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1 De breuk bij Zestienhoven

1.1 Algemeen
De Nederlandse ondergrond is sterk tektonisch beïnvloed. Veel breuken zijn aan het maaiveld, of in

de jongere Pleistocene afzettingen, moeilijk herkenbaar doordat de sedimenten aan beide zijden van

de breuk gelijk zijn (bijvoorbeeld grof zand uit de Formatie van Sterksel) en/of omdat de spronghoogte

onder 10 meter ligt. Hierdoor is het breukenpatroon in de Nederlandse ondergrond weinig onderwerp

van onderzoek geweest. In een ander1 artikel op de website wordt nader ingegaan op de kartering van

deze breuken.

Naast breuken die tot aan het maaiveld reiken kunnen breuken in de wat diepere ondergrond

aanwezig zijn, maar de daarboven afgezette sedimenten niet verbreken. Deze afzettingen zijn dan

over de breuk geflexeerd waardoor binnen de sedimentlagen dilatatie of compressieverschijnselen

aanwezig kunnen zijn. Deze verschijnselen uiten zich vaak (zeker dilatatie) door de aanwezigheid van

kwelzones (omdat de structuur in de sedimentlagen minder hecht is dan in de ongeflexeerde lagen) of

door de aanwezigheid van negatieve U2-sondeerwaarden (zie dit2 artikel).

Voorliggend artikel gaat in op een breuk in de omgeving van Rotterdam-Zestienhoven waar een serie

van dit soort verschijnselen is onderkend. Het gebruikte bodemonderzoek is aanwezig in het

DINOloket3 van TNO.

1 http://www.rvde.nl/pdf/Breuken.pdf
2 http://www.rvde.nl/pdf/NZTBoom.pdf
3 https://www.dinoloket.nl/
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1.2 Locatie

De locatie van het onderzoek ligt langs de snelweg A4  in Midden-Delfland, tussen Schiedam en Delft.

De kaart van het tracé is weergegeven in figuur 1.1.

Figuur 1.1 Overzicht tracé
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2 Opbouw ondergrond

2.1 Algemeen
De ondergrond van Midden Delfland is genoegzaam bekend. Op basis van 500+ sonderingen, 100+

boringen en allerhande literatuurgegevens is een goed beeld van de opbouw van de lokale

ondergrond te genereren voor de diepte tussen maaiveld en -60 [m NAP].

Omdat de tektonische storing wordt vermoed in de afzettingen bij de kruising met de Oostveenseweg

(zie paragraaf 3.5)  is extra aandacht besteed aan de opbouw en hydrologie rondom dit punt. Op dit

punt ligt bij de aanleg van de snelweg A4 de verdiepte ligging4.

Uiteindelijk is in mijn opinie de aanwezigheid van de tektonische storing aannemelijk gemaakt, maar

de invloed van deze storing op de omgeving blijkt verwaarloosbaar te zijn.

Omdat er zelden een tektonische storing in deze jonge (Holoceen) afzettingen in West-Nederland

wordt aangetroffen (voor zover ik weet) worden in dit artikel een aantal opvallende aspecten

beschreven.

2.2 Sonderingen

Voor de beschrijving van de ondergrond in de omgeving van de verdiepte ligging wordt sondering

Sp23012 (BRO-code: CPT000000065491) aangehouden als typelocatie. Aan de hand van deze

sonderingen kan de lokale ondergrond als volgt worden geschematiseerd:

Laagnr. Formatie/Naam Diepte t.o.v. NAP K-waarde [m/dag]

1 Holocene afzettingen    -2   / -17 7.10-4 tot 5

1bv Basisveen -17    / -17,5 1.10-3

2a Kreftenheye -17,5 / -25,5 6

2b Sterksel -25,5 / -36 24

3a Kedichem/

Tegelen (kleilagen)

-36    / -50 3,2.10-3

3b Tegelen (zandlagen) -50    / -58 6

De locatie van de sonderingen bij de Oostveenseweg (verschillende kleuren zijn verschillende

meetsessies) is opgenomen in figuur 2.1.

In laagnr.1 komt lokaal een tot 10 meter dikke tussenzandlaag voor. Deze is gelaagd opgebouwd en

bestaat uit lemig fijn zand tot fijn zand. De K-waarde ligt op maximaal 5 [m/dag].

