaten. 
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Figuur 4-1 Resultaten Cv bepaling met Casagrande (C) en Taylor (T) (bron: Fugro rapport 3009-0261-
000.R02_v2) 
 
De CUR 162 “construeren met grond” [1] geeft voor veen een cv van 3,17x10-7 m2/s. De 
waarde die in het lab bepaald is wijkt hier niet veel vanaf en kan dus wel als reëel 
beschouwd worden. 
 
Voor de dunne toplaag van (zwak humeuze) klei, wordt uitgegaan van de cv voor klei uit de 
CUR 162 “construeren met grond” [1] van klei: 7,9 x 10-8 m2/s.  
 
Drains 
Bij toepassing van drains wordt de horizontale doorlatendheid van een laag van belang. 
Vaak wordt verondersteld dat de verticale en horizontale doorlatendheid van een laag gelijk 
zijn en daarmee de verticale en horizontale consolidatiecoëfficiënt. Veen is echter vaak 
opgebouwd uit laagjes waardoor, afhankelijk van het type veen, het een grotere horizontale 
doorlatendheid heeft dan de verticale. Voor veen wordt daarom een verhouding ch/cv van 1 à 
3 aangehouden. In de predicties is in eerste instantie uitgegaan van ch/cv = 2.  
Rek-afhankelijke doorlatendheid 
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De doorlatendheid als functie van de rek of van het poriëngetal is afgeleid uit de 
samendrukkingsproeven en K0-CRS proeven. Hierbij is van het volgende verband uitgegaan: 
[4] 
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Waarbij: k   = doorlatendheid 
 k0  = initiële doorlatendheid 
 e  = poriëngetal 
 e0  = initieel poriëngetal 
   = verticale rek 
 Ck  = doorlatendheid-rek factor 
 
De K0-CRS testen geven, op 1 test na (zie figuur 4-2) geen bruikbaar resultaat voor de 
doorlatendheid als functie van poriëngetal, conform bovenstaande functie. Uit de 
samendrukkingsproeven volgt een redelijk gelijkmatig beeld (figuur 4-3). Deze figuur is tot 
stand gekomen door de gemiddelde doorlatendheid, bepaald uit de consolidatiecurve 
volgens Taylor, uit te zetten tegen het gemiddeld poriëngetal van de betreffende trap. Dit is 
gedaan voor trap 3, 4 en 5. Vervolgens is de trendlijn geëxtrapoleerd naar het poriëngetal 
aan het begin van de proef (e0). De bijbehorende waarde van k0 volgt uit de extrapolatie. De 
resultaten uit de samendrukkingsproeven zijn samengevat in tabel 4-7. 
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Figuur 4-2 Doorlatendheid als functie van poriëngetal, K0-CRS test, BT1 2B 
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Figuur 4-3 Resultaat afleiding doorlatendheid als functie van poriëngetal, samendrukkingsproeven 
 
Tabel 4-7 Doorlatendheid als functie van e uit samendrukkingsproeven en K0-CRS testen 

k  e0 k0 

trap3 trap4 trap5 

Ck/(1+e0) 

Samendrukkingsproeven 

T BT1 liner 3 13.89 1.29E-07 3.32E-08 9.65E-09 2.60E-09 0.242 
T BT1 liner 4 18.47 5.27E-08 4.64E-09 1.05E-09 3.15E-10 0.245 
T BT2 liner 10 16.19 2.02E-08 3.25E-09 1.03E-09 3.62E-10 0.277 
T BT2 liner 11 18.18 1.57E-07 1.32E-08 2.52E-09 4.81E-10 0.203 
T BT2 liner 12 2.43 1.80E-08 5.20E-09 2.11E-09 5.67E-10 0.106 

K0-CRS test       

BT1 2B 11.20 5.13E-08    0.253 

 
Op basis van de K0-CRS test van BT1 2B en de samendrukkingsproeven voor BT1, 3 en 4 
en BT2, 10 en 11 zijn de volgende parameters bepaald voor de rekafhankelijke 
doorlatendheid van veen: 
Initiële verticale doorlatendheid  k0 = 5 x 10-8 m/s 
Doorlatendheid-rek modulus Ck/(1+e0) = 0,25 
 
Schatting consolidatieperiode 
Op basis van de theorie van Terzaghi kan een schatting worden gemaakt voor de tijdsduur te 
waarbij praktisch het einde van het consolidatieproces is bereikt. Hierbij wordt vaak een 
consolidatiegraad van U = 0,994 genomen, waarbij tijdfactor T = 2,0 (Zie [1] CUR162, blz. 
177-178). Deze consolidatieperiode te kan berekend worden met behulp van de volgende 

formule: 
v

e c

ha
t

2)(2 
  

 
Waarbij: a  = afstromingsconstante 
 h  = dikte van de laag [m] 
 cv  = verticale consolidatiecoefficient [m2/s], bij meer lagen wordt een 

equivalente cv gebruikt 
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De consolidatieperiode die met behulp van deze formule voor terp 1 en 2 is geschat 
bedraagt: 
 
