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ondiepe ondergrond van de regio Antwerpen te vergroten. Hiervoor werd in eerste instantie een 
inventaris opgemaakt van relevante gegevens die op heden reeds beschikbaar waren. Daarnaast 
werd een nieuwe analysecampagne opgezet om van de aanwezige en relevante eenheden de 
meer algemene karakteristieken verder te onderkennen én in een volgende fase meer specifiek 
bouwtechnisch georiënteerde parameters te onderkennen. 
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MANAGEMENTSAMENVATTING 
 
De ondergrond in de regio Antwerpen bestaat in hoofdzaak uit zandige afzettingen van Quartaire 
en Neogene ouderdom. Hoewel ze in het kader van de delfstoffentoets niet geïdentificeerd zijn als 
primaire oppervlaktedelfstoffen, kunnen deze afzettingen mogelijk toch gevaloriseerd worden. 
Daarom is het nodig de (bouwtechnische) kwaliteit van deze afzettingen in kaart te brengen. De 
regio Antwerpen is met name interessant omwille van de werken die er momenteel en in de 
toekomst (zullen) worden uitgevoerd. Daarnaast is het ook een regio waarin grote hoeveelheden 
stalen beschikbaar zijn die het mogelijk maken de bouwtechnische karakteristieken van de 
verschillende afzettingen te bepalen. Deze studie tracht hierover dan ook meer inzicht te 
verschaffen.  
  
Er bestaat in de regio reeds veel data, welke ontsloten is via DOV. In eerste instantie werd deze 
data bevraagd en verwerkt. Daarnaast werd een nieuwe analysecampagne uitgerold om de 
relevante data in kaart te brengen. Hiervoor werden de beschikbare monsters opgelijst. Het gaat 
om monsters beschikbaar in de Geotheek van de Vlaamse Overheid, de Belgische Geologische 
Dienst en ook recente monsters uit boringen geplaatst in het kader van ECA. 
  
Nieuwe laboproeven werden uitgevoerd op een set van 99 monsters die behoren tot 12 
verschillende eenheden. Het ging daarbij in eerste instantie om vrij algemene laboproeven die 
vooral inzicht geven in de korrelgrootte, het kalkgehalte, het gehalte aan organisch materiaal 
alsook het glauconietgehalte. 
Na interpretatie van deze data, werd per eenheid een (set van) meer gerichte labo-analyse(s) 
uitgevoerd die voor elke eenheid antwoord moest bieden op enkele specifieke (bouw)technische 
toepassingen die potentieel mogelijk werden geacht op basis van de resultaten van de meer 
algemene laboproeven. 
 
Dit leidt tot een goed beeld van de karakteristieken van de verschillende zandige eenheden in de 
ondergrond van de Antwerpse regio. Het potentieel voor hoogwaardige inzet voor deze 
afzettingen is over het algemeen beperkt. In hoofdzaak gaat het om zanden die relatief fijn zijn van 
korrel. Daarnaast bevatten deze zanden vaak te grote hoeveelheden ongunstige bijmengingen. In 
hoofdzaak konden een aantal groepen onderscheiden worden: 
-overwegend fijne zanden met lage kalk- en glauconietgehaltes (Quartaire afzettingen). Vaak is 
inzet voor structurele toepassingen mogelijk. Lokaal is valorisatie als bouwzand misschien 
mogelijk, indien er een voldoende groot volume met daarvoor geschikte eigenschappen gevonden 
kan worden. Dit dient echter steeds op projectniveau onderzocht te worden; 
-fijne zanden met een matig glauconietgehalte en een hoog kalkgehalte (leden van de Formatie 
van Lillo). Kalk is onder vorm van (kleine) schelpfragmenten aanwezig, wat het in onbewerkte 
vorm ongeschikt maakt voor bouwkundige toepassingen; 
-fijne zanden met matig tot hoog glauconietgehalte en matig kalkgehalte (Formatie van 
Kattendijk). Waarschijnlijk inzetbaar voor aanvulling of ophoging, al dan niet na stabilisatie met 
cement of vliegas. 
-fijne zanden met heel hoog glauconietgehalte (Lid van Deurne en leden van de Formatie van 
Berchem). Deze zanden zijn in onbewerkte vorm ongeschikt voor bouwkundige toepassingen. 
Hiervoor kan wel onderzocht worden of de aanwezigheid van glauconiet gebruik in de keramische 
nijverheid of als bodemverbeteraar toelaat. 
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1 INLEIDING 

In de Antwerpse regio komen in de ondiepe ondergrond voornamelijk zandige afzettingen voor, 
van Quartaire en Neogene oorsprong. Deze studie heeft als doel bijkomende kennis te vergaren 
omtrent de bouwtechnische kwaliteit van de aanwezige eenheden, in aanvulling van de 
delfstoffentoets. Deze afzettingen maken geen onderdeel uit van de in het kader van de 
delfstoffentoets geïdentificeerde primaire oppervlaktedelfstoffen (uitgezonderd enkele eenheden 
van Quartaire oorsprong). Dit neemt niet weg dat deze eenheden mogelijk toch gevaloriseerd 
kunnen worden bij uitgraving. De Antwerpse regio wordt geselecteerd omwille van de grote 
hoeveelheden beschikbare stalen en omwille van de werken die er momenteel en in de toekomst 
(zullen) worden uitgevoerd. 
 
De kwaliteit van delfstoffen doorheen hun voorkomensgebied is variabel. Het effectieve potentieel 
van de verschillende geologische eenheden als delfstof moet dus nog steeds getoetst worden op 
de specifieke locaties. Er dient ook opgemerkt te worden dat onderzoek naar potentiële 
verontreiniging geen onderdeel uitmaakt van deze studie. We kunnen binnen deze studie dus ook 
geen uitspraak doen over de hergebruiksmogelijkheden van de gronden op de locaties waar de 
verschillende monsters genomen zijn. Hiervoor dienen verder de procedures gevolgd te worden 
die onderdeel uitmaken van de VLAREBO-wetgeving (zie opmaak Technisch Verslag - 36643 
(vlaanderen.be)).  
 
In het eerste gedeelte van het project wordt er een inventaris opgemaakt van reeds gekende 
analyseresultaten, beschikbaar in DOV, aangevuld met nieuwe informatie van recentere 
analysecampagnes. In een volgende fase wordt er een reeks laboproeven uitgevoerd op een 
representatief samengestelde set van beschikbare monsters voor de verschillende eenheden. 
 
De laboproeven worden gespreid over twee fases. In de eerste fase betreft het de bepaling van 
een reeks algemenere karakteristieken zoals korrelgrootte, kalkgehalte, gehalte aan organisch 
materiaal, maar ook glauconiet omdat, voornamelijk de afzettingen van Neogene ouderdom, in de 
onderzoeksregio (sterk) glauconiethoudend zijn en de aanwezigheid van glauconiet een grote 
impact heeft op eventuele mogelijkheden tot valorisatie. Op basis van deze eerste resultaten 
wordt in de tweede fase van meer specifieke analyses per eenheid focus gelegd op kenmerken die 
bepalen of specifieke bouwtechnische of andere hoogwaardige toepassingen al dan niet mogelijk 
zullen zijn. 
 
Het project wordt uitgevoerd door VITO, daarin bijgestaan door GEOS NV voor het uitvoeren van 
de laboproeven. 
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2 LOKALE GEOLOGIE 

2.1 GEOLOGISCHE SETTING 

De regio Antwerpen ligt in het overgangsgebied tussen het Massief van Brabant in het zuiden en 
het Bekken van de Kempen in het noordoosten. We bevinden ons hier aan de zuidrand van het 
Noordzeebekken dat steeds verder verdiept richting het noorden. Tijdens deze periode worden in 
de regio voornamelijk mariene sedimenten afgezet. Doorheen de tijd evolueert het 
afzettingsmilieu in de regio van diep marien in het Vroeg Oligoceen (Formatie van Boom) over 
ondiep marien in het Laat Oligoceen en Neogeen (Formaties van Berchem tot en met Lillo) om 
tenslotte te eindigen in een continentaal afzettingsmilieu tijdens het Quartair. 
 
De Neogene afzettingen bestaan in hoofdzaak uit fijne, glauconiethoudende zanden. Het 
glauconietgehalte neemt stelselmatig af naarmate de afzettingen jonger worden. Schelpen of 
schelpfragmenten komen nagenoeg in alle eenheden voor, maar de grootste concentraties 
worden gevonden in de afzettingen van de Formatie van Lillo. 
Tijdens het Quartair werden eerst riviergeul-sedimenten afgezet van de Schelde. Daarna volgde 
een periode waarbij in de regio Antwerpen metersdikke eolische afzettingen werden afgezet 
(Formatie van Gent). Na de ijstijden werden venen en kleien afgezet uit de Formatie van Arenberg. 
Op hetzelfde moment was er in het noorden van de regio Antwerpen afzetting van 
poldersedimenten uit de Formatie van Vlaanderen door de stijgende zeespiegel. 
De oppervlaktenabije stedelijke en industriële regio Antwerpen is tenslotte sterk verstoord door 
menselijke activiteit. Deze verstoringen worden beschouwd als antropogene afzettingen en 
kunnen lokaal vele meters diep teruggevonden worden. 
 
De lokale geologie is recent in detail gemodelleerd in het Ondiepe Model van Antwerpen (Van 
Haren et. al, 2021) tot een diepte van -50mTAW, wat voor deze studie ruimschoots volstaat. 
Binnen dit model is voor de modelleerbare eenheden een lagen- en voxelmodel opgebouwd op 
grootte 25x25(x0.5)m. Voor de verschillende eenheden is een top- en basisvlak opgesteld, alsook 
een diktekaart. Naast deze modellagen, is er voor de verschillende eenheden een voxelmodel 
beschikbaar, waarin de lithologie gemodelleerd werd. In deze voxels is dus de lithologische variatie 
binnenin de verschillende eenheden opgenomen. Tenslotte is er voor elke eenheid een overzicht 
beschikbaar van het glauconietgehalte. Het betreft hier geen modellering van de interne variatie 
binnen de verschillende eenheden zoals bij de lithologie, maar er is wel een range gedefinieerd 
voor elke eenheid afzonderlijk, gebaseerd op de toen gekende glauconietgegevens. Deze 
glauconietgegevens werden voor dit onderzoek integraal overgenomen in het overzicht van de 
bestaande gegevens (zie 3.1.2).   
 
Voor informatie omtrent de ligging, dikte en lithologische variatie voor de verschillende pakketten 
verwijzen we integraal naar dit Ondiepe Model van Antwerpen (Van Haren et al., 2021). We 
merken hierbij wel op dat er verschillende van de in deze studie onderscheiden eenheden in dat 
model samen gemodelleerd zijn omdat het niet mogelijk was deze op basis van de bestaande 
ruimtelijke data afzonderlijk te modelleren (zie ook 2.2 voor meer informatie omtrent deze 
verschillen). Een voorbeeld van dergelijke diktekaart (in dit geval Eeklo_Tisselt_Opgrimbie) is 
weergegeven op de volgende figuur. 
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Figuur 1 Diktekaart van eenheid Eeklo_Tisselt_Opgrimbie (bron: Ondiepe Model van Antwerpen (Van Haren et. al, 2021)) 

 
 

2.2 GEOLOGISCHE EENHEDEN 

Teneinde uitspraken te kunnen doen over de karakteristieken van bepaalde afzettingen werd een 
koppeling gemaakt tussen de bestaande analyses en beschikbare monsters enerzijds en de 
geologische eenheden waartoe ze behoren anderzijds. Dit moest ons in staat stellen 
karakteristieken te bepalen op het niveau van die eenheden en de interne en onderlinge variatie in 
kaart te brengen. 
 
Voor deze koppeling werd teruggegrepen naar verschillende modeleenheden van het Ondiepe 
Model van Antwerpen. De verschillende modeleenheden van het Ondiepe Model van Antwerpen 
worden (van jong naar oud) aangegeven in onderstaande tabel. 
 

Tabel 1 Overzicht van de gebruikte modeleenheden in het Ondiepe Model van Antwerpen 

Modeleenheid Omschrijving 
Antropogeen Antropogene afzettingen 

Calais_Dunkerque Leden van Calais en Dunkerque uit de Vlaanderen Formatie 
Arenberg_ongedifferentieerd Formatie van Arenberg, exclusief de leden van Rotselaar en 

Wichelen 
Rotselaar Lid van Rotselaar (Fm. van Arenberg) 
Wichelen Lid van Wichelen (Fm. van Arenberg) 

Eeklo_Tisselt_Opgrimbie Fm. van Eeklo + leden van Tisselt en Opgrimbie (Fm. van Gent) 
Zandvliet en Merksem Leden van Zandvliet en Merksem (Fm. van Lillo) 

Kruisschans Lid van Kruisschans (Fm. van Lillo) 
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Modeleenheid Omschrijving 
Oorderen en Luchtbal Leden van Oorderen en Luchtbal (Fm. van Lillo) 

Kattendijk Formatie van Kattendijk 
Deurne Lid van Deurne (Fm. van Diest) 

Antwerpen en Kiel Leden van Antwerpen en Kiel (Fm. van Berchem) 
Edegem Lid van Edegem (Fm. van Berchem) 

 
Voor deze studie werden enkele van bovenstaande modeleenheden niet in overweging genomen: 
-Antropogeen: de sterk heterogene aard van de antropogeen beïnvloede sedimenten laat niet toe 
een grondige analyse van de karakteristieken van de volledige eenheid te maken op basis van een 
beperkte set analyses. 
-Arenberg ongedifferentieerd: deze eenheid komt slechts heel lokaal voor, in een regio waar nog 
weinig grootschalige volumes lijken te kunnen worden vrijgezet. Daarnaast zijn er ook weinig 
bestaande analyses van voorhanden (zie Figuur 2) en ontbreken nieuwe monsters voor deze 
eenheid. 
-Rotselaar: dit is de eenheid die het Holocene veenpakket omvat. Het was weinig zinvol om de in 
deze studie voorziene analyses op veen uit te voeren. De structuur van het veen maakt het 
ongeschikt om via zeving een korrelgrootte te bepalen. Ook zonder uitvoering van analyses kan 
ingeschat worden dat het gehalte aan organisch materiaal zeer hoog zal liggen. De manier waarop 
naar eventueel hergebruik of herbestemming van vrijgekomen veenlagen gekeken wordt, wijkt 
ook sterk af van de werkwijze voor zandige afzettingen. We hebben dit pakket dus buiten 
beschouwing gelaten wat deze studie betreft. Meer kennis van dit veenpakket kan anderzijds wel 
ter beschikking komen via een specifieke studie die momenteel loopt naar het veen in Vlaanderen 
(‘Veen in Vlaamse bodem en ondergrond in relatie tot klimaat en boven- en ondergronds 
ruimtegebruik’). 
 
