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III Hoofdstuk 1

Inleiding

In het kader van het project K300 'PraktijkonderzookBotlekspoortunnel', deelcommissie
'Geotechlliek', onderdeel 'predicties en evaluaties spanningen en deformaties ondergrond' is aan
Geooelftopd.racht verleend om een studie te doen naar de te hanteren basis parameterset.

Doel van <ieze rapportage is om tot een volledig en eenduidig overzicht van de te hanteren
geotechJ.ûsChe parameters. per meetkruis te komen.

Ter plaatse van de Botlekspo-ortunneLworden op 6 locaties (meetkruizen) de spanningen en
deformatiesin de ondergrond gemeten. Voor hetuitvoeren van de metingen, worden de spanningen en
vefVo~Uagen doormiddelvanpredietieberekeningen voorspeld. Tijdens de evaluatie zullen de
gemeten spanningen en deformaties worden ver~leken met de voorspelde waarden .•VoorlIet
uitvoerenvandepredicitieberekeningen iseenlagemnodel met bijbehorende geotechnische parameters
nodig. Iudit rapport worden voorde 6 genoemde meetkruizen deze lagemnodellen inclusief
corresponderende parameters bepaald.

Bij het opstellen van dit rapport is gebruik gemaakt van de rapporten:

• 'G~gevens t.b.V. grondparametefset', briefmet 5 bij4tgen vanPMB aan GD, PMB kenmerk
PMB"98.009, GD kenmerk CO-388050/, 2 feb 1999 [PMB 1999].
Botlel<spoortunnel double stack bodemonderzoek, tekeningen Holland Railconsult, blad 1 Um 6,
25-07-1996 fHR 1996]

•

De lokaties van de meetbuizen zijn:

• MQl
• MQ2
• MQ3
• MQ4
• MQ5
• MQ6

km 415.660
km 415.245
km 415.095 (volgens mondelinge informatie '99/07130 km 415.1(0)
km 414.500
km 414.090
km 413.980

Bij het inventariseren van het beschikbare grondonderzoek, bleken in de verstrekte rapporten enkele
relevante sonderingen te ontbreken. De ontbrekende sonderingen zijn door Holland Railconsult per
E-mail verzonden naar Geodelft [HR 1999].

In een laatstad.ium is besloten om meetkruis MQ5 50 m naar het westen op te schuiven. In versie 1 van
dit rapport is meetkruis MQ5 dan ook gelegen op km 141.040, in deze versie 2 is dat km 141.090.

Cl1999GEODELFT 1
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In dithoofds~kVi0rdende tiepaal<iebasisParametersets gepresenteerd. De parameters zijn bepaald
voor de .in..•...•.•..~QOfdstu.l<1genóettldeIIleetkruÎfen .•Irt:par~f 2.1 isdegefianteerde bepalings ...m.·.·•.eth..•.•..ode

voor d.evers.•·.•·•.••.·••.·••.·••.c.w.·l1e.hde.•paratneters. g.·•.••·..·~.••.gev.\.e.••••.n..••...·•..I.•..·ri..••.•..·•••.·..p.•.•..·•.·••..••aragJ:...•..>.•·•.•·.•.•.•.·•..·.aar.<.· •••.•..·••.2.••..2v.olgt. een.·..o.v.••.e.rz.••••.·.:Î.••.C.·.ht.••....·.•van he...t.sebrnîkte
grondonderzoek. In Paragraaf 2.3 is de bepaalde laagin.delinggegeven. In Paragraaf 2.4 zijn de
grondW~t:l;Ildt::nlpotelél.tiaalh()ogten weergegeyeJl.ln ..Paragraaf 2,5 volgen tenslotte de
grondpanurieters.