Terp 1:   2,5 jaar / 930 dagen 
Terp 2:   5,3 jaar / 1930 dagen 
Terp 2 met drains: 0,2 jaar / 80 dagen 
 
4.4 Samenvatting parameterkeuze 
In onderstaande tabel is de parameterset voor de zettingspredicties samengevat. 
 
Tabel 4-8 Samenvatting parameterkeuze zettingspredicties 

Parameter Eenheid Klei, zwak 
humeus 

Veen Zand  

γnat kN/m3 14 10,3 16 

γdroog kN/m3 14 n.v.t. 20 

Cp - 28 10 ∞ 

C’p - 7 6 ∞ 

Cs - 320 102 ∞ 

C’s - 80 102 ∞ 

RR - 0,10 0,061 1x10-6 

CR - 0,31 0,493 2x10-6 

Cα - 0,014 0,020 1x10-6 

a - 0,013 0,04 0,001 

b - 0,16 0,327 0,004 

c - 0,008 0,014 0 

POP kPa 7 7 7 

cv m2/s 7,9 x 10-8 1,0 x 10-7 - 

ch/cv - 1 2 1 

k0 m/s - 5 x 10-8 - 

Ck/(1+e0) - - 0,25 - 

 
4.5 Overige uitgangangspunten 
 
Terp in lengte/breedte: 
De terpen zijn 36 m lang en 26 m breed. Voor de predicties is gekozen om de as van de 2D 
berekening over de lengte te nemen: in het model is de terp dus 36 m breed. Deze keuze is 
gemaakt vanwege de positie van de zakbaken: 2 zakbaken vallen direct in deze doorsnede 
en de positie van de zettingsmeetslangen, waarvan er één ook samenvalt met deze 
doorsnede. In de situatietekening in bijlage 1 zijn de terpen en locaties van het 
grondonderzoek en de meetinstrumenten opgenomen. 
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Verticale drains 
In terp 2 zijn drains geïnstalleerd. Het betreft stripdrains met een breedte van ca. 0,10 m en 
een dikte van 0,003 m, hart op hart 1,0 m, die geplaatst zijn in een driehoeksstramien 
(stripdrains worden vaak gemodelleerd op basis een equivalente omtrek van een drain met 
diameter 0,064 m) De onderkant van de drains is in het model op NAP 6,5 m aangehouden, 
ongeveer 1,0 m boven de bovenkant van het zandpakket. 
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5. RESULTATEN PREDICTIES 

5.1 Berekende zettingen 
De zettingen zijn berekend voor grenstoestand 2 (BGT) zodat alle partiële factoren de 
waarde 1,0 hebben. De berekeningsresultaten zijn gepresenteerd in de vorm van een tabel, 
waarin de berekende zettingen zijn gepresenteerd voor: 
- 2, 4 en 6 maanden na aanbrengen van de laatste ophoogslag (172 dagen, 233 dagen en 

294 dagen); 
- 1 jaar en 1 jaar en 2 maanden na start aanbrengen terpen (365 dagen en 426 dagen); 
- De eindzetting, waarvoor een periode van 10.000 dagen na start ophogen is 

aangenomen; 
- Voor de berekening van de eindzetting is het verwijderen van 0,5 m of 1,0 m zand 1 jaar 

na de start van het ophogen ook meegenomen. 
 
In tabel 5-1 t/m tabel 5-3 zijn de berekende zettingen voor terp 1 (ca. 4,0 m slappe lagen) en 
terp 2 (ca. 5,8 m slappe lagen) samengevat. Voor terp 2 zijn ook predicties gemaakt zonder 
toepassing van drains. 
 
Het Koppejanmodel is niet geschikt voor ontlasten. De berekende eindzetting na verwijderen 
van de extra overhoogte is gelijk gesteld aan de eindzetting van de ophoging zonder extra 
overhoogte. De zettingen na 2, 4, 6 en 12 maanden zijn wel gebaseerd op de ophoging 
inclusief extra overhoogte. 
 
Tabel 5-1 Berekende zettingen Terp 1, vertikaal 6 (midden terp) 

Model Terzaghi / 
Darcy 

Zetting na [x] dagen, in m 

  172 233 294 365 426 10.000 10.000  
(0,5 m verw) 

10.000  
(1,0 m verw)