Andere modeleenheden uit het Ondiepe Model van Antwerpen die een combinatie zijn van 
verschillende eenheden werden voor deze studie wel uitgesplitst. Dit was het geval voor: 
-Zandvliet en Merksem: binnen het studiegebied komt enkel het Lid van Merksem voor. Er kan dus 
ook geen analyse van de karakteristieken van het Lid van Zandvliet gemaakt worden. Anderzijds 
wil dit zeggen dat de geanalyseerde monsters in deze studie betrekking hebben op het Lid van 
Merksem en dat de resultaten dus gelden voor dit lid uit de Formatie van Lillo. 
-Oorderen en Luchtbal 
-Antwerpen en Kiel 
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Figuur 2 Voorkomensgebied van Arenberg_ongedifferentieerd (bron: Ondiepe Model van Antwerpen) in combinatie met 
de beschikbare grondmonsters van de eenheid. 

 
We pasten deze meer gedetailleerde stratigrafische indeling toe, zowel op de reeds bestaande 
grondmonsters (waar mogelijk) als op de nieuw uitgevoerde analyses. Voor de bestaande 
grondmonsters was dit niet steeds mogelijk. Voor deze groep is de best gekende interpretatie vaak 
van een minder gedetailleerd niveau (bijvoorbeeld Holoceen, Lillo, Berchem, etc.). De selectie van 
de nieuw te analyseren monsters binnen deze studie daarentegen werd beperkt tot die monsters 
die we wel tot het fijnst mogelijke niveau konden indelen. Op die manier krijgen we het best 
mogelijke beeld van de karakteristieken van de verschillende eenheden. Binnen deze studie 
werden dus de karakteristieken van de volgende eenheden bepaald (van jong naar oud): 
 

Tabel 2 Eenheden waarvoor in het kader van deze studie de karakteristieken werden bepaald aan de hand van nieuwe 
laboproeven 

Eenheid Omschrijving 
Calais_Dunkerque Leden van Calais en Dunkerque uit de Vlaanderen Formatie 

Wichelen Lid van Wichelen (Fm. van Arenberg) 
Eeklo_Tisselt_Opgrimbie Fm. van Eeklo + leden van Tisselt en Opgrimbie (Fm. van Gent) 

Merksem Lid van Merksem (Fm. van Lillo) 
Kruisschans Lid van Kruisschans (Fm. van Lillo) 
Oorderen Lid van Oorderen (Fm. van Lillo) 
Luchtbal Lid van Luchtbal (Fm. van Lillo) 

Kattendijk Formatie van Kattendijk 
Deurne Lid van Deurne (Fm. van Diest) 

Antwerpen Lid van Antwerpen (Fm. van Berchem) 
Kiel Lid van Kiel (Fm. van Berchem) 

Edegem Lid van Edegem (Fm. van Berchem) 
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Om de effectieve koppeling te leggen, kon er beroep gedaan worden op verschillende 
databronnen. Bij voorkeur werd gebruik gemaakt van de interpretatie die opgemaakt is door 
VLAKO in het kader van G3Dv3 of het Ondiepe Model van Antwerpen. Wanneer deze niet 
beschikbaar was, werd er gekoppeld met de formele stratigrafie uit DOV1. Indien deze ook niet 
beschikbaar was, werd de stratigrafie toegekend op basis van een modeldoorprik met het Ondiep 
Model van Antwerpen. 
Uiteindelijk werd beslist om monsters waarvoor de stratigrafie op de modeldoorprik werd 
gebaseerd niet te weerhouden voor de nieuw uit te voeren analyses binnen deze studie omwille 
van de grotere onzekerheid die met deze vorm van koppelen samenhangt. 
 
  

 
1 Voor de nieuwe boringen van aMT en PoA was nog geen formele stratigrafie beschikbaar. Voor deze boringen is in het kader van dit project een 
omzetting gebeurd van de informele stratigrafische interpretatie van de beschrijvend geoloog naar de corresponderende eenheden uit deze studie.  
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3 INVENTARISATIE BESTAANDE ANALYSES 

3.1 DATABRONNEN 

3.1.1 DOV 

Binnen Databank Ondergrond Vlaanderen is reeds veel monsterdata opgenomen. Bij aanvang van 
het project (februari 2021) werd deze data uit de databank opgevraagd uit de tabel 
‘grondmonsters’ via pydov. Veel van de monsterdata bleek jammer genoeg geen meetwaarden te 
bevatten.  
 
Initieel waren er zo 5417 monsters beschikbaar in 1067 boringen. In een volgende stap werden 
deze grondmonsters gekoppeld met een stratigrafie. Dit was geen eenvoudige oefening, aangezien 
niet voor alle monsters eenzelfde bron van stratigrafie beschikbaar is. In dit project werden drie 
bronnen gecombineerd, met prioritering volgens volgende lijst: ‘vlako_interpretatie’ (recente 
interpretaties uitgevoerd door VITO in het kader van de VLAKO referentietaak voor de Vlaamse 
Overheid), ‘formele stratigrafie’ (formele interpretaties uit DOV), ‘vlako_model’ (doorprik met het 
Ondiepe Model van Antwerpen). Na deze koppeling werd opgemerkt dat een aantal stalen niet 
gekoppeld konden worden met één stratigrafie. Een top van een monster kan bijvoorbeeld 
gelegen zijn in het Lid van Kruisschans, terwijl de basis van een monster gelegen kan zijn in het Lid 
van Oorderen. Voor het verdere verloop van het project werden enkel die analyses weerhouden 
die zich volledig binnen één stratigrafisch interval bevinden. Daarnaast zijn er ook een aantal 
grondmonsters in DOV waarvoor geen analyses relevant voor deze studie beschikbaar zijn. Ook 
deze data werden niet verder weerhouden.  

3.1.2 Glauconietanalyses uit de literatuur en de boorbeschrijvingen 

Gezien het belang van deze parameter in het studiegebied en het gebrek aan analysegegevens 
ervan in DOV werden extra data met betrekking tot glauconiet toegevoegd aan de dataset. Het 
betreft hier enerzijds analyseresultaten beschikbaar in de literatuur, en anderzijds inschattingen 
van glauconiethoeveelheden tijdens boorbeschrijvingen. Beide bronnen worden onderscheiden via 
de kolom ‘bron glauconiet’ (respectievelijk ingevuld met ‘literatuur’ of ‘bbs’). In totaal werden zo 
392 analyses afkomstig uit 66 boringen/ontsluitingen toegevoegd. Deze dataset werd opgemaakt 
in het kader van het project rond het ondiepe model in regio Antwerpen. Meer uitleg met 
betrekking tot haar inhoud kan in desbetreffend rapport gevonden worden (Van Haren et al., 
2021). 

3.1.3 Bijkomende analyses in het kader van ECA 

Recent werden er 59 nieuwe boringen geplaatst in het kader van de bouw van een nieuw 
getijdendok in de Waaslandhaven (project ECA: Extra Containercapaciteit Antwerpen). Deze 
boringen werden uitgevoerd in opdracht van afdeling Maritieme Toegang (aMT) en Port of 
Antwerp (PoA) en op verschillende monsters van de aMT-reeks van deze boringen zijn ook labo-
analyses uitgevoerd. Voor de PoA-reeks werden geen onderkenningsproeven voorzien. 
Voor de monsters van de aMT-reeks betreft het hoofdzakelijk bepaling van glauconiet (in de fractie 
>0.063 mm), maar ook kalkachtige stoffen, organische stoffen en korrelgroottes. Uitvoering van 
deze analyses geschiedde in twee fases. Het eerste deel van de resultaten was reeds beschikbaar 
aan het begin van dit project en werd aan VITO overgemaakt voor gebruik in het kader van deze 
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studie. Een tweede deel was nog in uitvoering en werd bezorgd eind mei 2021. Deze analyses 
vormen een waardevolle toevoeging aan de dataset met bestaande analyses. 
 

Figuur 3 Overzicht van de nieuwe boringen, geplaatst in het kader van ECA 

 

Deze boringen zijn niet enkel interessant vanwege de nieuw beschikbare analyses, maar ze zijn ook 
extra bemonsterd op vraag van VPO, zodat deze nieuwe monsters (onder andere) ook konden 
gebruikt worden voor het uitvoeren van labo-analyses binnen deze studie (zie 4.2). 

3.1.4 Bestaande analyses – finale tabel 

Finaal bestaat de inventaris van de bestaande analyses uit 1984 monsters afkomstig uit 356 
boringen. Onderstaande tabel geeft de analyseparameters weer die opgenomen werden in de 
finale tabel en het aantal analyses per parameter weer. Voor de ruimtelijke spreiding van deze 
analyses, zie Figuur 7. Voor alle analyses die afkomstig zijn uit DOV werden in de inventaris de 
nodige ID-kolommen opgenomen, zodat koppeling met deze databank op een eenvoudige manier 
mogelijk is. 

Tabel 3 Aantal bestaande analyses binnen het projectgebied. Dataset samengesteld op basis van analyses beschikbaar in 
DOV, bijkomende analyses in het kader van ECA en glauconietgegevens uit de literatuur en boorbeschrijvingen. 

Analyseparameter Aantal analyses 
humusgehalte 1523 

kalkgehalte 1524 
uitrolgrens 909 
vloeigrens 914 

plasticiteitsindex 904 
glauconiet 536 

korrelanalyses 917 
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De bestaande analyses werden vervolgens geaggregeerd volgens de toegekende stratigrafie, 
hetgeen geïllustreerd is in onderstaande figuur voor de parameter 'glauconiet'. Voor de overige 
parameters wordt verwezen naar Bijlage 1. 
 

Figuur 4: Aandeel glauconiet (%) in de reeds bestaande analyses in DOV, literatuur en boorbeschrijvingen. (Voor de 
Formatie van Berchem zijn voor deze parameter enkel analyses op het niveau van twee van zijn leden (Antwerpen, 
Edegem) beschikbaar). 

 

3.2 STANDAARDISATIE  

De bestaande analyses werden in eerste instantie gegroepeerd per eenheid. Om de analyses van 
de verschillende monsters goed met elkaar te kunnen vergelijken werden bijkomend een aantal 
standaardisatie-stappen doorlopen wat betreft de korrelgroottegegevens. 
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Korrelgroottes worden bepaald omwille van verschillende doeleinden, wat er in de praktijk voor 
zorgt dat de beschikbare korrelgroottegegevens zeer heterogeen van aard zijn. Het betreft 
gegevens bekomen via verschillende methodes zoals zeven, aerometer proeven en XRD 
bijvoorbeeld. Daarnaast worden, naargelang het doel en de gehanteerde norm bij de uitvoering 
voor verschillende diameters de fracties bepaald. Daarom werd ervoor geopteerd om voor alle 
beschikbare monsters de gegevens te vergelijken op een specifieke set diameters. Deze diameters 
kunnen effectief gemeten zijn, maar kunnen ook ontbreken in de dataset. Waar deze fracties 
ontbreken zijn ze, waar mogelijk, lineair geïnterpoleerd vanuit gekende fracties van een grotere en 
een kleinere diameter. Op die manier kon er een goede vergelijking gemaakt worden voor elke 
eenheid afzonderlijk, en van de verschillende eenheden ten opzichte van elkaar. 
 
Ontbrekende fracties werden, waar mogelijk afgeleid op basis van onderstaande formule (analoog 
aan de methodologie gebruikt bij Afdeling Geotechniek en beschikbaar in de rapporten van de 
grondmonsters in DOV): 
 

𝑦 = 𝑦1 +
𝑦2 − 𝑦1

log(𝑥2) − log(𝑥1)
∗ (log(𝑥) − log(𝑥1)) 

 
Waarbij: 
 

 y = te berekenen fractie (%) met diameter > x 
 x = diameter van de te berekenen fractie (in mm) 
 x1 en x2 = aangrenzende diameters van korrels waarvoor er een gekende waarde is (mm) 
 y1 en y2 = gemeten of omgerekende fractie (%) met diameters x1 en x2 

 
In eerste instantie werden voor de bestaande monsters volgende diameters afgeleid indien nodig 
en mogelijk: 
2 – 1 – 0.5 – 0.25 – 0.125 – 0.08 – 0.063 – 0.02 (in mm) 
Op dit punt wijkt onze tabel met informatie van bestaande grondmonsters dus af van de tabel in 
DOV, waar enkel de gemeten diameters in opgenomen zijn. Eventuele ontbrekende diameters 
worden daar enkel via bovenstaande berekening opgenomen in de afgeleide rapporten in DOV, 
terwijl wij deze rechtstreeks hebben toegevoegd aan de inventaris. 
 
Na de uitvoering van korrelgrootte-analyses werden hieraan nog extra fracties toegevoegd, die 
ook gemeten zijn in de nieuwe analyses en die een meer gedetailleerde vergelijking mogelijk 
maken: 
20 – 8 – 4 – 0.63 – 0.315 – 0.2 – 0.1 – 0.06 – 0.002 (in mm) 
Uitzondering hierop zijn de fracties van 0.06 en 0.002 die voor de nieuwe monsters niet bepaald 
zijn, maar welke voor een deel van de bestaande grondmonsters wel beschikbaar zijn en op die 
manier toch bijkomende informatie kunnen opleveren voor de fractie < 0.063 mm. Daarom 
werden deze diameters alsnog toegevoegd. 
 