2.1 Bepalingsmethode

Dege~rdeberekenitlgswijzerivoördeverschmendegrondparametersZijnweergegevenin
TabeF2.1,·

gro1'ldW~en
laagindelitlgen
volumiek~gewicht van de grond boven de freatische ·lij11
voltuni7~~ewichtvatldegrondonder de freatische lijn
effectieve hoek van inwendige wrijving
effectieve cohesie
ongedraffieerde· schuif sterkte
<.hvarse<:>1'lfJ"actiec()ëfficiënt
dilatantiehoek
elasn~itêitslllodulus(Oedometer )
elasticiteitsmodulus (25% bezwijksterkte )
elasticiteitsmodulus (50% bezwijksterkte )
ylQej,gr~~
uitrolrens .....
pbiStici~eitsindex
waterg~hä1te .
poriëngehalte
doorlatendheidscoëfficiënt
consolidatiecoëfficiënt
primaire samendrokkingscoëf beneden grensspanning
sectln~r7 ••s~endru1<i<ingsCoëf ...beneden ..de •..gre~ssp~ing
prittlaire~endru1dcingscoëf. boven degrenssPanning
secundlijtesamendrilkkingscoëf bovendegrensspanniiig
,graad vanoverconsolidatie
neutralegronddrukfactor
zuurgraad
chloridegebalte
gelijtrnatighi;}Îdsco€lffiAiënt
K.AShelWhlivjn

Tabel 2. faepaling parameters

©1999··GEODELFT

[I11l'iJJ>}
[-l
[!<N/m3

]

[kN/m3]

[deg]
lkPa]
[kiPa]
H
f4eg]
[kiPa]
[kPa]
[kPa]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[mis]
[ml/s]
H
H
H
H
H
H
H
[mgll]

pe~lbui~~nePI
bestek
bestek
··bestekCPT**
bestek
bestek
(l...sin(<p ,»/(2 -sin( <p') )
(j)'-30
bêstêk;CPT*
1,5*E5o
Eoetil+v)(I -2v)l(l-v)
~stek (geUl' waarde)
~7k(gem. waarde)
bestek (gem. waarde)
beStek (gem. waarde)
bestek (gem. waarde)
bestek"'''''''
k*~w
bestek (gem. waarde)
bestek (gem. waarde)
bestek (gem. waarde)
bestek (gem. waarde)
niet bekend
v / (I-v)
bestek
bestek
.bestek
bestek

3
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waarbij:
CPT*

CPT**

van de range in het bestek wordt deg~lJlÎddelde waarde gekozen, indien er geen
waarde is gegewllwoid.t coI"têlatiegebruikt: zand 3*q. klei 4*q. veen 2*'1.
de waarde uit het bestek is gecOIltr0l~erdop basis van de waarde bepaald uit de
CQnusweerstand:<p'727+1$12,91~1n(qJ(61~~vo,71»,l)ç~ebepalit1ggeldt voor zand,
d~Qlijkt()()kvoOrRO~~~ie~Ul.2;eJ~i$ti§9hç,,~d,en •.tegey~
h~l~w;~tmisçllege~tlelqeVaJ1ge~-~clel)wO~df.gebruikt.Voor grondlaag 9/31
is eeáschattirigóp basis&atïêtVaiinggema.äkt. . .. . .

8=----

Voor.dT••~a.ra.rnet~s.Van.(l~•.olldergrQ1ld.•)V()rdt••inPrinçipe·.ui~egaan·yan.de •.)Vçmrdeu.z0als.()pgegevenin
bet beste~,Deze bestekswaal-aenzijn visueel en middels correlaties met de conusweerstal1~
~eoordr71d.lndien.~pbasis~d:C()tlus\yeerstand:r~~t~rkaf\vijk~~de~aaxde",ordt .voorspeld, is de
Waaxdmllit(l~C~~~,,:r~~~~~~~hOildell'l1tIC()~Jltsei'sievariditIllRP~rtzij~dez~~jkingen
indevo~van~Pltler~er1iQeg~YQeg4lla,de~~1Iellmet(leç~teks~dell.ludezedefinitieve
versie"~iPet rapport is voor het overzicht volstaan met weergave in de tabeUenvandenaar
verwacht~bestesçhatting voor de p~eter .

." ..

[)e~~~rs vaudeondergrondkunnen wordenbwaaI4uitc()rrelati~.met dt:lCOnusvveersta,nd.Om
de par~e.ts te bepalen zijn eerst de connsweerstanden vertaald naar de gewenste paratneter en zijn
vervol~e~s~eberekênde waarden statistisch bewerkt.
Erw6rdtàangenornendat iederetegistratie van de conusweerstand eenmetingis.l)eversc~llende
sonde~~91waarbiJdezelfde laag wordt aaflgetroffenworden gçÇ()tnbÎlleerd..Ifh}gÇUli(ldel~ewaarde
kanuupêrlaag bepaald worden.