Terzaghi, Cv 0,89 1,04 1,15 1,24 1,29 1,54 1,40 1,23 

Darcy, Cv 0,72 0,84 0,93 1,00 1,05 1,53 1,40 1,23 

Koppejan 

Darcy, Ck 0,97 1,09 1,17 1,23 1,27 1,54 1,40 1,23 

Terzaghi, Cv 0,82 0,94 1,02 1,08 1,13 1,30 1,20 1,08 

Darcy, Cv 0,78 0,89 0,97 1,03 1,06 1,30 1,20 1,08 

Koppejan 
natuurlijke 

rekken 
Darcy, Ck 1,00 1,08 1,13 1,17 1,18 1,30 1,20 1,08 

Terzaghi, Cv 0,93 1,12 1,25 1,37 1,44 1,72 1,61 1,58 

Darcy, Cv 1,13 1,30 1,40 1,47 1,50 1,67 1,53 1,44 

A,b,c-
isotachen 

Darcy, Ck 1,23 1,38 1,45 1,50 1,52 1,67 1,54 1,46 

Terzaghi, Cv 0,80 0,97 1,09 1,19 1,26 1,52 1,41 1,37 

Darcy, Cv 0,75 0,88 0,98 1,06 1,12 1,47 1,32 1,16 

NEN-
Bjerrum 

isotachen 
Darcy, Ck 1,00 1,13 1,20 1,25 1,28 1,47 1,33 1,22 
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Tabel 5-2 Berekende zettingen Terp 2, vertikaal 6 (midden terp) 

Model Terzaghi / 
Darcy 

Zetting na [x] dagen, in m 

  172 233 294 365 426 10.000 10.000 
(0,5 m verw) 

10.000 
(1,0 m verw)

Terzaghi, Cv 1,85 1,89 1,90 1,91 1,92 2,08 1,88 1,63 

Darcy, Cv 1,62 1,73 1,79 1,83 1,85 2,06 1,86 1,62 

Koppejan 

Darcy, Ck 1,94 2,04 2,09 2,12 2,13 2,30 2,08 1,85 

Terzaghi, Cv 1,62 1,65 1,66 1,67 1,68 1,79 1,53 1,47 

Darcy, Cv 1,53 1,59 1,62 1,64 1,65 1,78 1,63 1,45 

Koppejan 
natuurlijke 

rekken 
Darcy, Ck 1,77 1,81 1,82 1,83 1,84 1,95 1,80 1,62 

Terzaghi, Cv 2,09 2,15 2,17 2,18 2,19 2,36 2,20 2,16 

Darcy, Cv 2,05 2,09 2,12 2,13 2,14 2,28 2,11 2,06 

A,b,c-
isotachen 

Darcy, Ck 2,06 2,10 2,12 2,13 2,14 2,28 2,11 2,06 

Terzaghi, Cv 1,80 1,86 1,88 1,89 1,90 2,08 1,92 1,87 

Darcy, Cv 1,70 1,77 1,81 1,84 1,85 2,01 1,83 1,76 

NEN-
Bjerrum 

isotachen 
Darcy, Ck 1,78 1,82 1,84 1,86 1,87 2,01 1,84 1,78 

 
Tabel 5-3 Berekende zettingen Terp 2 zonder drains, vertikaal 6 (midden terp) 

Model Terzaghi / 
Darcy 

Zetting na [x] dagen, in m 

  172 233 294 365 426 10.000 10.000 
(0,5 m verw) 

10.000 
(1,0 m verw)

Terzaghi, Cv 0,91 1,07 1,21 1,33 1,43 2,08 1,88 1,64 

Darcy, Cv 0,71 0,84 0,95 1,06 1,14 2,08 1.87 1,64 

Koppejan 

Darcy, Ck 0,92 1,09 1,22 1,33 1,42 2,32 2,11 1,87 

Terzaghi, Cv 0,87 1,01 1,12 1,22 1,30 1,79 1,65 1,47 

Darcy, Cv 0,78 0,93 1,05 1,16 1,23 1,79 1,65 1,47 

Koppejan 
natuurlijke 

rekken 
Darcy, Ck 1,01 1,19 1,31 1,42 1,49 1,96 1,82 1,64 

Terzaghi, Cv 0,88 1,08 1,25 1,42 1,54 2,37 2,22 2,17 

Darcy, Cv 1,20 1,44 1,61 1,76 1,86 2,30 2,09 1,86 

A,b,c-
isotachen 

Darcy, Ck 1,36 1,60 1,76 1,89 1,96 2,30 2,09 1,88 

Terzaghi, Cv 0,74 0,92 1,07 1,22 1,32 2,08 1,92 1,87 

Darcy, Cv 0,78 0,93 1,04 1,16 1,24 2,00 1,78 1,55 

NEN-
Bjerrum 

isotachen 
Darcy, Ck 1,11 1,30 1,44 1,55 1,62 2,01 1,79 1,58 

 
Bij de analyses is rekening gehouden met het onderwaterzakken van de grondlagen, 
waardoor het effectief gewicht van de ophoging vermindert. De berekeningen geven het 
verloop van de zetting in de tijd en de zogenaamde eindzettingen, dat wil zeggen de 
zettingen die over een periode van ca. 30 jaar optreden. 
 