Dit resulteerde in waarden voor, maximaal, volgende diameters (in mm): 
20 – 8 – 4 – 2 – 1 – 0.63 – 0.5 – 0.315 – 0.25 – 0.2 – 0.125 – 0.1 – 0.08 – 0.063 – 0.06 – 0.02 – 0.002 
 
Op basis van deze gestandaardiseerde diameters werden doorvalcurves per eenheid opgesteld, 
zowel voor de al bestaande als de nieuw uitgevoerde analyses. Voor de nieuwe data zijn, zoals 
vermeld, geen gegevens voorhanden voor de fractie kleiner dan 0.063 mm omdat deze niet verder 
onderzocht is in het kader van deze studie (niet opgenomen in gehanteerde norm). 
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Een voorbeeld van dergelijke doorvalcurves, voor eenheid Merksem, is hier opgenomen (zie Figuur 
5), zowel voor de gegevens van de bestaande grondmonsters (links) als voor de nieuwe analyses in 
het kader van dit project (rechts). Het volledige overzicht is opgenomen in Bijlage 2 voor de 
bestaande grondmonsters en in Bijlage 3 voor de nieuwe analyses. 
 

Figuur 5 Gegroepeerde doorvalcurves voor het Lid van Merksem. Bestaande grondmonsters enerzijds (links) en op basis 
van de labo-analyses in het kader van deze studie (rechts). 

 
 
Korrelgroottes kunnen ook weergegeven worden onder vorm van ‘Fracties’. In de DOV-rapporten 
bij de grondmonsters wordt de korrelgrootte ook op deze manier gerapporteerd. De 
onderliggende tabel ‘grondmonsters’ bevat echter geen kolommen voor deze Fracties. Deze 
worden daarentegen automatisch berekend op basis van de korrelgrootte-kolommen bij het 
genereren van dergelijk rapport. Voor deze studie voegden we voor de Fracties de kolommen 
expliciet toe aan de projectoutput (voor de bestaande gegevens enerzijds en voor de in deze 
studie bepaalde korrelgroottes anderzijds). De verschillende Fracties en hun respectievelijke 
grenzen en benamingen zijn opgelijst in onderstaande tabel. 
 

Tabel 4 Indeling van korrelgroottes op basis van Fracties 

Fracties Criteria Benaming 
I d ≤ 2 µm klei  
II 2 µm < d ≤ 60 µm leem  
III 60 µm < d ≤ 200 µm fijn zand 

zand 
IV 200 µm < d ≤ 2 mm grof zand 
V 2 mm < d ≤ 20 mm fijn grind 

grind VI 20 mm < d grof grind 
  stenen 

 
In deze studie wordt gewerkt met volgende Fracties (grotendeels conform de manier van 
rapporteren in DOV, zodat er een goede overeenkomst is tussen de waarden in deze studie en 
deze in de DOV rapporten van de grondmonsters).:  
>IV; IV; III; <III of II en I 
Fractie >IV wordt toegevoegd omdat zeefgrootte 20 mm (quasi) nooit gerapporteerd werd voor de 
beschikbare monsters in het studiegebied. Daardoor is weergave van Fracties V en VI niet mogelijk. 
Afhankelijk of de fractie kleiner dan 2 µm niet of wel is gemeten, wordt de fijnere fractie 
gerapporteerd als respectievelijk <III of verder opgesplitst in II en I. 
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3.3 EXTRA PARAMETERS 

Naast deze standaardisatie is er ook gekozen om bijkomende parameters te bepalen, gebaseerd 
op de korrelgroottes. Het gaat hier om de parameters ‘graphic mean’ (GM) en ‘graphic standard 
deviation’ (GSD) (zie Folk & Ward, 1957). Deze parameters houden, meer dan het standaard 
gemiddelde of de mediaan, rekening met de spreiding van de verschillende korrelgroottes binnen 
het monster. Hoewel deze parameters geen rechtstreekse link hebben met bestaande 
(bouwtechnische) normen, kunnen ze toch nuttig inzicht verschaffen over de 
korrelgrootteverdeling, zowel wat betreft variatie binnen één eenheid, als wat betreft de 
eenheden onderling. 
Meer standaard wordt gewerkt met de mode en de gemiddelde en mediane korrelgrootte. Gezien 
de zeer heterogene bronnen voor de korrelgroottegegevens zien we hiervan af in het kader van 
deze studie omdat dit mogelijk een vertekend beeld kan opleveren. Voor de nieuwe analyses is wel 
een overzicht gegeven van de mediane korrelgrootte per monster in Bijlage 5. 
  
Voor het berekenen van deze parameters is omzetting van diameters in millimeter naar ɸ-
waarden nodig via onderstaande formule: 

∅ =  −𝑙𝑜𝑔 𝐷 
waarbij D de korrelgrootte in mm is. 
 
Graphic Mean is een maat voor het gemiddelde, die ook in rekening brengt dat de 
korrelgrootteverdeling van een zand niet-normaal kan zijn (bimodaal bijvoorbeeld). Hoewel dit 
voor de Quartaire en Neogene zanden in het studiegebied niet aan de orde is, is het toch nuttig 
het GM in deze studie te gebruiken omdat de verdeling natuurlijk niet perfect normaal is en 
hiervoor dan toch wordt gecompenseerd. Algemeen geldt hoe kleiner ɸ, hoe grover de korrels. 
Hetzelfde geldt dan ook voor de Graphic Mean waarde, die in ɸ wordt uitgedrukt. 
 
Graphic Standard Deviation is in feite een maat voor de sorteringsgraad van het sediment. Hoe 
lager deze waarde, hoe beter de sortering van de korrels in het monster. Op de doorvalcurves 
corresponderen monsters met een heel steil verloop en (heel) kleine fracties voor de grootste en 
kleinste diameters (te lezen als groot aandeel van dezelfde fractie en een beperkte 
korrelgrootterange) met een lage GSD waarde.  
Een lage waarde voor het GM, gecombineerd met een lage waarde voor de GSD komt dus overeen 
met een grover, goed gesorteerd zand. 
 
Berekening van de respectievelijke parameters gebeurt via onderstaande formules: 
Graphic Mean (Folk & Ward, 1957): 

𝐺𝑀 =
∅16 +  ∅50 +  ∅84

3
 

 
 
Graphic Standard Deviation (Inman, 1952): 

𝐺𝑆𝐷 =
∅84 − ∅16

4
 

waarbij: 
ɸ16 = ɸ-waarde waarbij 16% (in gew%) van het monster een grotere diameter heeft 
ɸ50 = ɸ-waarde waarbij 50% (in gew%) van het monster een grotere diameter heeft 
ɸ84 = ɸ-waarde waarbij 84% (in gew%) van het monster een grotere diameter heeft 
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Dit impliceert ook dat deze waarden enkel kunnen berekend worden voor die monsters waarbij 
ɸ16 en ɸ84 kunnen worden bepaald. Dit betekent dat voor monsters waarbij de grootst of kleinst 
gemeten fractie groter is dan 16gew% deze parameters niet konden bepaald worden. Er zullen dus 
minder monsters zijn met berekende GM en GSD dan dat er monsters zijn met doorvalcurves. 
Hiermee wordt bij de interpretatie van de verdelingen van GM en GSD per eenheid best rekening 
gehouden, omdat het voornamelijk de outliers zullen zijn (met grote fracties aan één of beide 
uiteinden van de korrelgroottecurves) die hierdoor niet zijn meegenomen. 
 
Onderstaande Figuur 6 geeft een overzicht van het Graphic Mean en de Graphic Standard 
Deviation voor de bestaande grondmonsters.  

Figuur 6 Boxplot per eenheid van de berekende parameter 'Graphic Mean' (bovenaan) en 'Graphic Standard Deviation' 
(onderaan) voor de gegevens van de bestaande grondmonsters. 
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4 ANALYSECAMPAGNE 

4.1 MOGELIJKE TOEPASSINGEN EN BIJHORENDE ANALYSES 

Richting valoriseerbaarheid werd binnen deze studie in eerste instantie gekeken naar toepassingen 
die zijn opgelijst in Standaardbestek 250. De onderzochte karakteristieken (en de normen volgens 
dewelke ze bepaald werden) werden hierop dan ook afgestemd. Naast deze standaard 
toepassingen werd nog gekeken naar mogelijke valorisatie wat betreft de eenheden met extreem 
hoge glauconietgehaltes. Hiervoor kan mogelijk gedacht worden aan valorisatie in de keramische 
industrie. Voor deze toepassing is het belangrijk het sulfaatgehalte te kennen. Indien van 
toepassing werd dit bijkomend bepaald. 
 
Onderstaande tabel geeft voor een aantal toepassingen uit Standaardbestek 250 de grenswaarden 
weer voor verschillende parameters.  

Tabel 5 Limietwaardes voor de gemeten parameters voor gebruik in enkele voorbeeldtoepassingen volgens 
Standaardbestek 250. In enkele gevallen worden afwijkende limietwaardes van naburige regio’s weergegeven. 
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Gehalte <63 µm (%)   <50a <7 
<3 

<10f 
<16 

<16 
<22e 

Organisch materiaal 
(%)b 

>2.1c 
>2a 

3-5 <3  <3a  
<1 
<3a 

Wateroplosbaar 
chloride (%) 

    <0.1  <0.1e 

Glauconiet (%)    <5    
Kalkachtige 
stoffen (%) 

  <25  
<20 
<30 f 

<20  

Plasticiteitsindex   <40d     
Methyleenblauw- 
waarde MB 

   <2.5 <2.5 <2.5 <2 

Fulvuszuren?    Nee Nee Nee Nee 

pH-KCl 5.5-8.0c 4.6-6.2 
4.8-7.5a 

     

Elektrische 
geleiding (µS/cm) 

<300 
<1500a 

<300 
<600a 

     

a) Nederlandse norm (RAW bepalingen) 
b) Gemeten volgens NBN B 11-256 voor teelaarde en volgens CMA/2/II/A.2 voor de andere toepassingen. 
c) Strengere waardes mogelijk afhankelijk van de bodemtextuur 
d) Indien >10: de grond moet gestabiliseerd worden door toevoeging van bv. cement of vliegas. 
e) Waalse norm (CCT cahier des charges) 
f) Limietwaarde voor schraal beton 
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De uitgevoerde analyses staan beschreven in onderstaande Tabel 6. De analyses werden dus 
grotendeels uitgevoerd volgens de normen die worden gevraagd in Standaardbestek 250 voor de 
wegenbouw. De twee verschillende methodes voor de bepaling van het organisch materiaal 
(CMA/2/II/A.2 en NBN N 11-256) staan beiden beschreven in dit Standaardbestek. 
 

Tabel 6 Gevolgde normen voor de verschillende proeven  

Analyse Gevolgde norm Korte beschrijving 

Korrelgrootteverdeling EN 933 
Natte zeefstap op 63 µm (wassen), gevolgd door droog 

zeven – kalkachtige inhoud + schelpen worden niet 
voorafgaandelijk verwijderd 

Organisch materiaal2 CMA/2/II/A.2 Bepaling gloeiverlies bij 550 °C 
Organisch materiaal3 NBN B 11-256 Testmethode met waterstofperoxide 

Wateroplosbaar chloride EN 1744-1 
clausule 7 Waterextractie + Volhard titratie van het extract 

Glauconiet nvt Magnetische scheiding met Frantz isodynamische 
scheider 

Gehalte aan kalkachtige 
stoffen 

NBN 589-209 Bepaling van het gehalte aan elementen die oplosbaar 
zijn in HCl, zoals schelpen, magnesia, CaCO3 

Plasticiteitsindex CEN ISO TS 
17892-12 

Verschil in watergehalte tussen de vloeigrens wL en de 
uitrolgrens wP (de Atterbergse grenzen) 

Methyleenblauwproef NBN EN 933-9 Methyleenblauwproef 

Zuuroplosbare sulfaten NBN EN 1744-1 Extractie met een HCl-oplossing + gravimetrie van het 
extract 

Fulvuszuren NBN EN 1744-1 
§ 15.2 

Extractie met een HCl-oplossing + reductie van Fe(III) 
met Sn(II)Cl2. Evaluatie van de kleur van het extract. 

pH(-KCl) ISO 10390 bepaling pH in een 1:5 volumefractie monster in KCl-
oplossing 

Elektrisch 
geleidingsvermogen NBN EN 13038 Waterextractie (L/S = 5) + meting elektrisch 

geleidingsvermogen 
 
De norm voor wateroplosbaar chloride vereist analyse op 500 g monster. Voor bepaalde monsters 
was onvoldoende materiaal beschikbaar om hieraan te kunnen voldoen. In samenspraak met VPO 
en GEOS is er in voorkomende gevallen voor geopteerd om de analyse op 100 g monster uit te 
voeren. Wanneer dit het geval was, is dit gedocumenteerd en traceerbaar in de opgeleverde 
resultaten. 

4.2 SELECTIE 

4.2.1 Beschikbare monsters 

4.2.1.1 BGD 
Van de beschikbare monsters bij de Belgische Geologische Dienst is geen éénduidig overzicht 
beschikbaar. Er werd geopteerd om te werken met een lijst van beschikbare lithotheekmonsters in 
de regio Antwerpen, die ten behoeve van dit project ter beschikking werd gesteld door de 
Belgische Geologische Dienst. 