Over.~~@semeen zaJ.er geen sprake zijn van significantedverconsolidatie. Dit kanwordenafgeleid
pifêrv~len bij de TvveedeHeinenoord Tunnel en uit de gemeten conusweerstanderi.Iridien voor een
materi~m()(1eleenOCR waardemoet worden gebruikt is voor de kleilagen een waara~VaIll,05 à
l,l()red~lijk.

In een@later stadium zijn nog vragen gesteld

voor het

n2,3 *(1 +

c, c,
I1ierblj is een extra onzeke.theidgeïntroduceerd met het poriëngehalten.H~iste0verwegen om
voorde· zwel formules atililoogaande samendrukkingsformules tegebfuiken~Dezwel wordt
dan berekend aan de hand van de C, waarde zonder tusse$pmst van het p()oëngehalte n.

4 01999 Geodelft
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Spanningsafhankelijkheid van de doorlatendheid. Er wordt aangenomen <la:tde bestekswaarden
betrekking hebben op het in-situ spanningsniveau van de lagen r-;~l;}~jn·(,'i~opg~geven
waarden direct toepasbaar •.... .'. . .. . .... ..•...... .•. . . .. ....'•....•...•.......•.•...

Horizontale doorlatendheid. Deze' ~de is niet gemeten.' Voor een grondlaag als geheel is de
laagopbouw een allesoverheersende factor. Door zandlaa&i~ in een kleilaag is de horizontale
doorlatendheid orden groter dan de (gemeten/opgegeven) verticale doorlatendheid. Door
kle11aagjes in een zandlaag is de werkelijke verticale doorl;iteridheid van de laag ordënkleiner
dan de gemeten waarde voor hetiandrnonster. Voor eeÏîdOorlatendheidsproef op zand wordt het
gestoken zand monster opnieuw QPgebouwd. Door de ~tt$rfijke afzetting in horizontale laagjes
zal de verticale doorlatendheid in situ· een factor lager zijn da~ de doorlatendheid in het
laboratorium. Met bovenstaande overwegingen en de gangbarelaagopbouw kan worden
verwacht dat:

1111111

:.:.:::.

l.l:,:

lil klei: homogeen (}2, 15, 16, 17) kh = k; kv = k .•..•. . .: .
lil klei/zand gelaagd: (12, 17 dus k bepaald voor kleiachtig materiaal) kb = k tot 100*k; kv k
lil veen homogeen (9/31)kh= 1O*k;kv=k •••.......•
lil zand: homogeen (32, 18, 18A dus k bepaald voor zandmatériaal) kb = k (waarden in

Tabellen voor 18 en 18A hoog dOordat gemiddelde waataeis gebruikt, minimum··
k = 4.10-4 mis); kv= 0,3 k tot 0,5 k • .. .. . .

lil zand met kleilaagjes (18, 18A dus k bepaald voor zand materiaal) kb = k (waarden in
Tabellen hoog, minimum ca. k = 5.104 mis); kb = ~kv=o,Ol k tot 0,1 k

Minimale en maximale poriëngehalte. Deze waarden kunnen worden bepaald uit minimum en
maximum dichtheidsproeven. Deze proeven zijn niet uitgeVoerd. Voor Pleistoceettzand is bet·
verschil nmllX - nmln= 12 à 13 %. Voor Oostersehelde zant1~ldtgemiddeld Ilmln= 32 %; l1max=
45%.

2.2 Gebruikte grondonderzoek

Voor een meetkruis zijn de sonderingen binnen een kilometrering van +/- 25 m als representatief
genomen. De onderzoekslokaties zijn bepaald aan de hand van de tekeningen [HR 1996].
Het voor de verschillende meetkruizen gehaitteetdegrondonderzoek is samengevat in Tabel 2.2.