In figuur 5-1 en figuur 5-2 zijn de resultaten van de berekeningen voor terp 1 en 2 grafisch 
weergegeven, op een logaritmische tijdschaal. Dit zijn de berekende zettingen wanneer de 
extra overhoogte niet wordt verwijderd. 
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Resultaten predicties terp 1
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Figuur 5-1 Resultaten predicties terp 1 (zettingen zonder verwijderen extra overhoogte) 
 

Resultaten predicties terp 2
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Figuur 5-2 Resultaten predicties terp 2 (zettingen zonder verwijderen extra overhoogte) 
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In onderstaande figuren zijn de berekende zettingen voor terp 1 en 2 grafisch weergegeven, 
waarbij na 1 jaar de extra overhoogte verwijderd is. Daar het Koppejanmodel niet kan 
omgaan met ontlasten, komen de waarden voor het Koppejanmodel niet overeen met de 
waarden die gepresenteerd zijn in tabel 5-1 en tabel 5-2. 
 

Resultaten predicties terp 1, 1,0 m extra overhoogte verwijderd na 365 dagen
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Figuur 5-3 Resultaten predicties terp 1 (zettingen met verwijderen 1,0 m extra overhoogte) 
 

Resultaten predicties terp 2, 1,0 m extra overhoogte verwijderd na 365 dagen
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Figuur 5-4 Resultaten predicties terp 2 (zettingen met verwijderen 1,0 m extra overhoogte) 
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Resultaten predicties terp 1, 0,5 m extra overhoogte verwijderd na 365 dagen
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Figuur 5-5 Resultaten predicties terp 1 (zettingen met verwijderen 0,5 m extra overhoogte) 
 

Resultaten predicties terp 2, 0,5 m extra overhoogte verwijderd na 365 dagen
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Figuur 5-6 Resultaten predicties terp 2 (zettingen met verwijderen 0,5 m extra overhoogte) 
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Voor terp 1 kan geconcludeerd worden: 
- de berekende eindzettingen variëren van 1,3 tot 1,7 m 
- de zettingen na 1 jaar variëren van 1,0 tot 1,5 m 
- de kleinste zettingen worden berekend met het Koppejanmodel met natuurlijke rekken 
- de grootste zettingen worden berekend met het a,b,c-isotachenmodel 
- NEN-Bjerrum en Koppejan (lineaire rekken) geven vergelijkbare eindzettingen. 
 
Voor terp 2 kan geconcludeerd worden: 
- de berekende eindzettingen variëren van 1,8 tot 2,4 m 
- de zettingen na 1 jaar variëren van 1,6 tot 2,2 m 
- indien geen drains worden toegepast zijn de berekende zettingen na 1 jaar 1,1 tot 1,9 m 
- De verschillen per model zijn vergelijkbaar met terp 1. 
 
Op basis van het meest recente onderzoek naar de diverse modellen in Nederland, onder 
meer door Delft Cluster in het kader van “Blijvend Vlakke Wegen” (zie artikel M. Visschedijk, 
Geotechniek, juli 2010) wordt verwacht dat het NEN-Bjerrum isotachenmodel met Darcy de 
beste modellering zou moeten zijn. Bij grote rekken zou het a,b,c-isotachenmodel de 
voorkeur verdienen, daar daarin met natuurlijke rekken wordt gerekend. Daaraan 
toegevoegd komt de Darcymodellering met rek-afhankelijke doorlatendheid theoretisch het 
beste overeen met de werkelijkheid.  
 
5.2 Einde van consolidatie 
Interessanter dan de eindzettingen is wellicht hoe snel de zettingen optreden. Dit bepaalt 
tenslotte hoe lang een voorbelasting moet blijven liggen. Daarom is ook een vergelijking 
gemaakt van de snelheid van het optreden van de zettingen. 
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Figuur 5-7 Consolidatiesnelheid veen bij terp 1 
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In figuur 5-7 is voor terp 1 en het NEN-Bjerrum isotachenmodel weergegeven wat het 
verschil is in de consolidatiegraad in de tijd voor Darcy en Terzaghi. Als wordt uitgaan van 
einde consolidatie bij 99,4% (T=2) consolidatiegraad, dan geeft dit de onderstaande 
hydrodynamische periodes.  
 
Tabel 5-4 Schatting hydrodynamische periode  

Consolidatiemodel Terp 1 Terp 2 met drains Terp 2 zonder drains

Terzaghi 
ca. 900 dagen 

(2,5 jaar) 
ca. 120 dagen 

(0,3 jaar) 
ca. 2000 dagen 

(5,5 jaar) 

Darcy met constante cv 
ca 4000 dagen 

(11 jaar) 
ca. 600 dagen 

(1,6 jaar) 
ca. 8000 dagen 

(22 jaar) 

Darcy met rekafhankelijke 
doorlatendheid (k(ε)) 

ca. 1600 dagen 
(4,4 jaar) 

ca. 170 dagen 
(0,5 jaar) 

ca. 3150 dagen 
(8,6 jaar) 

 
Voor terp 2 is hetzelfde gedaan, alleen zijn hier zowel de resultaten zonder en met drains 
weergegeven.  
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Figuur 5-8 Consolidatiesnelheid veen bij terp 2, met en zonder drains 
 
Na een jaar varieert de consolidatiegraad van het veen bij terp 1 van ca. 65% tot ca. 88%. 
Binnen een jaar is de grond dus nog lang niet uitgeconsolideerd. Bij terp 2 zou na een jaar 
de consolidatiegraad van het veen 50% à 70% bedragen, indien geen drains toegepast 
werden. Met de toepassing van de drains is dit echter al 98% à 100% en is dus de 
consolidatieperiode theoretisch al voorbij. 
 