 
2 In de opgeleverde tabellen wordt deze parameter gerapporteerd in kolom ‘OM_gloeiverlies’ 
3 In de opgeleverde tabel heet deze parameter OM_H2O2, dit om verwarring met het organisch materiaal bepaald op basis van het gloeiverlies 
(OM_gloeiverlies) te voorkomen 
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De lijst geeft een overzicht van de beschikbare monsters per boring, met daarbij een inschatting 
van het stratigrafische bereik. Doordat het veelal historische monsters betreft, worden er vaak 
oude benamingen gebruikt voor de stratigrafie (‘Scaldisiaan’, ‘Antwerpiaan’, etc.). Daarnaast 
wordt er aangegeven voor hoeveel monsters de informatie geldt. Teneinde efficiënt de geschikte 
monsters te kunnen selecteren werd de focus gelegd op die data in de tabel waarvoor geldt dat 
het aantal monsters = 1. Koppeling met de in deze studie gebruikte eenheden gebeurde conform 
de andere data. In totaal zijn er binnen het projectgebied zo 149 monsters uit 45 boringen 
opgelijst uit de lithotheek van BGD. 
Zie onderstaande Tabel 7 voor een beeld van de relevante kolommen uit de originele tabel van de 
Belgische Geologische Dienst. 
 

Tabel 7 Voorbeeld van de opbouw en inhoud van de originele tabel met lithotheekmonsters zoals aangeleverd door de 
Belgische Geologische Dienst 
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1 028W0596 Antwerpen: 
Stadspark los karton 

doosjes 24 20 Formatie van Berchem 

2 028W0593 Antwerpen: 
Stadspark los karton 

doosjes 8 16 Formatie van Berchem 

10 028W0592 Antwerpen: 
Stadspark los karton 

doosjes 8 24 Formatie van Berchem 

4 028E0703 Schoten los karton 
doosjes 13 14.95 Formatie van Lillo 

17 028E0703 Schoten los karton 
doosjes 0.7 12.3 Formatie van Brasschaat + Fm 

Lillo 

4 043E0200 Vremde los carton 6 29 
Diestiaan-Deurniaan (Zanden 

van Diest) + Antwerpiaan 
(Zanden van Antwerpen) 

9 028E0460 Merksem los carton 1.5 6 Kwartair + Merksemiaan 

5 043E0201 edegem los carton 7 94 Antwerpiaan + Rupeliaan + 
Tongeriaan 

1 028W0326 Burcht - 
Kruibeke los carton 5.6 6 Scaldisiaan 

4 028W0323 Zwijndrecht los carton 3.45 10 Scaldisiaan + Antwerpiaan 
 
Wanneer de set op deze manier verder verwerkt was, werd duidelijk dat er een sterke 
overeenkomst is tussen deze monsters en de reeds beschikbare analyseresultaten in DOV (zie 
Figuur 7). Veel van de analyses in DOV zijn dus uitgevoerd op monsters die bij de Belgische 
Geologische Dienst zijn bewaard. Dit heeft wel tot gevolg dat het aantal monsters uit deze lijst 
waarop we theoretisch zouden kunnen terugvallen, in de praktijk een veel beperktere bron 
vormde omdat nieuwe analyses bij voorkeur werden uitgevoerd op monsters waarvoor nog geen 
analysegegevens beschikbaar waren. 
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Figuur 7 Vergelijking tussen de bestaande grondmonsters met nuttige analyseresultaten (zwart) en de ligging van de 
beschikbare monsters uit de lithotheek van de BGD (rood) 

 

4.2.1.2 GEOTHEEK VPO 
Binnen de Geotheek van de Vlaamse Overheid zijn eveneens monsters binnen het studiegebied 
beschikbaar. Dit zijn voor deze studie voornamelijk recentere monsters, veelal afkomstig van 
boringen geplaatst door of voor Afdeling Geotechniek. 
De monsters in de Geotheek kunnen in twee categorieën ingedeeld worden. Enerzijds zijn er de 
zogenaamde ‘individuele monsters’. Het betreft hier éénduidige monsters, waarvan de begin- en 
einddiepte voor elk specifiek monster is gekend. Daarnaast zijn er nog monsters beschikbaar onder 
de noemer ‘containers’. Hierin worden verschillende monsters gegroepeerd, met daarbij enkel de 
begin- en einddiepte voor het geheel van de monsters in de ‘container’ aangegeven. In het kader 
van deze studie werd in hoofdzaak gefocust op de ‘individuele’ monsters, omdat de koppeling met 
lithostratigrafie hiervoor éénvoudiger en éénduidiger is. Voor de ‘containers’ werd in eerste 
instantie de geografische ligging nagekeken om op die manier in te kunnen schatten of er een 
meerwaarde voor incorporatie van deze monsters in deze studie bestond, puur gebaseerd op hun 
geografische ligging. De zones waar grotere infrastructuurwerken lopen of gepland zijn, waren 
echter goed in beeld te brengen op basis van de individuele monsters, waardoor beslist werd enkel 
de individuele monsters te weerhouden. 
Naast de analyses in opdracht van aMT (zie 3.1.3), werd er – onder andere – in het kader van dit 
project, door VPO, in nauwe samenwerking met VITO, een bijkomende selectie gemaakt van 
monsters van deze boringen en die van PoA die vervolgens zijn opgenomen in de Geotheek van de 
Vlaamse Overheid. Deze monsters vormen voor deze studie een belangrijke bron waaruit kan 
geput worden voor nieuwe analyses, voornamelijk voor de Quartaire eenheden en de 
verschillende leden van de Formatie van Lillo die in deze boringen onderscheiden geïnterpreteerd 
werden.  
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De Geotheek bevat zowel geroerde als ongeroerde monsters. Ongeroerde monsters zijn extra 
interessant om analyses op uit te voeren, maar hun aantal is, in vergelijking met het aantal 
geroerde monsters, eerder beperkt.  
 
In totaal beschikt de Geotheek over 1524 monsters binnen het projectgebied, afkomstig van 85 
boringen. Hiervan zijn er 1455 monsters afkomstig van individuele monsters en 69 monsters van 
het type ‘container’. Deze monsters zijn afkomstig van respectievelijk 49 en 36 boringen. 
Onderstaande figuur geeft het aantal monsters weer per lithostratigrafie. Voor de methodologie 
voor het toekennen van deze lithostratigrafie: zie paragraaf 2.2. 
 

Figuur 8 Individuele monsters aanwezig in de Geotheek gelegen binnen het projectgebied, geclassificeerd volgens 
lithostratigrafie. 
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4.2.2 Selectieproces 

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de karakteristieken van de verschillende eenheden 
werd een selectie gemaakt uit de beschikbare monsters, zoveel mogelijk rekening houdende met 
hun ruimtelijke spreiding. 
Na fysieke controle door VPO van de initieel geselecteerde monsters in de Geotheek bleek van 
bepaalde monsters (te) weinig materiaal voorhanden om alle analyses er op uit te voeren.  
Voor bepaalde initieel geselecteerde monsters werd dan ook een alternatief gezocht. Enerzijds 
betreft het de selectie van andere monsters, maar in een aantal gevallen werd er beslist van een 
aansluitend monster (d.w.z. net erboven of eronder) uit dezelfde eenheid binnen de boring toe te 
voegen en de analyses uit te voeren op een mengstaal van beide monsters. Wanneer dit het geval 
is, werd dit ook zo gedocumenteerd in de tabel met analyseresultaten. 
 
Voorafgaand aan het nemen van deelmonsters werd steeds een foto gemaakt van het 
oorspronkelijke monster. Deze foto’s werden toegevoegd als onderdeel van de projectresultaten 
(zie Hoofdstuk 6). Tenslotte werd door GEOS ook een klein substaal genomen van elk monster om 
in de Geotheek te bewaren als referentie van het originele monster, voor het geval in het kader 
van de labo-analyses binnen dit project het volledige monster werd opgebruikt. 

4.2.3 Selectie 

In totaal werden 99 monsters geselecteerd om de analyses op uit te voeren, waarvan 84 geroerde 
en 15 ongeroerde monsters. Het aantal monsters per eenheid varieert. Dit heeft onder andere te 
maken met het aantal verschillende boringen waaruit voor een eenheid kon gekozen worden. 
Indien dit aantal heel beperkt was, zal de selectie ook beperkter zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval 
voor het Lid van Deurne. Daarnaast is er getracht om eenheden waarvoor weinig bestaande data 
voorhanden was (of waarvan de stratigrafie iets meer onzeker is) maximaal op te nemen in deze 
studie. Dit verklaart het hoge aantal monsters voor de leden van de Formatie van Lillo.  
 
Korrelgrootteverdeling, kalkgehalte, gehalte aan organisch materiaal via gloeiverlies en 
wateroplosbaar chloride werden op de volledige set van 99 monsters bepaald. 
Daarnaast werd ook het glauconietgehalte in de zandfractie (> 0.063 mm) bepaald voor 66 
monsters, omdat van de Neogene eenheden geweten is dat ze een aanzienlijke hoeveelheid 
glauconiet bevatten. Enkel voor de eenheden Kruisschans, Oorderen, Kattendijk en Edegem4 werd 
deze parameter niet bepaald omdat er al voldoende gegevens beschikbaar waren. 
 
Daarnaast worden voor bepaalde eenheden nog specifieke bijkomende analyses uitgevoerd. Niet 
alle proeven worden dus op alle eenheden uitgevoerd. Wat betreft de mogelijkheden gaat het om 
volgende laboproeven: 

 Methyleenblauwproef 
 Zuuroplosbare sulfaten 
 Fulvuszuren 
 pH 
 Elektrische geleidbaarheid 
 Organisch materiaal (met H2O2) 
 Plasticiteitsindex 

 

 
4 Tijdens het project werd van bepaalde monsters uit de Formatie van Berchem de interpretatie nog aangepast. Daardoor zijn er in de uiteindelijke 
resultaten toch 3 nieuwe glauconietanalyses beschikbaar voor het Lid van Edegem. 
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De bepaling van organisch materiaal (met H2O2) werd toegevoegd omdat de resultaten via 
gloeiverlies systematisch hoger lagen dan verwacht. Bij Afdeling Geotechniek werd dezelfde 
discrepantie in het verleden ook al opgemerkt, zodat er consensus was over de wenselijkheid van 
herbepaling via een andere norm (zie ook paragraaf 4.3.2) voor een deel van de monsters. 
 
Voor eenheden Calais_Dunkerque, Wichelen, Eeklo_Tisselt_Opgrimbie en Kattendijk werd de 
plasticiteitsindex bepaald. Doordat het over zandige eenheden met een variabel gehalte aan fijne 
fractie (< 0.063 mm) gaat, was de verwachting vooraf dat deze plasticiteitsindexen vaak 
onbepaalbaar zouden zijn. Daarom werd er, per voorziene eenheid, gewerkt met een volgorde van 
bepaling van de plasticiteitsindexen. De eerste proef werd uitgevoerd op het monster met het 
hoogste aandeel fijne fractie binnen de eenheid. Indien bepaling hierbij succesvol was, werd de 
proef herhaald op een volgend monster (in volgorde met afnemende fijne fractie) en zo verder tot 
de plasticiteitsindex niet meer kon bepaald worden. Op deze manier werd vermeden proeven uit 
te voeren waarvan al bij voorbaat kon aangenomen worden dat ze geen resultaat zouden 
opleveren. 
 
Onderstaande Tabel 8 geeft een globaal overzicht van de uitgevoerde analyses. Een gedetailleerd 
overzicht is opgenomen in Bijlage 4. De ligging van de geselecteerde monsters is weergegeven in 
Figuur 9. 
 

Tabel 8 Globaal overzicht van de geselecteerde monsters en bijhorende uit te voeren analyses per eenheid. 
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Calais_ 
Dunkerque 4 1 5 5 5 5 5 2 2 2 - - - 2 

Wichelen 10 - 10 10 10 10 10 5 - - 5 5 - - 

Eeklo_Tisselt_ 
Opgrimbie 5 - 5 5 5 5 5 5 - - 5 5 - - 

Merksem 11 - 11 11 11 11 11 - 3 3 - - - 3 
Kruisschans 9 1 - 10 10 10 10 - 3 3 - - - 3 
Oorderen 10 - - 10 10 10 10 - 3 3 - - - 3 
Luchtbal 10 - 10 10 10 10 10 - 3 3 - - - 3 

Kattendijk 4 2 - 6 6 6 6 3 - - 3 3 - - 
Deurne 3 2 5 5 5 5 5 - 3 3 - - - 1 

Antwerpen 7 1 8 8 8 8 8 - - 3 - - 5 3 
Kiel 7 2 9 9 9 9 9 - 3 3 - - - 3 

Edegem 4 6 3 10 10 10 10 - 3 3 - - - 3 
Totaal 84 15 66 99 99 99 99 15 23 26 13 13 5 24 
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Figuur 9 Ligging van de geselecteerde monsters voor labo-analyses 
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4.3 RESULTATEN 

4.3.1 Korrelgrootteverdeling 

Voor bouwzandtoepassingen (bv. gebruik in beton, mortel, asfalt, pleister) dient het materiaal een 
lage hoeveelheid (<22 gew%) aan fijn materiaal te bevatten. Voor de meeste bouwzandtoepassingen 
dienen er nog striktere eisen te worden gesteld aan de hoeveelheid fijn materiaal (bv. <10 gew%, 
Standaardbestek 250). 
 
De korrelgrootteverdelingscurves van de gemeten stalen zijn beschikbaar per geologische eenheid 
in Bijlage 3. Voor alle eenheden bestaan de meeste stalen grotendeels uit materiaal <0.5 mm. Er is 
dus geen grote hoeveelheid grof zand (bouwzand) aanwezig, terwijl er hiernaar een grote vraag 
is(Monitoringssysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid, 2018). Enkel in de eenheden 
Eeklo_Tisselt_Opgrimbie en Merksem kunnen kleinere hoeveelheden grof zand worden 
teruggevonden. 
 
Figuur 10 geeft de hoeveelheid fijn materiaal (<63 µm) weer voor de geanalyseerde stalen, 
gegroepeerd per eenheid. Het lid van Kruisschans bevat de grootste hoeveelheid fijn materiaal, 
terwijl de eenheid Eeklo_Tisselt_Opgrimbie een laag gehalte aan fijn materiaal (±3 gew%) 
vertoont. De stalen van de leden van Calais en Dunkerque vertoonden een zeer heterogene 
korrelgrootteverdeling. 
 