4 https://www.kivi.nl/uploads/media/5645f7e14cdc1/KIvINiria_geotechniek_AFE.pdf
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Figuur 2.1. Sondeerlocaties compartiment.  Sp230012 binnen de rode cirkel
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2.2.1 Tussenzandlaag

De Tussenzandlaag in laagpakket 1 is een zandlichaam wat door Hijma5 is geklasseerd als Bay-Head

Delta. Het voorkomen is voor deze regio uitgekarteerd aan de hand van sonderingen en boringen

gezet in de omgeving en opgenomen in het DINOloket van TNO. Het dikteverloop is opgenomen in

figuur 2.2. Hieruit wordt duidelijk dat dit pakket alleen voorkomt ten noorden van de Oostveenseweg.

Figuur 2.2 Dikteverloop Tussenzandlaag in [m]

5 https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/37147
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2.3 Profiel over het breuktracé

Aan de hand van sonderingen en boringen, gezet in de omgeving van de Oostveenseweg, is een

ondergrondprofiel gemaakt. Hierin is een onderscheid gemaakt naar watervoerende lagen (gele kleur),

waterremmende lagen (groene kleur) en, waarschijnlijk, humeuze lagen (paarse kleur). Dit profiel is

opgenomen in figuur 2.3. De locatie van de breukzone cf. Hijma is aangegeven met een oranje balk.

Figuur 2.3 Profiel door compartiment 12

NB: het is opvallend dat bij de breukzone het zand van het Pleistoceen erg hoog ligt en in het

baanlichaam op de deklaag juist erg laag ligt.
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2.4 Bodemkaart, maaiveld

Aan het maaiveld komt in de omgeving van de verdiepte ligging voornamelijk veen en kleiig veen voor.

In figuur 2.4. is een foto van het maaiveld ten oosten van compartiment opgenomen. Hierop is de

zwart/bruin venige bovengrond goed te zien. Wat tevens opvalt is de sterke (rode) ijzerverkleuring in

een kleiige laag net boven de waterrand.

Figuur 2.4. Veen en ijzerverkleuring aan maaiveld bij de verdiepte ligging
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3 Breuken

3.1 Algemeen
Een breuk is een locatie waar de verschillende aardlagen ten opzichte van elkaar versprongen zijn.

Lokaal kan naast een verticale sprong een horizontale verschuiving plaatsvinden, of beide. In figuur

3.1 zijn de mogelijke varianten weergegeven.

Figuur 3.1 Verschillende breuktypen

Bovenstaande weergave is een regionale schematisering, op lokaal niveau bestaan breukvlakken,

met name in ongeconsolideerde zanden en kleien, vaak uit en aantal korte verspringende

breukvlakjes die samen als tektonische zone de verspringing vormen. Hierdoor is een breukzone te

beschouwen als een complex systeem waarin geen sprake kan zijn van “het breukvlak”  maar eerder

van de tektonische zone. Naarmate het verbroken materiaal minder cohesief is (dus geen gesteente

maar zandlagen) zal het aantal afzonderlijke vlakjes toenemen. In figuur 3.2. is een voorbeeld van de

wat complexere structuur opgenomen.
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Figuur 3.2. Detaildoorsnede breukzone

Opgemerkt wordt dat nog een detailniveau lager, op de schaal van bijvoorbeeld een bouwkuip de

structuur weer meer verbrokkeld zal zijn. Een breukzone in ongeconsolideerde afzettingen is hiermee

te beschouwen als een zone waarbinnen hoogdoorlatende (meer zandige) lagen en kanaaltjes naast

meer ondoorlatende kleiige trajecten liggen.