Cl1999··.GEODELFT 5
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MQ4

950/462
950/609
950/610
950/611
950/612

lokatieS met een:i:zijnaangeleverddoorHR: [HR1999]

Tabel 2.2 Gebruikte grondonderzoek

6 <01999· Geodelft
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zanilige klei (sterk gelaagd)
kleiig zand (sterkgelaagd)
Holoceen zand
p~i~V!~en.lzanilige klei, leem
Pleistoceen zand

Tabel 2 .3 .•Grondsoorten
......

De ligging van de laagscheidingenkan worden·bepäa!duit.de·sonderil1gen.Ditissteeds gp(jaan voor
een groep.sonderingen per meetkruis. Door de laagliggingen uitde relevante sonderingen te middelen
wordteen$chattillgvefkfegenvoortevenvarhtenligging.Vandes~~deringenriJn 950-178, 950-184
en 950-192 buiten beschouwing gelaten omdat van deze sonderingen geen kleeffueting beschikbaar is,
waardoor de laagligging minder eenduidig is.
Niet alle lagen rijn. overalaan.getroffen, defmuve kanniet wordengesproken van eengemiddelde
grondopbeuw, doch isspräke van een representatiefprofiel. De berekende laagliggin.gen zijn samen
met het bodernpf()fiel.zoals()pgelileten uit hetseotechnische profiel opgenomen in TabeI2.4·

C1999GEODELFT 7
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Over het,aigemeen komt de gevonden laagligginggoedoveteen:rnetdewaarde volgens het
gootechni*ch profiel.

OVjerzlett~mvan de grondlagen naar de sonderingen zijn een aantal mogelijk relevante zaken
Tabel 3.1 en bestek [pMB 1999]:

variatie in de

laa.g32{omschrijviIlg 17;l>.v.sond9501884llijkt op basisveeri.
MQ3:
Onderscheid tussen laag 17 en 18A soms (b.v. sondering 950/522) onduidelijk Dit heeft gevolgen voor
de conusweerstand.
MQ4:
Laagindeling verloopt grillig over de sonderingen. Veelal is de laagindeling voor de individuele
sonderingen afwijkend van geotechnisch profiel (geeteobnisch profiel geeft voor deze lokatie een sterk
variërende laagopbouw aan). Hierdoor was het niet mogelijk een eenduidige laagopbouw te maken
voor deze lokatie.
Deze variatie heeft als gevolg dat deze lokatie voor de interpretatie van sommige metingen niet
eenduidig is.

8 Cl1999 Gesdelft
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MQ5:
De dikten van de zandlagen 18 en 18A vertonen een vrij grote spreiding.
Het onderscheid tussen laag 16 en 17 op ca. NAP-I3 fn ÎS niet duidelijk. Beide lagen zijn voor de
evaluatie samengevoegd tot één laag 16.
Het onderscheid tussenlaag .16 .en9l31 ..op ca. NAP-IS mis niet duidelijk. Beide lagen zijn voor de
eva1uatiesamengevoegd tot één laag 9/31.
MQ6:
Laagopbouw van sondering 950/460 wijlct onder NAP -13 msterkaf(zand i.p.v. klei). Geologische
interpreîatieleert datdelagenooven ca. NAP-22 mzeeafzettlngeuzijn. •Deioorspong van het zand is
daanneeeeugeul ofkreeic Gezien de lokaties van desonderin~enop Bijlage .•1is het waarschijnlijk dat
sonderîng950/460 een geul net aansnijdt. Het is onwaarschijnlijk dat deze geul. uitloopttussen de
andere sonderingen door. Voor bepaalde interpretaties kan net van belang· zijn rekenmgtehouden met
de (loka1e) aanwezigheid van deze geut

©1999··GEODELFT 9
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2.4 ~lldwat~rstanclenlpotentiaalilQOgten

Het ••yer~.van·.<i~·.p()telltiaafuoogte.()ver ..~ ••grondpt()fiel •••hm van.pelallgzijn .••I)o(>;rdat••de. toplagen
slechtd~()rlatend zijn, kaudit verloop sterk variëren.j)epotentiaalho0gteinbet(Ütpezatl<l(laag 32) is
vrijgoe~bekend. Doordat deze laag goed doorlatend is kan met·eenbeperkt aantal peilbuizen inzicht

wOJd.env.....•..~.•..·....·itreg~ll••()ver ••d~ ..p()t~lltia.alho~~.