Om de invloed van de laagdikte van het veen en de toepassing van drains nog meer te laten 
zien zijn in figuur 5-9 de verschillen tussen consolidatiegraad van terp 1 en terp 2 met en 
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zonder drains weergegeven. Uit deze grafiek kan afgelezen worden wat de invloed is van 
een dikker veenpakket op de snelheid van consolideren. Daarnaast is het effect van het 
toepassen van drains duidelijk te zien: de consolidatieperiode neemt in dit geval af van ca. 
3150 dagen naar ca. 170 dagen. 
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Figuur 5-9 Verschil consolidatiesnelheid veen, terp 1 of terp 2 met of zonder drains 
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Figuur 5-10 Verschil in consolidatiesnelheid veen bij terp 1, voor de diverse zettingsmodellen 
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In figuur 5-10 is het verschil in zettingsmodel op de dissipatie in het veen weergegeven. Daar 
de dissipatie afhankelijk is van de rek en dus van de grootte van de berekende zettingen, 
zou er een logisch verband moeten zijn tussen de consolidatiesnelheid in bovenstaande 
figuur en de zettingen in figuur 5-1. Voor Koppejan is deze relatie duidelijk te zien: het 
Koppejan Natural Strain model geeft minder zettingen dan het gewone Koppejan-model en 
consolideert ook sneller: in ca. 900 dagen voor het Natural Strain model en in ca. 2500 
dagen voor het gewone Koppejanmodel. 
 
Wat nog opvalt is dat met het Darcymodel met constante consolidatiecoëfficiënt een veel 
langere hydrodynamische periode geeft dan de andere twee modellen, die veel dichter bij 
elkaar liggen. Het schokkerige verloop van de curve van Darcy met rekafhankelijke 
doorlatendheid kan verklaard worden door de aanpassingen die gedaan worden aan de 
doorlatendheid naarmate de zettingen groter worden. Dit hangt samen met de gefaseerde 
ophoging die toegepast wordt. 
 
Verder is de consolidatiegraad bij Terzaghi niet afhankelijk van de hoeveelheid ophoging en 
de fasering van de ophoging. 
 
5.3 Gevoeligheid POP-waarde 
Voor POP wordt vaak arbitrair een waarde van 5 à 10 kPa aangehouden. Op basis van de 
labresultaten is voor de proefterpen een waarde van 7 kPa gehanteerd. Om de gevoeligheid 
van deze waarde te bekijken zijn aanvullend berekeningen gemaakt met een POP van 5 kPa 
en van 9 kPa, voor het Nen-Bjerrum model met rekafhankelijke doorlatendheid. In 
onderstaande figuren zijn de resultaten daarvan voor terp 1 en 2 weergegeven. 
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Figuur 5-11 Gevoeligheid berekende zetting voor POP-waarde, terp 1 
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Resultaten predicties terp 2
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Figuur 5-12 Gevoeligheid berekende zetting voor POP-waarde, terp 2 (incl. drains) 
 
De invloed van de variatie van de POP-waarde op de eindzetting is als volgt: 
 
Tabel 5-5 Invloed POP op berekende zetting na 1 jaar en na 30 jaar 

Terp POP 
[kPa] 

Zetting na [x] dagen, in m Procentuele afwijking 

  365 10.000   

5 1,34 1,58 107% +7% 

7 1,25 1,47 100% 0% 

1 

9 1,18 1,38 94% -6% 

5 1,98 1,90 108% +8% 

7 1,84 1,76 100% 0% 

2 

9 1,71 1,63 93% -7% 

 
De gevoeligheid voor de POP-waarde bedraagt dus 6% à 8% per 2 kPa POP-verschil, dus 
3% à 4% per kPa POP, wat in dit geval resulteert in een verschil in de eindzetting van 9 cm à 
14 cm. 
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6.2 Lijst van begrippen en definities 
Begrip  Omschrijving 

ophoging Gedeelte van de grondconstructie dat boven het oorspronkelijk maaiveld 
uitsteekt.   

netto ophoging Gedeelte van de grondconstructie dat na een arbitrair gekozen periode van 
10000 dagen boven het oorspronkelijk maaiveld uitsteekt.  