Naast dit complexe opbouw aspect kunnen beuken actief zijn tijdens de afzetting van onderscheidbare

lagen. Als bijvoorbeeld een van de blokken ten noorden van een breuk daalt zal daar extra ruimte zijn

voor sedimentatie. Een kleilaag kan zich dan bijvoorbeeld verdikken ten noorden van zo’n breuk. Of

door opheffing en erosie kan ten zuiden van zo’n breuk materiaal verdwijnen. Hiermee kan ter

weerszijden van een breuk de lithologie (sterk) verschillen. Dieper liggende pakketten kunnen

hiernaast meer versprongen zijn dan ondiepere pakketten. De diepere pakketten zijn ouder en zijn dus

gedurende langere tijd verschoven. De interne structuur van een breukzone is hierdoor een complex

3-dimensionaal systeem.



info@rvde.nl - 12 - 26-3-2018

- 12 -

3.3 Breuken op deze locatie

De breuk bij de verdiepte ligging is uitgekarteerd met behulp van de diepteligging verschillende

aspecten, bijvoorbeeld de ligging van het basisveen; grovere delen van de formatie van Kreftenheye

en de ligging van de kleilagen in de Formatie van Tegelen. In figuur 3.3. is het ondergrond profiel van

figuur 2.3 opgenomen met daarin de vermoedelijke ligging van de hoofdbreuk (de verticale rode lijn)

en een aantal hulplijnen (rode stippellijnen die lithologische grenzen vertegenwoordigen. De sprong op

de hoofdbreuk bedraagt maximaal 1,8 meter in de top van de onderste kleilaag. Het profiel suggereert

dat de onderzijde van de Holocene deklaag eveneens versprongen is. Dit impliceert dat de laatste

tektonische bewegingen geologisch gezien recent zijn (jonger dan 10.000 jaar), en dat de breuk in

feite nog als actief dient te worden beschouwd.

Figuur 3.3. Interpretatie breuk

De diepteligging van de onderste hulplijn (deze vertegenwoordigt de bovenste veenlaag in de

Kedichem afzettingen) kan op basis van alle sonderingen in compartiment 12 worden ingedeeld als

hoogliggend (rond -37 [m NAP]) en laagliggend (rond -39 [m NAP]).

In het XY-vlak ontstaat dan het volgende beeld (zie figuur 3.4.).
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Figuur 3.4. Ligging bovenste veenlaag in de Kedichemafzettingen, H=Hoge ligging, L= lage

ligging. De hoofdbreuk is weergegeven met een rode lijn, de gehele breukzone met een rood-

transparant vlak.
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3.4 Diepteligging Kedichem over tracé

Indien  de top van de kleilaag van Kedichem in de sonderingen wordt uitgekarteerd ter hoogte van de

verdiepte ligging in diepte wordt uitgezet ontstaat het beeld van figuur 3.5. In hoofdstuk 5 wordt nader

ingegaan op het aspect diepteligging.

Figuur 3.6 Diepteligging top kleilaag van Kedichem in de verdiepte ligging t.o.v. NAP aan de

hand van sondeergegevens.
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3.5 Breukligging cf. Hijma

In zijn proefschrift uit 2009 heeft Hijma aangegeven dat het tracé van de A4 van oost naar west wordt

doorsneden door een tektonische breuk. (NB: hij noemt het tracé van de A4 zelf niet in zijn

proefschrift). Deze breuk heeft tot aan de afzetting van het Basisveen nog gewerkt, het Basisveen is

versprongen. De exacte locatie van deze breuk is niet geheel duidelijk, maar op basis van de kaarten

opgenomen in het proefschrift is wel duidelijk dat ergens ten noorden van Schiedam, ter hoogte van

de Woudweg, het tracé van de A4 wordt doorsneden. Het kaartje is opgenomen in figuur 3.6.

Figuur 3.5. Ligging breukzone volgens Hijma (2009)
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3.6 Grondwaterstroming bij breukvlakken

In et artikel van Bense6 et al wordt de stand van zaken gegeven over de kennis omtrent

grondwaterstroming in de omgeving van breukvlakken. Uit dit artikel is onderstaande figuur

overgenomen. Met name de onderdelen d en e, de permeabiliteit in de omgeving van een breukvlak,

zijn interessant. Naarmate men dichter bij een breukvlak komt neemt de doorlatendheid toe (door

onder andere dilatatie en de toename van kleine subbreukjes, om voor een groot deel weg te vallen

op het breukvlak zelf.