l\?.pçteêtiaalhoogW ••in .•het ••~IQcene.·Pakket •.is •••slecht •.•bekend •...Doo..••·•..•..••..r.d.•.e slee.11ted.••.oor...•..•.....•...•..lat..••...•.·..•..·..•..•.e.....·.•.o.....•.·....•.o.•...·.•.•....h•........••.e.•.......I.· •.d..•..•.kan... de
.PQteJlfj~lloogtezowehnhorizo~ealsin yerticalerichting~rkvariêren .•Hetaantatpeilbuizen in
dezelag~.is ••bep~rkt ••'k:rwijl.boyen9iI;}IlPl;}iltmi~\<V~I;}~ing~p .roa~g •.hetrouwbaa'r .zijlldopr.lie slechte
do()rla~t.llJ~id vande911AA'rgt"()Il<l·

Voor m~tlauis MQ 1 waren voldoende gegevens beschikbaar om voor lokatie MQ I het
verloop'V~de potentiaafuoogte over de diepte te geven.
Voorde9verige meetkmisen kan alleen eenpotentiaalhoogte in het Pleistocene zanden veelal een
freatisch niveau in de toplaag (OA) worden bepaald. Het .is niet mogelijk om een betrouwbaar verloop
te geven van de potentiaalhoogte over het Holoceen. De beste. aanname voor het verloop is een lineair
vedoopvan de potentiaalhoogte van de waarde in de toplaag OA(freatische grondwaterstand) en de
gemiddeldepotentiaalhoogte in het diepte Pleistocene zand. Hierbij wordt dus aangenomen dat de
potentiaalhoogte in het Holoceen niet sterk reageert op het getij.

Voor MQ3 zijn er geen peilbuizen voor waterstanden boven. Pleistoceen zand
Voor MQ4 bevindt peilbuis 950/185 zich in de Pleistocene laag. Combinatie met metingen uiteen
andere lokatie is niet verantwoord.
Voor MQS is er een peilbuis met filters op meerdere diepten (950/465). De waterstand bij het filter op
NAP-I0.53 vertoont een met de tijd continu toeneraendestand, derhalve is deze meting niet
verwerkt.
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cos. K300,-W -005
GD: CO·J88ÛSO/6

versie 2; definitief augustus 1999

pot. hoogte MQl [m NAP}

Figuur 2.1 Verloop potentiaalhoogte met de diepte voor meetkruis MQl

MQl
MQ2
MQ3
MQ4
MQ5
MQ6

0.07
0.12
0.24
0.24
0.09
0.03

0.38
0.41
0.78
0.56
0.27
0.27

-0.23
-0.18
-0.29
-0.08
-0.09
-0.21

2.92
2.38

3.40
3.04

2.44
1.73

3.11
zieMQ5

3.35
zieMQ5

2.88
zie MQ5

Tabe12.5 Potentiaalhoogten

De boven- en ondergrenzen ui! Tabel 2.5 zijn bepaald door voor de potenti.aalboogte een standaard
normale verdeling aan te nemen. Er wordt gebruik gemaakt van de z.g, 5% boven en ondergrens. Deze
zijn gedefinieerd als de verwachtingswaarde p.+1- 1,64 maal de standaardafvvijking a.

De potentiaalhoogte in het Pleistocene pakket wordt beïnvloedt door getijdewerking. De amplitude van
het getij is ca. 0,75 m (Oude Maas km 414.165). Deze getijdewerking wordt verzwakten met een
naijleffect gemeten in het Pleistocene pakket. Om de invloed van het getij op de potentiaalhoogte te
bepalen moet de potentiaalhoogte gedurende een getij gevolgd worden. Zo'n continue meting is alleen
beschikbaar in de Oude Maas (km 414.765 en km 414.963) en niet ter plaatse van de meetkruizen.