bruto ophoging Totale hoogte van de aangebrachte grondconstructie.                                   
bruto ophoging = netto ophoging + overhoogte  

overhoogte Zandlaagdikte (hoeveelheid grond) die wordt aangebracht met het doel na 
zetting van de ondergrond de gewenste hoogte van de constructie te bereiken. 

extra overhoogte Extra zandlaagdikte (hoeveelheid grond) die tijdelijk wordt aangebracht om 
zetting van het grondlichaam te bespoedigen.  

fictieve start 
ophoging  

Tijdstip waarop een gefaseerde ophoging geacht wordt in zijn geheel aanwezig 
te zijn. Dit begrip wordt gebruikt indien in de berekening een gefaseerde 
ophoging wordt geschematiseerd tot een eenmalige ophoging van dezelfde 
grootte. Dit tijdstip wordt aangeduid met t = 0 en wordt, bij een gelijkmatige 
ophoogsnelheid, doorgaans halverwege de ophoogtijd genomen; soms wordt 
2/3 aangehouden. 

zetting Geleidelijk en min of meer gelijkmatig afnemen van de hoogteligging van het 
maaiveld of de cunetbodem waarop de constructie is aangelegd.   

eindzetting Zetting na een arbitrair gekozen periode van 10000 dagen (=circa 27 jaar) 
vanaf start ophoging. Soms wordt aangehouden: 10, 50 of 100 jaar.  

restzetting Zetting die zich voordoet in een bepaalde periode vanaf de oplevering van de 
bovenbouw (verharding / spoorstaven).    

zettingsverschil Verschil in zetting van twee locaties.  

achtergrondzetting of 
autonome zetting 

Zetting ten gevolge van inklinking in polders door polderpeilverlaging, 
voortgaande zetting door vroegere ophogingen, gas- en zoutwinning, e.d.  

bouwtijd (grondwerk) Tijdsduur vanaf begin ophoging tot begin aanbrengen verharding of 
spoorstaven.  

bouwtijd (bovenbouw) Tijdsduur benodigd voor het aanbrengen van de verharding of de spoorstaven. 

ophoogtijd Tijdsduur vanaf begin ophoging tot tijdstip waarop bruto ophoging geheel 
aanwezig is. 

Zettingstijd/ wachttijd Tijdsduur die voor de slappe lagen beschikbaar is om te zetten (consolideren) 
onder het gewicht van de ophoging, voordat de verharding of bovenbouw 
wordt aangebracht. (einde bouwtijd grondwerk) 
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Zie ook figuur 6-1 en figuur 6-2, overgenomen uit CROW publicatie 204. 
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Figuur 6-1 Toelichting terminologie in schematisch dwarsprofiel 
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Figuur 6-2 Toelichting terminologie in ophoging - zetting - tijd - diagram 
 
(a) hier aangegeven: overhoogte is zetting bij ingebruikname; andere definitie is: 

overhoogte is eindzetting 
(b) de stippellijn geeft het theoretisch verloop van de ophoging weer; in werkelijkheid treedt 

tijdens de ophoogfasen ook al zetting op 
 

 





 

PARAMETERS UIT LABPROEVEN 

 
 
 
 

Koppejan Isotachen NEN Bjerrum

Boring Monster Diepte van Diepte tot classificatie subclassificatie proef γ_nat γ_droog σ'p Cp C'p Cs C's σ'p a b c trap 3 c trap 4 c trap 5 σ'p RR CR Cα

[-] [-] [m tov NAP] [m tov NAP] [-] [-] [-] [kN/m3] [kPa] [kPa] [kPa]
BT1 3 -4.14 veen mineraalarm samendr.proef 9.40 1.00 14.1 15.3 5.2 98.8 77 19 0.055 0.315 0.0098 0.0128 0.0146 15.8 0.089 0.496 0.0194
BT1 4 -5.14 veen mineraalarm samendr.proef 9.40 0.80 3.4 7.4 5.7 128.2 126.2 15 0.065 0.356 0.0141 0.0156 0.0167 8.1 0.068 0.487 0.0185
BT2 10 -4.90 veen mineraalarm samendr.proef 9.80 0.90 8.4 8.3 5.9 52.6 102 17 0.052 0.319 0.0151 0.0157 0.0168 12.9 0.063 0.469 0.0209
BT2 11 -6.19 veen mineraalarm samendr.proef 9.60 0.90 16.7 9.2 127.4 20 0.01 0.354 0.0102 0.0165 21.3 0.05 0.562 0.0211
BT2 12 -7.34 veen mineraalarm samendr.proef 13.20 6.30 30.5 35.4 11.8 230.8 138.4 36 0.012 0.119 0.0018 0.0034 0.0046 38.6 0.03 0.228 0.0068
BT1 2B -3 -3.10 veen mineraalarm K0-CRS 10 1.3 13.2 0.045 0.294 0.024 11.4 0.076 0.497
BT1 3D -4.3 -4.40 veen mineraalarm K0-CRS 9.9 0.9 10 0.038 0.308 0.025 7.5 0.057 0.490
BT1 4D -5.3 -5.40 veen mineraalarm K0-CRS 9.6 0.7 9.8 0.044 0.410 0.036 8.1 0.057 0.633
BT2 8B -2.6 -2.70 veen mineraalarm K0-CRS 10.1 1.4 15 0.033 0.287 0.023 12 0.058 0.465
BT2 11B -6.3 -6.40 veen mineraalarm K0-CRS 10 1.1 12.9 0.026 0.308 0.025 7.9 0.040 0.421
BT2 12B -6.85 -6.95 veen mineraalarm K0-CRS 9.9 1 14.2 0.034 0.322 0.021 7.5 0.054 0.408  
 