Figuur 10 Swarmplot van de fractie < 63 µm voor alle geanalyseerde stalen, gegroepeerd per eenheid. 
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4.3.2 Organisch materiaal 

Voor materiaal dat bestemd is voor de bovenste vruchtbare laag van nieuwe bouwpercelen 
(bestemd voor plantengroei) is een hoger gehalte (>2.5%) aan organisch materiaal vereist. Voor 
materiaal met structurele toepassingen (bv. ophoogzand) zijn lagere gehaltes aan organisch 
materiaal (<3%) gewenst, omdat organisch materiaal de stabiliteit van het materiaal verlaagt. 
 
Het organisch materiaal werd in eerste instantie gemeten door het gloeiverlies te bepalen van de 
stalen op 550 °C (CMA/2/II/A.2). Volgens de formule kan het gehalte aan organisch materiaal 
worden berekend als: [organisch materiaal] = gloeiverlies – 0.3 (in %) (cfr. Proef 28 van de 
Standaard RAW bepalingen). Deze formule zorgt echter voor een overschatting voor stalen met 
een groot kleigehalte, onder andere doordat ook dehydratatie (verwijdering chemisch gebonden 
water) bijdraagt aan het gloeiverlies. Ook stalen met een verhoogd zoutgehalte kunnen een 
verhoogd gloeiverlies vertonen (STOWA, 1997). De gloeiverliesmethode wordt wel beschreven als 
proefmethode in het Standaardbestek 250 (vereisten voor bomenzand, waarbij een gehalte aan 
organisch materiaal van 3%-5% gevraagd wordt). 
 

Figuur 11 Boxplots van het gehalte aan organisch materiaal (obv gloeiverlies – 0.3) van de nieuw uitgevoerde analyses 
voor de Neogene eenheden, gegroepeerd per eenheid. De resultaten van de geanalyseerde stalen 
(’karakterisatieproject_OM’, oranje) werden vergeleken met de resultaten van de bestaande grondmonsters in DOV 
(parameter 'DOV_humusgehalte', blauw). 

 
 
Daarom werd, voor een beperkt aantal monsters, het gehalte aan organisch materiaal opnieuw 
gemeten via een andere methode waarbij het materiaal werd gereageerd met waterstofperoxide 
(H2O2). In tegenstelling tot de waardes bij het gloeiverlies, vertonen deze waardes geen 
overschatting van het gehalte aan organisch materiaal en komen ze meer overeen met de 
bestaande gegevens in de DOV-databank. 
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Figuur 12 Swarmplots van het gehalte organisch materiaal (via reactie met H2O2) van de nieuw uitgevoerde analyses, 
gegroepeerd per eenheid. 
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4.3.3 Wateroplosbaar chloride 

Materialen met een lager gehalte aan wateroplosbaar chloride zijn verkiesbaar voor gebruik voor 
bv. aanplantingen (zoutstress voor planten) (Hop, 2010) of in beton- en morteltoepassingen 
(vanwege corrosiegevaar) (Neville, 1995). Voor deze laatste toepassing is een gehalte aan 
wateroplosbaar chloride van <0.1 % vereist (Standaardbestek 250). 
 
Figuur 13 geeft het gehalte aan wateroplosbaar chloride weer voor de geanalyseerde stalen, 
gegroepeerd per eenheid. De eenheden kunnen worden ingedeeld in twee grote groepen: 1) de 
jongere lagen met een hoger gehalte aan wateroplosbaar chloride; 2) de oudere lagen (vanaf 
Kattendijk) met een lager gehalte aan wateroplosbaar chloride (<0.03%). 
 

Figuur 13 Swarmplots van het wateroplosbaar chloride van de nieuw uitgevoerde analyses voor de Neogene eenheden, 
gegroepeerd per eenheid. 

 

4.3.4 Glauconiet 

Glauconietkorrels, die in feite aggregaten zijn van kleinere glauconietdeeltjes, verbrijzelen 
gemakkelijk door trillingen of mechanische bewerkingen. Het resulterende fijne materiaal 
gedraagt zich nadien als een klei (glauconiet is zelf een kleimineraal), waardoor het praktisch 
gezien niet mogelijk is om glauconiethoudende gronden te verdichten. Het gebruik van sterk 
glauconiethoudende zanden in grondwerken dient dan ook te worden uitgesloten (Westgate et al., 
2022). 
 
Glauconiethoudend materiaal wordt in aantal landen (bv. Brazilië, India) gebruikt als 
bodemverbeterend middel in de landbouw. Glauconiet bevat namelijk veel kalium (>7% K2O) en 
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kan het waterbergend vermogen van de bodem verhogen (Rudmin et al., 2020) (Karimi et al., 
2012). 
 
Figuur 14 geeft het glauconietgehalte weer voor de geanalyseerde stalen, gegroepeerd per 
eenheid. Voor enkele eenheden werd besloten om geen glauconietanalyses uit te voeren omdat er 
reeds veel informatie beschikbaar is. In alle eenheden werden glauconietgehaltes gemeten, de 
hogere glauconietgehaltes (>10 %) bevinden zich in de oudere lagen (vanaf Kattendijk). Deze 
eenheden werden afgezet in een marien milieu (zie ook 2.1 Geologische setting). Glauconiet wordt 
specifiek gevormd in dergelijke mariene afzettingsmilieus, maar het glauconiet van de Neogene 
eenheden is in dit geval niet autigeen, maar voornamelijk herwerkt uit oudere mariene afzettingen 
(Van Alboom et al., 2012). 
 

Figuur 14 Swarmplots van het glauconietgehalte van de nieuw uitgevoerde analyses, gegroepeerd per eenheid. 

 
 

4.3.5 Kalkgehalte 

Aangezien kalkachtige stoffen meer erosiegevoelig zijn dan de meeste andere aanwezige 
mineralen, kunnen materialen met een hoog gehalte aan kalkachtige stoffen (>25%) niet worden 
gebruikt in bv. ophogingen en aanvullingen. De aanwezigheid van veel schelpmateriaal is ook 
nefast voor het gebruik van deze eenheden in bijvoorbeeld beton of asfalt, onder meer door de 
platte vorm van deze schelpjes. Ook in de keramische industrie is materiaal met een hoog 
schelpgehalte ongewenst. 
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Figuur 15 geeft het gehalte aan kalkachtige stoffen weer voor de geanalyseerde stalen, 
gegroepeerd per eenheid. De leden van Merksem tot en met Luchtbal uit de Formatie van Lillo 
vertonen significant hogere gehaltes aan kalkachtige stoffen door de massale aanwezigheid van 
schelpen, die soms in banken gegroepeerd voorkomen. 
 

Figuur 15 Swarmplots van het gehalte aan kalkachtige stoffen van de nieuw uitgevoerde, gegroepeerd per eenheid. 
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4.3.6 Methyleenblauwwaarde (MB) 

De methyleenblauwwaarde is een maat voor de kleihoudendheid van grond. Voor gebruik in 
bouwzandtoepassingen is een lage methyleenblauwwaarde (MB<2.5) vereist. Gebruik in 
bouwzandtoepassingen lijkt dan ook enkel mogelijk voor selectief afgegraven delen van de 
eenheid Eeklo_Tisselt_Opgrimbie. 
 
De methyleenblauwwaarde (MB) van stalen van de volgende eenheden werd gemeten: Wichelen, 
Eeklo_Tisselt_Opgrimbie en Kattendijk.  
 

Figuur 16 Swarmplots van de methyleenblauwwaarde (MB) van de nieuw uitgevoerde analyses, gegroepeerd per 
eenheid. 
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4.3.7 Elektrisch geleidingsvermogen 

Het elektrisch geleidingsvermogen van een staal is een maat voor het zoutgehalte van dit staal. 
Materialen met een lager elektrisch geleidingsvermogen veroorzaken minder zoutstress wanneer 
ze gebruikt worden in de bovenste vruchtbare laag van nieuwe bouwpercelen. Voor dit gebruik is 
een geleidingsvermogen van <1500 µS/cm vereist (Standaard RAW bepalingen 2015). 
 

Figuur 17 Swarmplots van het elektrisch geleidingsvermogen van de nieuw uitgevoerde analyses, gegroepeerd per 
eenheid. 

 

4.3.8 Plasticiteitsindex 

Materialen zonder plasticiteit kunnen gebruikt worden in aanvul- en ophogingstoepassingen.  
Voor de bovenste eenheden (Calais_Dunkerque, Wichelen, Eeklo_Tisselt_Opgrimbie) en voor de 
eenheid Kattendijk werd de plasticiteitsindex bepaald. De gemeten stalen vertoonden geen 
meetbare plasticiteit.  
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4.3.9 PH-KCl 

De pH-KCl werd gemeten om de geschiktheid van de verschillende eenheden voor gebruik als bv. 
teelgrond na te gaan. 
De hoogste pH-KCl waardes worden gemeten voor de Quartaire eenheid Calais-Dunkerque en voor 
de eenheden Merksem tot en met Luchtbal. Deze laatste eenheden bevatten aanzienlijke 
hoeveelheden schelpen (zie ook de metingen van het gehalte aan kalkachtige stoffen), waardoor 
de pH gebufferd wordt door calciumcarbonaat (pH = ±8.2). 
 

Figuur 18 Swarmplots van de pH-KCl van de nieuw uitgevoerde analyses, gegroepeerd per eenheid. 

 

4.3.10 Fulvuszuren 

Fulvuszuren zijn organische componenten die de uitharding van cement vertragen. Materiaal met 
een significante hoeveelheid aan fulvuszuren is dus niet geschikt voor gebruik in beton. De 
aanwezigheid van fulvuszuren werd onderzocht voor de eenheden Wichelen, 
Eeklo_Tisselt_Opgrimbie en Kattendijk. In geen van deze eenheden werd een significante 
hoeveelheid aan fulvuszuren gedetecteerd.  
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4.3.11 Zuuroplosbare sulfaten 

Het gehalte aan zuuroplosbare sulfaten werd gemeten voor de eenheid Antwerpen, om na te gaan 
of deze sterk glauconiethoudende eenheid geschikt zou kunnen zijn voor gebruik in de keramische 
industrie. Een hoog sulfaatgehalte zorgt namelijk voor uitbloeiingen en/of verhoogde uitstoot van 
SOx (Parisotto et al, 2021). De gemeten gehaltes aan zuuroplosbaar sulfaat (<1%) belemmeren het 
gebruik in de keramische industrie niet. 
 

Figuur 19 Swarmplot van het gehalte aan zuuroplosbaar sulfaat van de nieuw uitgevoerde analyses voor de eenheid 
Antwerpen. 

 

4.4 LINK ANALYSEPARAMETERS EN DOV-STRUCTUUR 

Om de analyses uitgevoerd in dit project te kunnen toevoegen aan DOV was het belangrijk om 
deze te mappen op bestaande attributen in de DOV-databank. Momenteel worden analyses op 
grondstalen ontsloten in DOV via de tabel ‘grondmonsters’. Bij het maken van dergelijke mapping 
is het belangrijk om rekening te houden met het feit dat eenzelfde parameter met verschillende 
methodes bepaald kan worden, en dat de resultaten van verschillende analysemethodes niet altijd 
onderling vergelijkbaar zijn. Zo toont Figuur 11 aan dat de resultaten van de bestaande analyses in 
DOV van de parameter ‘Gehalte Organische stoffen’ niet te vergelijken zijn met de parameter 
‘organisch materiaal’ zoals in eerste instantie bepaald in het huidige project.  
Op dit moment is het helaas niet mogelijk om in DOV deze methode op te slaan, maar DOV start 
binnenkort met een analyse voor de herziening van de datastructuur met betrekking tot monsters 
in opvolging van het OSLO traject, en er kan verwacht worden dat deze lacune op dat moment zal 
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ondervangen worden. Onderstaande tabel toont de mapping tussen de proeven beschikbaar in 
DOV, en de analyseparameters in het huidige traject5. 
 

Tabel 9: Mapping analyseseparameters project op bestaande parameters in DOV 

Analyseparameter 
proj Antw 

Methode 
Mapping:  

DOV- proeven 
Mapping: pydov 

export 
Opmerkingen 

Korrelverdeling zeving Korrelverdeling   

organisch materiaal 
gloeiverlies bij 
550°C 

   

organisch materiaal reactie met H2O2 
Gehalte Organische 
stoffen (%) 

humusgehalte  

chloride volhard methode 
Gehalte 
wateroplosbare 
Chloriden (%) 

 

geen informatie 
over 
analysemethode 
van bestaande 
analyses in DOV 

glauconiet 
magnetische 
scheiding 

Glauconietgehalte 
in fractie 63 µm - 
500 µm (%) 

glauconiet 

In DOV gebeurt 
herberekening 
op basis van 
massafractie  

kalkgehalte 
chemische 
reactie met 
waterstofchloride 

Gehalte kalkachtige 
stoffen (%) 

kalkgehalte  

methyleenblauwproef 
methyleen-
blauwproef 

Bepaling 
kleihoudendheid  
(g MB/100 g droog 
monster) 

  

plasticiteitsindex  Plasticiteitsindex 
(%) 

plasticiteitsindex  

Vloeigrens valconus 
Consistentiegrenzen 
- Vloeigrens (%) 

vloeigrens  

Uitrolgrens  Consistentiegrenzen 
- Uitrolgrens (%) 

uitrolgrens  

 
In het kader van dit project werden ook een aantal parameters geanalyseerd die nog niet (publiek) 
beschikbaar zijn in DOV. Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze parameters. 
 