©l999GEODELFT 11
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COB: K300-W-'005
GD: CO .•388050/6

ver$ie2; definitief augI.JStus 1999

I

5600*
15000*
5600*

15000*

2200
52000*

80
750

2000
750

2000
200
10000

0,54 8,0

0,46* 8,0

0,54 8,0

0,46* 8,0

0,58 7,1

0,43 8,6

1,5-3,6 zeer bolvormig, matig hoekig

zeer bolvormig, matig hoekig

zeer bolvormig, matig hoekig

zeer bolvormig, matig hoekig

nvt

800-1500 1,7/3,0 zeer bolvormig, matig rond

Tabel 2.8 Groadparameters; MQl deel 3
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COB: K300-W -005
GD: CO ..388050/6

versie 2; definitief augustus 1999

- - .

•••••••••• {
.;.; .;.~ 2500*•. tlVt ':>'VU'

'19 0 uvt /0 3* 0" .12000* 12000'" 8000'"
.'.

19 36'* ..' .•' •. 0.29* 6* .4f' 10* ~OOO*..... . .....

.........« [JA)< i ......~iIt .•••. ( :8* 561 rol'. 65000* 43000*
c•••• > ..... /< ···.. x vt p,~1;1"' ..... ·Ji6 Iil* AlUlI1/!;!' 32000*

•••••••••
. ... Cc

>/ •.•.•...•••••••••• )~> .': ·.....»I vL . "".. 0 12~oo~ 12000* 8000*.'.

20 0 nvt 0,30 5 67000* 75000* 50000*
'. '.'

MQ2dee11

17

18A

18

18A

J

3~

Tabel

:00 U.V.t.

')1 n.v.t.

nV.L

.V.t.

"."
I .v.t.

•
• ••

- - - -...... .'.

17 25 15 50 0,00005 200 3000 70 750
18A n.v.t, n.v.t, a v.t, 40 .: o,O!)l·· ••..."•.•4.M••.••• 6000 '·120 20001~1U.V.t. n.v.t. n.v.t. 138 113.5 " )2 2(}QQ() 5000
1~.A< <t. Ih,yi .n.v.L n.vit, 1/40« 8-6 J ()l ,,"" .. 6000 ·••·•·••.120 2000.>'--
17 .•...... 1<25 ..•. ;;. _c. i>58 .•••.••.••< , " ~n~

,/ 750Il;r .•••..:n' ••••• ,.- . ......•......... ..........

32 n.v.t, n.v.t, n.v.t. n.v.t, 38 ••. 1 750 50000 200 10000

Tabel2JO .'.Grondparameters; MQ2deel. 2

Tabel z.H Grondparameters; MQ2 deel 3
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COB: K300-W-005
GD: CO-3880S0/6

versie 2; definitief augustus 1999

750

2000

750

5000

2000
roooo

zeeroolvormi~ matig rond

©l999GEODELFT 15



COB,' K300-W-005
GD: CO-388050/6

versie 2; definitief augustus 1999

0 7500* 5000*

19 0 nvt 4* 19000* 21000* 14000*

17 7,5 40 0,37* 0 4400*

10 120* 0,37 0 2200

0 uvt 0,30 5 54000* 60000* 40000*

750

6000 2000

5000

150 60

3000 750

320 200

50000 10000

8,0 1,5-3,6

8,0

7,8 zeer bolvormig, matig hoekig

7,6 nvt uvt

8,0 1,5-3,6

0,58 7,1 nvt uvt

0,43 8,6 800-1500 1,7/3,0 zeer bolvormig, matig rond

Tabel 2.17 Grondparameters; MQ4 deel 3
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COB: K300-W-005
GD: CO .•3&8050/6

versie 2; definitief augustus 1999

I
lilt ....... 0 0,33 6700*

TI 0.55 26* 0 nv! 0,36* o ... 4000* 2400*.....
18A 19 29* 0 0,34* 0 9000" 5800*- .
16 .#,62. n.v.t. 17 24* 7,5 S{l* 0,37* 4700* 2600*

18 Eg,l2 n.v.t. 19 30 0 nvt 0,33 •...... 15000* 10000*

16 >I~ n.v.t, 17 24* 7,5 80* 0,37* 0 ···4700* 3900* 2600*

18 ....... .- .. . ....
-:,- n:v;t . 19 35* 0 nvt 0,3* 5* 40000" 30000*

9/31 1,17 15 25 10
., ...