Casagrande Taylor

Boring Monster Diepte van Diepte tot classificatie subclassificatie proef γ_nat γ_droog Cv (trap3) Cv (trap4) Cv (trap5) Cv (trap3) Cv (trap4) Cv (trap5)

[-] [-] [m tov NAP] [m tov NAP] [-] [-] [-] [kN/m3]
BT1 3 -4.14 veen mineraalarm samendr.proef 9.40 1.00 3.59E-08 6.07E-07 2.27E-07 1.02E-07
BT1 4 -5.14 veen mineraalarm samendr.proef 9.40 0.80 2.09E-08 8.76E-09 4.52E-09 3.34E-08 1.43E-08 8.71E-09
BT2 10 -4.90 veen mineraalarm samendr.proef 9.80 0.90 2.08E-08 1.02E-08 6.07E-09 3.56E-08 1.94E-08 1.12E-08
BT2 11 -6.19 veen mineraalarm samendr.proef 9.60 0.90 1.16E-07 2.02E-08 2.36E-07 4.31E-08
BT2 12 -7.34 veen mineraalarm samendr.proef 13.20 6.30 1.13E-07 7.05E-08 5.56E-08 5.90E-07 1.34E-07 1.03E-07
BT1 2B -3 -3.10 veen mineraalarm K0-CRS 10 1.3
BT1 3D -4.3 -4.40 veen mineraalarm K0-CRS 9.9 0.9
BT1 4D -5.3 -5.40 veen mineraalarm K0-CRS 9.6 0.7
BT2 8B -2.6 -2.70 veen mineraalarm K0-CRS 10.1 1.4
BT2 11B -6.3 -6.40 veen mineraalarm K0-CRS 10 1.1
BT2 12B -6.85 -6.95 veen mineraalarm K0-CRS 9.9 1  
 

    KJ ABC NB  KJ ABC NB KJ ABC NB

Boring Monster Diepte proef σ'p σ'p σ'p σ'0 POP POP POP OCR OCR OCR

- - NAP+m  kPa kPa kPa  

BT1 3 -4.14 SA 14.1 19 15.8 5.79 8.31 13.21 10.01 2.43 3.28 2.73

BT1 4 -5.14 SA 3.4 15 8.1 6.09 -2.69 8.91 2.01 0.56 2.46 1.33

BT2 10 -4.9 SA 8.4 17 12.9 5.37 3.03 11.63 7.53 1.56 3.17 2.40

BT2 11 -6.19 SA 16.7 20 21.3 5.76 10.94 14.24 15.54 2.90 3.47 3.70

BT2 12 -7.34 SA 30.5 36 38.6 6.10 24.40 29.90 32.50 5.00 5.90 6.33

BT1 2B -3 K0-CRS  13.2 11.4 5.45 7.75 5.95 2.42 2.09

BT1 3D -4.3 K0-CRS  10 7.5 5.84 4.16 1.66 1.71 1.28

BT1 4D -5.3 K0-CRS  9.8 8.1 6.14 3.66 1.96 1.60 1.32

BT2 8B -2.6 K0-CRS  15 12 4.68 10.32 7.32 3.21 2.56

BT2 11B -6.3 K0-CRS  12.9 7.9 5.79 7.11 2.11 2.23 1.36

BT2 12B -6.85 K0-CRS  14.2 7.5 5.96 8.25 1.55 2.38 1.26

       Gemiddelde POP 7.27 Gemiddelde OCR 2.23

Proefterpen Project Bloemendalerpolder te Weesp 
Opdr.nr. :3009-0261-000  
Bijl. :                      2 
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Proefterpen Project Bloemendalerpolder te Weesp 
Opdr.nr. :3009-0261-000  
Bijl. :                      2 

 