  

 
5 VITO heeft enkel toegang tot de publiek ontsloten DOV-data. Kolom ‘Mapping: DOV-proeven’ geeft de parameternamen zoals ze ontsloten zijn in de 
monsterfiche in de verkenner. De kolom ‘Mapping: pydov export’ geeft de parameternamen die beschikbaar zijn bij een export via pydov in februari 2021. 
Partijen met toegang tot de eigenlijke DOV databank zouden een meer gedetailleerde analyse van deze mapping kunnen uitvoeren. 
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Tabel 10: Analyses uitgevoerd in het project die nog niet (publiek) beschikbaar zijn in DOV 

Analyseparameter proj Antw Methode 

pH-KCl pH-meting in een 1:5 suspensie van monster in een 1 mol/l KCl 

Elektrisch geleidingsvermogen 
Extractie van de elektrolyten van een testportie met water (1:5), 
conductiviteitsmeting op de elektrolytoplossing 

zuuroplosbaar sulfaat oplossing met HCl - precipitatie met BaCl 

Fulvuszuren Reactie met NaOH 
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5 INTERPRETATIE RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van de nieuwe analysecampagne. We groeperen 
hierbij de eenheden die vergelijkbare karakteristieken hebben. Voor de gemeten parameters per 
eenheid wordt een eenvoudige tabel toegevoegd, met daarin voor alle gemeten parameters de 
minima en maxima plus zowel gemiddelde als mediaan. Hoewel het in de meeste gevallen weinig 
meetpunten betreft kan het vergelijken van de gemiddelde en mediane waarde toch zinvol zijn. 
Indien er een groot verschil is tussen beide waarden, dan is dit vaak te wijten aan outliers. Ligt het 
gemiddelde hierbij hoger dan de mediaan, dan heeft de outlier een hoge waarde. En omgekeerd.  
 
Naast deze eenvoudige tabellen kan er voor de analyseresultaten uiteraard ook teruggegrepen 
worden naar de figuren uit deel 4.3 (of Bijlage 5, waar deze figuren gebundeld zijn) en specifiek 
voor de korrelgrootteverdelingen naar Bijlage 3. Ook op de figuren zijn outliers makkelijk te 
herkennen. Met duidelijke outliers is voor de interpretatie van de resultaten geen rekening 
gehouden, maar bij specifieke projecten is het wel belangrijk hiermee rekening te houden. 

5.1 CALAIS-DUNKERQUE 

De Quartaire eenheid Calais-Dunkerque vertoont een zeer sterke heterogeniteit, voornamelijk wat 
betreft het gehalte aan fijne fractie. 
 
Gezien het voor deze eenheid gaat om estuariene zanden en kleien, is het niet verwonderlijk dat er 
veel variatie optreedt binnen de sedimenten in deze eenheid. Aan de hand van een beperkt aantal 
metingen konden dan ook geen grote conclusies worden gekoppeld wat betreft de mogelijk 
nuttige aanwending van dit materiaal. Hiervoor kan projectmatig een meer fijnmazige 
analysecampagne meer uitsluitsel geven omtrent de lokale situatie. Gezien de sterke 
heterogeniteit zal het volume dat eventueel nuttig aan te wenden is allicht evenwel beperkt zijn en 
moeilijk selectief af te graven. 
 
Plasticiteit was niet bepaalbaar voor deze eenheid. 
 

Tabel 11 Overzicht resultaten voor eenheid Calais_Dunkerque 

parameter aantal analyses minimum maximum gemiddelde mediaan 
gehalte < 63µm (%) 5 4.30 58.80 28.22 19.00 
Gloeiverlies (%) 5 1.16 36.73 10.01 2.03 
OM (%) 2 - 0.20 - - 
Wateroplosbaar chloride (%) 5 0.01 0.15 0.07 0.06 
glauconiet (%) 5 0.25 10.98 3.44 1.83 
kalkachtige stoffen (%) 5 6.20 9.80 7.80 7.60 
elektrisch gel. (µS/cm) 2 747.00 1452.00 1099.50 1099.50 
pH-KCl 2 8.20 8.50 8.35 8.35 
 



  

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
       pagina 39 van 74 

5.2 WICHELEN EN EEKLO_TISSELT_OPGRIMBIE 

Eenheden Wichelen en Eeklo_Tisselt_Opgrimbie bevatten over het algemeen minder fijn 
materiaal. Voor Wichelen is er één outlier van 60% waar het een kleimonster betreft. De overige 
waarden liggen steeds onder 20%. Voor Eeklo_Tisselt_Opgrimbie is het gehalte aan fijne fractie 
maximaal slechts 5%. Het glauconietgehalte ligt voor beide eenheden steeds beneden 5% en het 
gehalte aan kalkachtige stoffen is ook beperkt met slechts enkele monsters waarvoor deze waarde 
hoger ligt dan 6%. Dit maakt beide eenheden geschikt voor structurele toepassingen (bv. ophoging 
en aanvulling).  
 
De hogere methyleenblauwwaarden (met gemiddeld 5.7% voor Wichelen en 3% voor 
Eeklo_Tisselt_Opgrimbie) liggen boven de limietwaarde (2.5%) voor bouwzandtoepassingen. Voor 
Eeklo_Tisselt_Opgrimbie zijn er echter wel monsters waarvoor deze waarde onder 2.5%. Dit maakt 
valorisatie richting bijvoorbeeld gebruik als zand in beton mogelijk wel haalbaar voor delen van 
deze eenheid. Bij concrete projecten dient een meer fijnmazige analysecampagne hierover 
uitsluitsel te geven voor die specifieke lokale situatie, zowel wat betreft de karakteristieken als het 
volume dat voor hoogwaardige valorisatie in aanmerking komt. 
 
Plasticiteit was niet bepaalbaar voor deze eenheden. Daarnaast werd er geen significante 
hoeveelheid aan fulvuszuren gedetecteerd. 
 

Tabel 12 Overzicht resultaten voor eenheid Wichelen 

parameter aantal analyses minimum maximum gemiddelde mediaan 
gehalte < 63µm (%) 10 1.00 60.20 15.49 14.30 
Gloeiverlies (%) 10 0.56 41.96 5.73 1.39 
Wateroplosbaar chloride (%) 10 0.03 0.11 0.06 0.06 
glauconiet (%) 10 0.03 2.91 1.38 1.02 
kalkachtige stoffen (%) 10 0.30 12.60 4.32 4.70 
methyleenblauw (g/kg) 5 5.00 6.70 5.68 5.10 
 

Tabel 13 Overzicht resultaten voor eenheid Eeklo_Tisselt_Opgrimbie 

parameter aantal analyses minimum maximum gemiddelde mediaan 
gehalte < 63µm (%) 5 1.70 5.20 2.78 2.40 
Gloeiverlies (%) 5 0.80 2.13 1.21 1.11 
Wateroplosbaar chloride (%) 5 0.04 0.11 0.07 0.07 
glauconiet (%) 5 1.87 4.22 2.78 2.24 
kalkachtige stoffen (%) 5 0.90 10.90 4.72 4.50 
methyleenblauw (g/kg) 5 1.70 5.00 3.00 3.30 
 

5.3 FORMATIE VAN LILLO (MERKSEM TOT EN MET LUCHTBAL) 

De eenheden van de Formatie van Lillo (Merksem tot en met Luchtbal) bevatten grote 
hoeveelheden schelpenmateriaal (gemiddeld tussen 20 en 27% voor de verschillende eenheden). 
Dit maakt hun valorisatie voor bouwkundige toepassingen zeer moeilijk. Eventueel kan getracht 
worden om de grovere schelpendeeltjes af te zeven (bv. zeven op 2 mm). Op basis van de huidige 
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analyses is het niet duidelijk welke invloed deze zeefstap zou hebben op het gehalte aan 
kalkachtige stoffen.  
 
De pH is vrij constant rond 8.2. wat een gevolg is van het hoge gehalte aan schelpen en 
schelpfragmenten. Het calciumcarbonaat waaruit deze zijn opgebouwd heeft een bufferend effect 
op de pH. 
 
Het glauconietgehalte voor deze eenheden ligt meestal onder de 10%. 
 
Binnen eenheid Merksem werden in bepaalde monsters in de korrelgrootteverdelingen grotere 
fracties van grotere diameter gemeten. Hoewel dit theoretisch een beperkt potentieel zou kunnen 
inhouden richting valorisatie als bouwzand, is het, gezien de hoge kalkgehaltes in deze eenheden, 
waarschijnlijker dat het grotere schelpfragmenten betreft. Het was niet mogelijk om op basis van 
de uitgevoerde analyses hierover uitsluitsel te bieden. 
 

Tabel 14 Overzicht resultaten voor eenheid Merksem 

parameter aantal analyses minimum maximum gemiddelde mediaan 
gehalte < 63µm (%) 11 1.90 29.40 12.27 6.00 
Gloeiverlies (%) 11 0.86 3.79 2.41 2.83 
OM (%) 3 - 0.10 - - 
Wateroplosbaar chloride (%) 11 - 0.14 0.05 0.05 
glauconiet (%) 11 2.04 13.63 4.39 3.03 
kalkachtige stoffen (%) 11 7.60 29.00 20.28 22.30 
elektrisch gel. (µS/cm) 3 935.00 1602.00 1260.33 1244.00 
pH-KCl 3 8.10 8.40 8.20 8.10 
 

Tabel 15 Overzicht resultaten voor eenheid Kruisschans 

parameter aantal analyses minimum maximum gemiddelde mediaan 
gehalte < 63µm (%) 10 3.90 53.80 30.91 32.25 
Gloeiverlies (%) 10 2.62 5.47 3.55 3.32 
OM (%) 3 0.20 1.70 0.80 0.50 
Wateroplosbaar chloride (%) 10 0.00 0.14 0.07 0.07 
kalkachtige stoffen (%) 10 18.40 28.60 23.97 25.00 
elektrisch gel. (µS/cm) 3 526.00 2320.00 1605.33 1970.00 
pH-KCl 3 8.10 8.30 8.20 8.20 
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Tabel 16 Overzicht resultaten voor eenheid Oorderen 

parameter aantal analyses minimum maximum gemiddelde mediaan 
gehalte < 63µm (%) 10 9.30 37.70 18.46 13.80 
Gloeiverlies (%) 10 2.38 3.65 2.97 2.85 
OM (%) 3 0.20 0.20 0.20 0.20 
Wateroplosbaar chloride (%) 10 0.00 0.15 0.07 0.07 
kalkachtige stoffen (%) 10 24.30 28.60 26.77 26.65 
elektrisch gel. (µS/cm) 3 1555.00 4170.00 2501.00 1778.00 
pH-KCl 3 8.20 8.20 8.20 8.20 
 

Tabel 17 Overzicht resultaten voor eenheid Luchtbal 

parameter aantal analyses minimum maximum gemiddelde mediaan 
gehalte < 63µm (%) 10 8.60 22.30 14.88 14.65 
Gloeiverlies (%) 10 2.53 4.05 3.17 3.07 
OM (%) 3 - - - - 
Wateroplosbaar chloride (%) 10 0.03 0.20 0.09 0.08 
glauconiet (%) 10 1.42 9.65 4.67 4.26 
kalkachtige stoffen (%) 10 23.80 29.00 26.75 27.20 
elektrisch gel. (µS/cm) 3 1205.00 2140.00 1551.00 1308.00 
pH-KCl 3 8.10 8.50 8.30 8.30 
 

5.4 KATTENDIJK 

De hoeveelheid fijne fractie ligt meestal rond 10-15%, maar grotere gehaltes zijn mogelijk (tot 
bijna 30% gemeten). Kattendijk bevat nog steeds significante hoeveelheden schelpenmateriaal 
(tot-15% kalkachtige stoffen). Hiernaast zijn ook significant hoeveelheden glauconiet aanwezig (15-
25%, met uitschieters tot 40%).  
Maar het gebruik van dit materiaal in bouwkundige toepassingen zoals ophogingen en 
aanvullingen is waarschijnlijk mogelijk, eventueel na stabilisatie door toevoeging van cement of 
vliegas. Voor bouwzandtoepassingen is het materiaal te fijn en liggen de methyleenblauwwaarden 
te hoog. 
 
Plasticiteit was niet bepaalbaar voor deze eenheid. Daarnaast werd er geen significante 
hoeveelheid aan fulvuszuren gedetecteerd. 
 

Tabel 18 Overzicht resultaten voor eenheid Kattendijk 

parameter aantal analyses minimum maximum gemiddelde mediaan 
gehalte < 63µm (%) 6 8.80 28.60 14.28 12.10 
Gloeiverlies (%) 6 1.80 2.17 2.04 2.06 
Wateroplosbaar chloride (%) 6 - 0.02 0.01 0.01 
kalkachtige stoffen (%) 6 7.90 15.20 11.43 11.40 
methyleenblauw (g/kg) 3 0.80 5.00 3.60 5.00 
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5.5 DEURNE, ANTWERPEN, KIEL, EDEGEM 

Opvallend bij de eenheden Deurne, Antwerpen, Kiel en Edgem is hun hoge glauconietgehaltes. Dit 
maakt inzet van deze eenheden in bouwkundige toepassingen zeer moeilijk. 
Het glauconietgehalte in Deurne, Antwerpen en Kiel is in de geanalyseerde monsters wel heel 
variabel in de range 10%-55%, met in Antwerpen een maximale waarde van 67%. De waarden in 
Antwerpen liggen over het algemeen boven 40%, maar er zijn twee monsters met gehaltes onder 
10% gemeten. Deze twee monsters hebben ook een kalkgehalte dat met 10% dubbel zo hoog ligt 
dan de andere metingen in Antwerpen. De reden hiervoor is moeilijk te achterhalen. Een link met 
het gehalte aan fijne fractie is er niet. Hoewel het gehalte aan fijne fractie voor deze monsters met 
14% aan de lage kant is voor Antwerpen, is er in het monster met het kleinste aandeel fijne fractie 
in Antwerpen meer dan 50% glauconiet gemeten. Deze vaststelling heeft geen invloed op de 
algemene conclusie die voor deze eenheid gemaakt kan worden. 
Binnen Edegem lijkt het glauconietgehalte minder variabel (25%-30%). Daar tegenover staat dat er 
voor deze eenheid slechts 3 waardes bepaald zijn. 
 