0,37 ...... > 3750 .·320Ó 2200n, v.t,

32 n.v.t. 20 35 0 nvt 0,30 5 60000* 67000* 45000*

........ ......
••••••••••••••••••••••••••••••• / .....

• ••........ .... e,

>/> ........ .: -
•••••••

OA I.... ...•........ - .......... - . - .. - .... - -
•

- -
17 IMl·. 25 15 50 58 tE.' 0,00005 200 3000 70 750

18A I\/ll.v.t • ... n.v.t. n.v.t . 40 0,001 400 6000 120 2000

16 1\ 70 40 30 60 2E-09 .4E-~ ... 30 150 2(l 60

18 ·····"v.t. •••n.v.t. n.v.t, n.v.t, 38 0,02 500 20000 150 5000"·716 40 30 70 60 4E-7 150 20 60

18 n.v.t, n.v.t. n.v.t. n.v.t. 3S 0,02
.... ··500 20000 ········t50 5000

9131 /i0 30 90 ..... 60 lE-9 150 320 70 200
.....

3~ n.v.t. •... n.V.L In. '11.1. .• ·····..38 ~li)-4•.. ".1 750 50000. 200. 10000

•••••••••••

.. . ...... ../ ....... >. Mr~-1.•..•.1- ..... .. ,- --
-:

~~~
OA 0,50 - 68-1000

17 - 0,56* 8,0 1,5-3,6

ISA _. 0,52* 8,0 1,5-3,6

16 f C 0,59* 7,6 nvt

18 - 0,50 7,8 1,5-3,6

16 - 0,59* 7,6 nvt

18 - 0,43* 7,8 1,5-3,6

9/31 - 0,58 7,1 nvt

32 - 0,43 8,6 800-1500 1,713,0

• zeer

Zeer bolvormig, matig hoekig

nvt

nvt

zeer bolvormig, matig hoekig

uvt

zeer bolvormig, matig rond

Tabel 2.20 Grondparameters; MQ5 deel 3
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eOR K300-W-005
GD: CO-388050/6

versie 2; definitief augustus 1999

1400
nvt 0,35 0 5000 4700 3100
70* 0,38* 0 4500* 3600* 2400*

10 0,37 0 3750 3200 2200
0 0,30 5 59000* 66000* 44000*

80
750
40

20 60
lE~9 320 70 200
3EA 750 200 10000

15 ~1

16 7,6

9131 0,58

32 0,43 8,6 800-1500
Tabei2.23Groudparameters; MQ6 deel 3

nvt

nvt nvt

1,7/3,0 zeer bolvormig, matig rond
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COB: K300-W-005
GD: CO-388050/6

versie 2; definitief augustus 1999

Hoofdstuk 3

Conclusie en aanbevelingen

De grondparameters voor de verschillende meetkruizen zijn samengevat in Tabe12.6 tlm Tabel 2.23

Ter plaatse van meetkruis 6 geeft sondering 950-460 een sterk afwijkend beeld.

ClI999···GEODELFT 19



COR: K300-W -005
GD: CO-388050/6

versie 2; definitief augustus 1999

Referenties

[GD 1999]
Stijthedenoohesieve lagen,
rapport Grondmechanica Delft,
kenmerk CO-386630,
1999"'02"'08

[HR 1996]
Botlekspoortunnel double stack bodemonderzoek,
tekeningen Holland Railconsult, blad 1 t/m 6,
25 .•01-1996.

[HR 1999]
E-mail van hdekruijff@hr.nl naar QQ~@.<Mit.Aeotnl,
kenmerk GD CO-3880S0/IO,
19-02-1999

[PMB 1999]
Gegevens t.b.v. grondparameterset,
brief met 5 bijlagen van PMB aan GD, PMB kenmerk PMB-98.009, GD kenmerk CO-388050/,
02-02-1999.
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9501177

13.98

gras

r.~~OI454

ECHANICA PosibusOO
2600 AB Dem Nederland

Telefoon (015) 269 35 00
Telefax (015) 261 08 21

datum gel.

Boey

gez.

1999-03-29

K300 geotechniek basis parameterset
grondonderzoek

situatie meetkruis MQ6

CO-388050

BIJL. 1
foon.
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