Volumegewicht 
 
 
Boring Monster Diepte van Diepte tot classificatie subclassificatie proef γ_nat γ_droog w_0 Gloeiverlies ρ_solids e_0 initieel e_0 in-situ γ_sat
[-] [-] [m tov NAP] [m tov NAP] [-] [-] [-] [kN/m3] [kN/m3] [%] [%] [kg/m3] [-] [-] [kN/m3]
BT1 2A -2.75 -2.8 veen mineraalarm vol.gew/wat.geh 11.11 0.69 1501
BT1 2C -3.3 -3.35 veen mineraalarm vol.gew/wat.geh 10.54 1.27 728.1
BT1 3A -3.5 -3.55 veen mineraalarm vol.gew/wat.geh 10.89 1.26 766.1
BT1 3C -4.25 -4.3 veen mineraalarm vol.gew/wat.geh 10.44 0.94 1009.4
BT1 4A -4.5 -4.55 veen mineraalarm vol.gew/wat.geh 10.53 0.93 1029.4
BT1 4C -5.25 -5.3 veen mineraalarm vol.gew/wat.geh 10.29 0.81 1174.2
BT2 7C -2.25 -2.3 veen mineraalarm vol.gew/wat.geh 10.66 1.4 660.9
BT2 8A -2.55 -2.6 veen mineraalarm vol.gew/wat.geh 10.81 1.25 764.7
BT2 8C -2.85 -2.9 veen mineraalarm vol.gew/wat.geh 11.04 1.7 549.5
BT2 9A -3.63 -3.68 veen mineraalarm vol.gew/wat.geh 10.89 1 988.3
BT2 9B -4.11 -4.16 veen mineraalarm vol.gew/wat.geh 10.7 1.07 904
BT2 10A -4.5 -4.55 veen mineraalarm vol.gew/wat.geh 10.53 0.94 1024.2
BT2 11A -5.53 -5.58 veen mineraalarm vol.gew/wat.geh 10.36 0.9 1050.5
BT2 12A -6.6 -6.65 veen mineraalarm vol.gew/wat.geh 10.26 0.97 961.5
BT1 3 -4.14 veen mineraalarm samendr.proef 9.4 1 818.6 79.9 1550 13.89 13.29 10.17
BT1 4 -5.14 veen mineraalarm samendr.proef 9.4 0.8 1059.7 73 1609 18.47 17.05 10.12
BT2 10 -4.9 veen mineraalarm samendr.proef 9.8 0.9 994.1 77.3 1591 16.19 15.07 10.14
BT2 11 -6.19 veen mineraalarm samendr.proef 9.6 0.9 1017.4 64.8 1685 18.18 16.61 10.16
BT2 12 -7.34 veen mineraalarm samendr.proef 13.2 6.3 109.7 24.5 2200 2.43 2.35 13.24
BT1 2B -3 -3.1 veen mineraalarm K0-CRS 10 1.3 677.3
BT1 3D -4.3 -4.4 veen mineraalarm K0-CRS 9.9 0.9 971.5
BT1 4D -5.3 -5.4 veen mineraalarm K0-CRS 9.6 0.7 1258.6
BT2 8B -2.6 -2.7 veen mineraalarm K0-CRS 10.1 1.4 609.8
BT2 11B -6.3 -6.4 veen mineraalarm K0-CRS 10 1.1 795.3
BT2 12B -6.85 -6.95 veen mineraalarm K0-CRS 9.9 1 932

Veen Gemiddelde 10.3 1.0 926.9

Boring Monster Diepte van Diepte tot classificatie subclassificatie proef γ_nat γ_droog w_0 Gloeiverlies ρ_solids e_0 initieel e_0 in-situ γ_sat
[-] [-] [m tov NAP] [m tov NAP] [-] [-] [-] [kN/m3] [kN/m3] [%] [%] [kg/m3] [-] [-] [kN/m3]
BT1 1A -1.89 -1.94 klei m siltig, z humeus vol.gew/wat.geh 14.11 7.62 85.1
BT2 7A -1.85 -1.9 klei m siltig, z humeus vol.gew/wat.geh 13.78 7.02 96.4

Klei Gemiddelde 13.9 7.3 90.8

Boring Monster Diepte van Diepte tot classificatie subclassificatie proef γ_nat γ_droog w_0 Gloeiverlies ρ_solids e_0 initieel e_0 in-situ γ_sat
[-] [-] [m tov NAP] [m tov NAP] [-] [-] [-] [kN/m3] [kN/m3] [%] [%] [kg/m3] [-] [-] [kN/m3]
BT1 5A -5.75 -5.8 zand m siltig, z humeus vol.gew/wat.geh 18.49 10.39 78
BT1 5B -6.25 -6.3 zand m siltig vol.gew/wat.geh 20.37 16.16 26.1
BT1 6A -6.7 -6.75 zand m siltig vol.gew/wat.geh 21.52 17.93 20
BT1 6B -7.3 -7.35 zand m siltig vol.gew/wat.geh 21.38 17.99 18.8
BT2 13A -7.67 -7.72 zand m siltig, z humeus vol.gew/wat.geh 20.43 16.39 24.6
BT2 13B -8.19 -8.24 zand m siltig vol.gew/wat.geh 21.46 17.88 20

Zand Gemiddelde 20.6 16.1 31.3  
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