Het kalkgehalte van deze eenheden ligt meestal onder de 10%. In Deurne zijn er hogere waarden 
gemeten (15% en 28%). Deze monsters bestaan ook voor ongeveer 20% uit fractie >1mm, wat 
doet vermoeden dat deze hogere kalkgehalten rechtstreeks veroorzaakt worden door (grotere) 
schelpfragmenten. 
 
De eenheden Deurne en Kiel vertonen een lagere elektrische geleidbaarheid dan de eenheden 
Antwerpen en Edegem. Dit geeft aan dat deze eenheden een lagere zoutstress veroorzaken, 
waardoor ze eventueel geschikt kunnen zijn voor gebruik in toepassingen die later beplant 
worden.  
 
Het hoge gehalte aan glauconiet maakt deze eenheden eventueel ook interessant voor de 
keramische industrie (Valanciene, Siauciunas, & Valancius, 2014). De gemeten gehaltes aan 
zuuroplosbaar sulfaat (<1%) in de eenheid Antwerpen belemmeren het gebruik in de keramische 
industrie alvast niet. Vanwege het lagere gehalte aan kalkachtige stoffen in de eenheid Kiel is deze 
hiervoor mogelijk het meest geschikt, aangezien de aanwezigheid van kalkachtige stoffen met een 
grotere korrelgrootte kan leiden tot de vorming van kalkpitten in de geproduceerde producten. 
 
Wanneer het glauconiet dat aanwezig is in deze eenheden zou worden opgeconcentreerd, zijn 
gebruik in de keramische industrie of gebruik als bodemverbeterend middel (Karimi et al., 2012) 
(Rudmin et al., 2020) van deze glauconietfractie mogelijk. Ook de opgezuiverde zandfractie zou op 
die manier geschikter worden voor structurele toepassingen. De verwijdering van glauconiet kan 
worden bekomen door magnetische scheidingsprocessen. 
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Tabel 19 Overzicht resultaten voor eenheid Deurne 

parameter aantal analyses minimum maximum gemiddelde mediaan 
gehalte < 63µm (%) 5 0.10 30.50 11.96 6.40 
Gloeiverlies (%) 5 3.20 4.66 3.81 3.41 
OM (%) 1 1.70 1.70 - - 
Wateroplosbaar chloride (%) 5 0.00 0.01 0.00 0.00 
glauconiet (%) 5 13.01 54.77 33.21 33.32 
kalkachtige stoffen (%) 5 5.40 28.30 13.02 9.30 
elektrisch gel. (µS/cm) 3 475.00 1202.00 773.33 643.00 
pH-KCl 3 7.80 8.50 8.10 8.00 
 

Tabel 20 Overzicht resultaten voor eenheid Antwerpen 

parameter aantal analyses minimum maximum gemiddelde mediaan 
gehalte < 63µm (%) 8 3.90 29.20 20.51 23.80 
Gloeiverlies (%) 8 2.35 4.68 3.97 4.39 
OM (%) 3 - 2.60 - - 
Wateroplosbaar chloride (%) 8 0.00 0.01 0.01 0.00 
glauconiet (%) 8 8.14 66.98 38.93 44.02 
kalkachtige stoffen (%) 8 2.60 10.90 6.18 5.30 
elektrisch gel. (µS/cm) 3 2340.00 2930.00 2553.33 2390.00 
Zuuroplosbare sulfaten (%) 5 0.06 0.88 0.40 0.36 
 

Tabel 21 Overzicht resultaten voor eenheid Kiel 

parameter aantal analyses minimum maximum gemiddelde mediaan 
gehalte < 63µm (%) 9 2.60 28.60 14.20 9.60 
Gloeiverlies (%) 9 3.04 4.61 3.62 3.46 
OM (%) 1 - - - - 
Wateroplosbaar chloride (%) 9 0.00 0.03 0.01 0.01 
glauconiet (%) 9 10.80 50.18 36.59 42.04 
kalkachtige stoffen (%) 9 2.50 5.20 3.96 4.10 
elektrisch gel. (µS/cm) 1 757.00 757.00 - - 
pH-KCl 1 8.30 8.30 - - 
 

Tabel 22 Overzicht resultaten voor eenheid Edegem 

parameter aantal analyses minimum maximum gemiddelde mediaan 
gehalte < 63µm (%) 10 4.30 33.70 12.97 10.30 
Gloeiverlies (%) 10 2.34 3.61 2.82 2.63 
OM (%) 5 - 1.80 1.02 1.50 
Wateroplosbaar chloride (%) 10 0.00 0.02 0.01 0.01 
glauconiet (%) 3 24.32 31.12 28.16 29.04 
kalkachtige stoffen (%) 10 3.10 9.00 4.81 3.95 
elektrisch gel. (µS/cm) 5 860.00 1778.00 1274.20 1303.00 
pH-KCl 5 7.60 7.90 7.76 7.80 
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6 OPGELEVERDE PROJECTRESULTATEN 

Naast het rapport werden in het kader van dit project ook nog een aantal andere producten 
opgeleverd, meerbepaald: 

- Tabellen met de inventarisatie en analyseresultaten 
- Figuren van de inventarisatie en analyseresultaten 
- Foto’s van de stalen waarop analyses gebeurden 

 
Bij de opgeleverde tabellen werden 3 bestanden onderscheiden (opgeleverd in .csv en .shp 
formaat): 

- Bestaande analyses (inhoud: zie paragraaf 3.1.4) 
- Beschikbare monsters (inhoud: zie paragraaf 4.2.1) 
- Analyses: gecombineerde resultaten van Fase I en Fase II 
 

Voor de tabel ‘Bestaande analyses’ kan, voor de stalen afkomstig van DOV, terug gelinkt worden 
naar deze databank via de attributen ‘url_dov_grondmonster’ (ingevuld wanneer beschikbaar bij 
opmaak van de dataset), en ‘url_dov_boring’. Voor de analyses die afkomstig zijn uit andere 
bronnen dan DOV zijn deze url’s leeg.  
 
Voor de tabel ‘Beschikbare monsters’ kan, voor de stalen afkomstig van de Geotheek, terug 
gelinkt worden naar deze databank via de attributen ‘id_monster_geotheek_lithotheek’ en het 
attribuut ‘id_geotheek’. De link met DOV (object boring) kan gelegd worden via het attribuut 
‘url_dov’6. Het attribuut ‘pkey_geoth_lithoth’ is een unieke index in deze tabel, die gebruikt kan 
worden om de link te leggen met de tabel ‘analyses’. Ook voor de stalen afkomstig van de 
lithotheek werd de link gelegd met de DOV-proefnummers en url’s. Beide databronnen kunnen 
van elkaar onderscheiden worden via het attribuut ‘bron staal’. 
 
Voor de tabel ‘Analyses’ kan gelinkt worden met DOV (object boring) via het attribuut ‘url_dov’, 
met de Geotheek via attributen ‘id_monster_geotheek_1’ en ‘id_monster_geotheek_2’ (in een 
aantal gevallen werden 2 monsters samengevoegd voor analyse, zie paragraaf 4.2.2), met de foto’s 
genomen door het labo via ‘id_labo’. Ook kan de link gelegd worden met de tabel ‘beschikbare 
monsters’ via het attribuut ‘pkey_geoth_lithoth’. 
  

 
6 Voor een aantal van de ‘aMT’ monsters was er op het moment van opmaak van deze tabellen nog geen url_dov beschikaar 
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7 CONCLUSIES 

Teneinde de bouwtechnische kwaliteit van de verschillende Quartaire en Neogene eenheden in de 
regio Antwerpen, die niet gekend zijn als primaire oppervlaktedelfstof, beter te kennen, werden de 
verschillende geologische eenheden verder geanalyseerd in dit onderzoeksproject. Voor de 
ruimtelijke verbreiding en dikte van de verschillende eenheden wordt verwezen naar de resultaten 
van het Ondiepe Model van Antwerpen (Van Haren et al., 2021), waarvan een voorbeeld is 
gegeven in Figuur 1. 
 
In de praktijk werd de bouwtechnische kwaliteit onderzocht voor onderstaande 12 geologische 
eenheden: 

Tabel 23 Geanalyseerde eenheden 

Eenheid (van jong naar oud) 

Calais_Dunkerque 
Wichelen 

Eeklo_Tisselt_Opgrimbie 
Merksem 

Kruisschans 
Oorderen 
Luchtbal 

Kattendijk 
Deurne 

Antwerpen 
Kiel 

Edegem 
 
Voor alle eenheden werd een bepaling uitgevoerd van: 
-korrelgrootte 
-kalkgehalte 
-gehalte aan organisch materiaal via gloeiverlies 
-gehalte aan wateroplosbaar chloride 
 
Daarnaast werden bijkomende analyses uitgevoerd, waarbij deze specifiek zijn gekozen voor de 
individuele eenheden, te kiezen uit: 
-glauconietgehalte 
-gehalte aan organisch materiaal via reactie met H2O2 
-methyleenblauwwaarde 
-plasticiteitsindex 
-pH 
-elektrische geleidbaarheid 
-fulvuszuurgehalte 
-gehalte aan zuuroplosbare sulfaten 
 
De uitgevoerde analyses zijn, in hoofdzaak, toegespitst op valorisatie via Standaardbestek 250, 
waarbij voor verschillende toepassingen verschillende parameters en grenswaarden van belang 
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zijn. Deze toepassingen en hun grenswaarden zijn opgelijst in Tabel 5. De laboproeven werden dan 
ook uitgevoerd volgens de specifieke normen die hiermee in verband staan (zie Tabel 6). 
 
Voor alle eenheden bestaan de meeste stalen grotendeels uit materiaal <0.5 mm. Er is dus geen 
grote hoeveelheid grof zand (bouwzand) aanwezig, terwijl er hiernaar een grote vraag is. Enkel in 
de eenheid Eeklo_Tisselt_Opgrimbie kunnen kleinere hoeveelheden grof zand worden 
teruggevonden. Mogelijk kunnen deze grovere delen gebruikt worden na selectief afgraven en een 
eventuele bijkomende afzeving om de fijnere fracties te verwijderen. 
 
Globaal gezien kunnen de onderzochte eenheden in een vijftal groepen ingedeeld worden: 
 
Calais_Dunkerque: 
De Quartaire eenheid Calais-Dunkerque vertoont een zeer sterke heterogeniteit, waardoor aan de 
hand van een beperkt aantal metingen geen grote conclusies kunnen worden gekoppeld aan de 
mogelijke valoriseerbaarheid van dit materiaal. Wanneer dit bij concrete projecten op het terrein 
zou worden nagegaan is de verwachting dat vanwege deze heterogeniteit het praktisch moeilijk zal 
zijn om voldoende grote volumes van valoriseerbaar materiaal selectief af te graven. 
 
Wichelen en Eeklo_Tisselt_Opgrimbie: 
De eenheden Wichelen en Eeklo_Tisselt_Opgrimbie bevatten minder fijn materiaal, kalkachtige 
stoffen en glauconiet dan de meeste andere eenheden. Dit maakt ze geschikt voor structurele 
toepassingen (bv. ophoging en aanvulling). De methyleenblauwwaarde van Wichelen ligt te hoog 
om deze eenheid in te kunnen zetten als bouwzand (bijvoorbeeld voor aanmaak van beton). In 
Eeklo_Tisselt_Opgrimbie liggen deze waarden lager en op een aantal meetpunten laag genoeg 
voor inzet als bouwzand. Hiervoor dient projectmatig een meer fijnmazige analysecampagne 
opgezet te worden die hierover uitsluitsel kan geven in een specifieke, lokale situatie. 
 
De Formatie van Lillo: 
De eenheden van de Formatie van Lillo (Merksem tot en met Luchtbal) bevatten grote 
hoeveelheden schelpenmateriaal, wat hun inzetbaarheid in bouwkundige toepassingen zonder 
verdere bewerking uitsluit. Er kan getracht worden dit schelpenmateriaal af te zeven indien deze 
in belangrijke mate groter zouden zijn dan de zandkorrels. 
 
De Formatie van Kattendijk: 
Kattendijk bevat zowel significante hoeveelheden schelpenmateriaal (10%-15% kalkachtige 
stoffen) als glauconiet (15%-25%, hogere waarden mogelijk). Maar het gebruik van dit materiaal in 
bouwkundige toepassingen zoals ophogingen en aanvullingen is waarschijnlijk wel mogelijk – 
indien het glauconietgehalte niet al te hoog ligt, eventueel na stabilisatie door toevoeging van 
cement of vliegas. 
 
Deurne, Antwerpen, Kiel en Edegem: 
De eenheden Deurne tot en met Kiel bevatten dan weer grote hoeveelheden glauconiet. Dit maakt 
hun valorisatie in bouwkundige toepassingen zeer moeilijk. 
 
Een mogelijke valorisatiepiste gelinkt aan dit hoge glauconietgehalte is de keramische industrie. De 
gemeten waarden voor zuuroplosbaar sulfaat (<1%) in eenheid Antwerpen zijn hiervoor alvast 
voldoende laag. Ook het lage kalkgehalte in Kiel lijkt hiervoor gunstig. 
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Een andere mogelijkheid is het opconcentreren van het glauconiet via magnetische 
scheidingsprocessen. De glauconietfractie zou dan kunnen ingezet worden in de keramische 
industrie enerzijds of als bodemverbeterend middel anderzijds. In dit geval zou ook de resterende, 
meer zuivere zandfractie kunnen gevaloriseerd worden in structurele toepassingen. 
 
Voor eenheden Deurne en Kiel tenslotte kan gedacht worden aan gebruik in toepassingen die 
geschikt moeten zijn voor beplanting. De lagere elektrische geleidbaarheid die in deze eenheden 
werd gemeten duidt er op dat de zoutstress die ze veroorzaken voldoende laag is. 
 
Algemeen kan dus gesteld worden dat hoogwaardige valorisatie in bouwzandtoepassingen in 
hoofdzaak niet van toepassing is voor de afzettingen in de Antwerpse regio. Valorisatie is in een 
aantal gevallen wel mogelijk via minder hoogwaardige toepassingen. Vaak zijn er echter te grote 
hoeveelheden ongunstige bijmengingen (in hoofdzaak kalkachtige stoffen of glauconiet) aanwezig.  
 
De info omtrent bouwtechnische kwaliteit die in het kader van dit onderzoek werd vergaard mag 
niet beschouwd worden als geldend voor de gehele eenheid en binnen het gehele 
voorkomensgebied ervan. Interne variatie van lithologie binnen de verschillende eenheden ligt 
hieraan ten grondslag en specifiek onderzoek blijft dus steeds nodig indien er concrete projecten 
worden uitgewerkt. Daarnaast zijn ook de milieutechnische parameters, die geen onderdeel 
uitmaakten van deze studie, steeds te bepalen. 
 
Alle analyseresultaten en bijhorende info worden publiek beschikbaar gemaakt via DOV. Op die 
manier kunnen ze eenvoudig geconsulteerd worden en eventueel aangewend voor verder 
onderzoek in de toekomst. 
 
Verder onderzoek 
 
Op basis van de resultaten van deze studie komen een aantal pistes naar voor, die verder zouden 
kunnen worden onderzocht: 
-veel eenheden bevatten grote hoeveelheden glauconiet. In bepaalde gevallen zouden hiervoor 
alternatieve toepassingen kunnen gezocht worden, zoals inzet als bodemverbeterend middel in de 
landbouw of richting gebruik in de keramische industrie; 
-er kan onderzocht worden of het mogelijk is het glauconiet in heel sterk glauconiethoudende 
eenheden kan gescheiden worden van het zand. Op die manier kan mogelijk zowel het zuivere 
glauconiet als het zuivere zand gevaloriseerd worden. 
-indien het aanwezige glauconiet niet als troef kan worden ingezet, kan er getracht worden het te 
stabiliseren met bijvoorbeeld cement of vliegas om op die manier alsnog afzettingen te valoriseren 
die nu niet gebruikt worden vanwege een te hoog glauconietgehalte; 
-mechanische scheiding van bepaalde fracties door zeving kan mogelijk soelaas bieden voor de 
eenheden van de Formatie van Lillo waar de hoge kalkgehaltes veroorzaakt worden door de 
aanwezigheid van schelpfragmenten. Indien de diameter van deze schelpfragmenten verschilt van 
deze van de zandkorrels is het, alvast theoretisch, mogelijk deze van elkaar te scheiden. Op die 
manier kan het kalkgehalte sterk naar beneden gehaald worden, wat verdere valorisatie 
eenvoudiger maakt. Dit zou specifiek voor de eenheid Merksem ook uitsluitsel kunnen bieden over 
de oorzaak voor de monsters met hogere gehalten aan grovere korrels. 
 
Naast een technische component en de eventuele schaal waarop een verbeteringstechniek moet 
worden toegepast, moet hierbij ook gekeken worden naar de kostprijs van deze eventuele 
opwaardering. Deze zal mee bepalen of er voor bepaalde eenheden al dan niet een 
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valorisatietraject kan bestaan. Dit kan integraal onderdeel uitmaken van eventuele verdere 
studies. 
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BIJLAGE 1: BOXPLOTS PER PARAMETER – BESTAANDE 
DATA 

Omwille van de ruime hoeveelheid datapunten worden de resultaten voorgesteld onder vorm van 
boxplots, waarbij de gegevens per eenheid samengezet worden. Het tweede gedeelte van de 
verschillende figuren geeft aan op hoeveel datapunten de boxplot gebaseerd is. 
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BIJLAGE 2: DOORVALCURVES PER EENHEID – BESTAANDE 
DATA 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
       pagina 61 van 74 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
pagina 62 van 74   

 
 

 
 
 
  



  

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
       pagina 63 van 74 

BIJLAGE 3: DOORVALCURVES PER EENHEID – NIEUWE 
DATA 
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BIJLAGE 4: SELECTIE ANALYSES 
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02404_01_aMT-B01 14 14.5   Wichelen                geroerd      x x x x x x    x x  

02404_01_aMT-B02        18 18.5   Oorderen                geroerd       x x x x        

02404_01_aMT-B09        29.5 30   Oorderen                geroerd       x x x x        

02404_01_aMT-B11        7.5 8   Calais_Dunkerque        geroerd      x x x x x        

02404_01_aMT-B11        12.5 13   Wichelen                geroerd      x x x x x        

02404_01_aMT-B11        17.5 18   Merksem                 geroerd      x x x x x  x x x    

02404_01_aMT-B11        23 23.5   Kruisschans             geroerd       x x x x        

02404_01_aMT-B11        30.5 31   Luchtbal                geroerd      x x x x x  x x x    

02404_01_aMT-B12        26 26.5   Oorderen                geroerd       x x x x        

02404_01_aMT-B15        12 12.5   Wichelen                geroerd      x x x x x        

02404_01_aMT-B15        27.5 28   Luchtbal                geroerd      x x x x x        

02404_01_aMT-B17        27 27.5   Luchtbal                geroerd      x x x x x  x x x    

02404_01_aMT-B17        30 30.5   Luchtbal                geroerd      x x x x x        

02404_01_aMT-B21        17.5 18   Oorderen                geroerd       x x x x  x x x    

02404_01_aMT-B22        6 6.5   Wichelen                geroerd      x x x x x x    x x  

02404_01_aMT-B25        6 6.5   Eeklo_Tisselt_Opgrimbie geroerd      x x x x x x    x x  

02404_01_aMT-B26        6 6.5   Wichelen                geroerd      x x x x x x    x x  

02404_01_aMT-B26        8.5 9   Eeklo_Tisselt_Opgrimbie geroerd      x x x x x x    x x  

02404_01_aMT-B26        10.5 11   Eeklo_Tisselt_Opgrimbie geroerd      x x x x x x    x x  

02404_01_aMT-B26        23.5 24   Luchtbal                geroerd      x x x x x        

02404_01_aMT-B27        11.5 12   Eeklo_Tisselt_Opgrimbie geroerd      x x x x x x    x x  

02404_01_aMT-B28        1.5 2   Calais_Dunkerque        geroerd      x x x x x        

02404_01_aMT-B28        7 7.5   Wichelen                geroerd      x x x x x x    x x  

02404_01_aMT-B28        7.5 8   Eeklo_Tisselt_Opgrimbie geroerd      x x x x x x    x x  

02404_01_aMT-B28        9 9.5   Merksem                 geroerd      x x x x x        

02404_01_aMT-B28        11.5 12   Kruisschans             geroerd       x x x x        

02404_01_aMT-B28        14.5 15   Oorderen                geroerd       x x x x        

02404_01_aMT-B28        18.5 19   Luchtbal                geroerd      x x x x x        

02404_01_aMT-B30        7.5 8   Wichelen                geroerd      x x x x x        

02404_01_aMT-B31        31 31.5   Luchtbal                geroerd      x x x x x        

02404_01_aMT-B32        5.5 6   Wichelen                geroerd      x x x x x        
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02404_01_aMT-B36        2 2.5   Calais_Dunkerque        geroerd      x x x x x x x x x    

02404_01_aMT-B36        7 8 x Wichelen                geroerd      x x x x x x    x x  

02404_01_aMT-B36        9 9.5   Merksem                 geroerd      x x x x x        

02404_01_aMT-B36        12.5 13   Kruisschans             geroerd       x x x x        

02404_01_aMT-B36        17.5 18   Oorderen                geroerd       x x x x  x x x    

02404_01_aMT-B36        21 21.5   Luchtbal                geroerd      x x x x x  x x x    

02404_01_aMT-B39        30 30.5   Luchtbal                geroerd      x x x x x        

02404_01_aMT-B44        10 10.5   Calais_Dunkerque        geroerd      x x x x x x x x x    

02404_01_aMT-B44        14 14.5   Wichelen                geroerd      x x x x x        

02404_01_aMT-B44        16 16.5   Merksem                 geroerd      x x x x x        

02404_01_aMT-B44        21.5 22   Oorderen                geroerd       x x x x        

02404_01_aMT-B44        27 27.5   Luchtbal                geroerd      x x x x x        

1445-GEO-18/132-B11 12.5 13   Antwerpen geroerd      x x x x x        

1445-GEO-18/132-B11 18 18.5   Kiel                    geroerd      x x x x x        

1445-GEO-18/132-B2b 20.5 21   Antwerpen geroerd      x x x x x  x  x   x 

1445-GEO-18/132-B2b 27 27.5   Kiel                    geroerd      x x x x x  x x x    

1445-GEO-18/132-B5b 18.5 19   Antwerpen geroerd      x x x x x  x  x   x 

1445-GEO-18/132-B5b 24.5 25   Kiel                    geroerd      x x x x x        

1445-GEO-18/132-B9b 13.5 14   Antwerpen geroerd      x x x x x       x 

1508-B2020-14720-CD_B02 15.5 16   Oorderen                geroerd       x x x x  x x x    

1508-B2020-14720-CD_B06 12 12.5   Merksem                 geroerd      x x x x x        

1508-B2020-14720-CD_B06 17.5 18   Merksem                 geroerd      x x x x x        

1508-B2020-14720-CD_B06 22.5 23   Kruisschans             geroerd       x x x x  x x x    

1508-B2020-14720-OG_B18 9 9.5   Merksem                 geroerd      x x x x x        

1508-B2020-14720-OG_B18 11 11.5   Kruisschans             geroerd       x x x x        

1508-B2020-14720-OG_B18 15 15.5   Kruisschans             geroerd       x x x x        

1508-B2020-14720-OT_B09 11 11.5   Merksem                 geroerd      x x x x x  x x x    

1508-B2020-14720-OT_B09 15 15.5   Kruisschans             geroerd       x x x x  x x x    

GEO-12/115-B10 16 16.5   Antwerpen               geroerd      x x x x x        

GEO-12/115-B10          4.5 5.5 x Merksem                 geroerd      x x x x x  x x x    

GEO-12/115-B10          6.5 8 x Kruisschans             geroerd       x x x x        

GEO-12/115-B10          8 8.5   Oorderen                geroerd       x x x x        

GEO-12/115-B10          9.5 10   Kattendijk              geroerd       x x x x        

GEO-12/115-B10          12 12.5   Kattendijk              geroerd       x x x x x    x x  

GEO-12/115-B10          13.5 14   Deurne                  geroerd      x x x x x   x x    

GEO-12/115-B10          15 16 x Antwerpen               geroerd      x x x x x       x 
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GEO-12/115-B10          18.5 19   Kiel               geroerd      x x x x x        

GEO-12/115-B10          20.5 21   Kiel                    geroerd      x x x x x        

GEO-12/115-B10          22 22.5   Kiel                    geroerd      x x x x x        

GEO-12/115-B10          24 24.5   Edegem                  geroerd       x x x x        

GEO-12/115-B2       9 10   Deurne                  ongeroerd   x x x x x        

GEO-12/115-B2       10 11   Deurne                  ongeroerd   x x x x x  x x x    

GEO-12/115-B2       20 21   Edegem                 ongeroerd   x x x x x        

GEO-12/115-B2       21 22   Edegem ongeroerd   x x x x x  x x x    

GEO-12/115-B2       24 25   Edegem                  ongeroerd    x x x x  x x x    

GEO-12/115-B3           7.5 8.5 x Merksem                 geroerd      x x x x x        

GEO-12/115-B3           8.5 9   Kruisschans             geroerd       x x x x        

GEO-12/115-B3           11.5 12   Deurne                  geroerd      x x x x x        

GEO-12/115-B3           22.5 23.5 x Edegem                  geroerd       x x x x        

GEO-12/115-B3           24.5 25   Edegem                  geroerd       x x x x        

GEO-12/115-B7           6 7 x Merksem                 geroerd      x x x x x        

GEO-12/115-B7           8 9 x Oorderen                geroerd       x x x x        

GEO-12/115-B7           10 10.5   Kattendijk              geroerd       x x x x        

GEO-12/115-B7           12 13 x Kattendijk              geroerd       x x x x x    x x  

GEO-12/115-B7           13.5 14.5 x Deurne                  geroerd      x x x x x   x x    

GEO-12/115-B7           15.5 16.5 x Antwerpen               geroerd      x x x x x        

GEO-12/115-B7           21 21.5   Kiel               geroerd      x x x x x        

GEO-12/115-B7           23.5 25 x Edegem                  geroerd       x x x x        

GEO-12/115-B8       7 8   Kruisschans             ongeroerd    x x x x  x x x    

GEO-12/115-B8           11 12   Kattendijk              ongeroerd    x x x x        

GEO-12/115-B8           12 13   Kattendijk              ongeroerd    x x x x x    x x  

GEO-12/115-B8           15 16   Antwerpen               ongeroerd   x x x x x  x  x   x 

GEO-12/115-B8           16 17   Kiel               ongeroerd   x x x x x        

GEO-12/115-B8           21 22   Kiel               ongeroerd   x x x x x        

GEO-12/115-B8           23 24   Edegem                  ongeroerd    x x x x  x x x    

GEO-12/115-B9           22 23   Edegem ongeroerd   x x x x x  x x x    

GEO-12/115-B9           24 25   Edegem                  ongeroerd    x x x x  x x x    

GEO-14/029-B68      5 5.5   Calais_Dunkerque        ongeroerd   x x x x x        
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BIJLAGE 5: SWARMPLOTS PER PARAMETER – NIEUWE 
DATA 

Omwille van de beperkte hoeveelheid datapunten worden de resultaten voorgesteld onder vorm 
van swarmplots (betere weergave bij een klein aantal datapunten, zoals bij de nieuwe analyses het 
geval is). Alle datapunten worden hierbij individueel weergegeven op de plot. 
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