Figuur 3.6 Overname figuur 5 uit Bense artikel

6 https://www.researchgate.net/publication/258246738_Fault_zone_hydrogeology
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4 Grondwater

4.1 Algemeen
Het grondwater in de omgeving wordt sterk beïnvloed door peilbeheer in de polder. Zowel aan het

maaiveld als in het Pleistoceen is deze invloed merkbaar. Hiernaast is de DSM-winning in Delft, waar

grote hoeveelheden grondwater uit het Pleistoceen worden gewonnen, duidelijk terug te vinden in de

metingen. Voor de watervoerende pakketten in de omgeving wordt de in hoofdstuk 2 van deze

rapportage gehanteerde indeling aangehouden.

Laagnr. Formatie/Naam Diepte t.o.v. NAP Geohydrologie

1 Holocene

afzettingen

   -2   / -17 Freatisch vlak (zandlagen bovenin)

Scheidende laag 1, Deklaag

Lokaal met watervoerend pakket 1

(Tussenzandlaag)

1bv Basisveen -17    / -17,5 Scheidende laag 1

2a Kreftenheye -17,5 / -25,5 Watervoerend pakket 2,Pleistoceen

2b Sterksel -25,5 / -36 Watervoerend pakket 2, Pleistoceen

3a Kedichem/

Tegelen (kleilagen)

-36    / -50 Scheidende laag 2

3b Tegelen

(zandlagen)

-50    / -58 Watervoerend pakket 3
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4.2 Peilfilters uitgangswaarden

4.2.1 Freatisch vlak

Het freatisch vlak wordt door het peilbeheer van het Waterschap sterk beïnvloed. Uitgangspunt zijn de

polderpeilen zoals deze bij aanvang van het project zijn aangeleverd. Deze kaart is in figuur 4.1.

opgenomen. Dit betreft de streefpeilen voor 2010. Ten opzichte van 1984 zijn de streefpeilen 0,25

meter gedaald. Dit is het mede het gevolg van het vigerende Waterschapsbeleid van “peil volgt

gebruik”, waarbij het gebruik gedicteerd wordt door de ontwatering ten behoeve van landbouw.

Mede hierdoor bestaat er in de regio een autonome maaivelddaling van >0,01 meter per jaar.

Figuur 4.1. Freatisch vlak/Polderpeilen
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4.2.2 Pleistoceen

De grondwaterstanden in augustus 2013 (bron: bewerkte gegevens uit het DINOloket) zijn

weergegeven in figuur 4.2. Hier valt duidelijk de afname van de grondwaterdruk naar het noorden op,

richting de DSM winning te Delft.

Figuur 4.2 Gemiddeld hoogste grondwaterstand in het Pleistoceen in [m NAP].
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4.2.3 Sub-Kedichem grondwaterstanden

Onder de kleilagen in Kedichem staan in de omgeving van het tracé geen peilbuizen. Aan de hand

van waterspanningsmetingen bij sonderingen en op basis van een wat verder weg gelegen peilbuis bij

Brielle (TNO benaming B37D0134) wordt er van uitgegaan dat de grondwaterstanden tot op een paar

honderd meter diepte vergelijkbaar zijn met de waarden in het Pleistoceen. Ter indicatie zijn in de

onderstaande tabel de grondwaterparameters voor de Brielle peilbuis weergegeven.

Locatie Filter

nummer

X-

coordinaat

Y-

Coordinaat

Filtertop Gemiddelde

grondwaterstand

Standaarddeviatie

[m RD] [m RD] [m NAP] [cm NAP] [cm]

B37D0134 1 71139 436979 -10,9 -44 14

B37D0134 2 71139 436979 -30,9 -12 11

B37D0134 3 71139 436979 -61,9 -32 13

B37D0134 4 71139 436979 -88,9 -35 14

B37D0134 5 71139 436979 -108,9 -53 10

B37D0134 6 71139 436979 -124,9 -37 16

B37D0134 7 71139 436979 -148,9 -86 20

B37D0134 8 71139 436979 -169,9 -103 12

B37D0134 9 71139 436979 -194,9 -100 10

B37D0134 10 71139 436979 -233,9 -73 12

B37D0134 11 71139 436979 -248,9 -110 13

B37D0134 12 71139 436979 -280,9 -108 11
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4.3 RWF

4.3.1 Algemeen

In de periode 4 november tot 13 december 2013 zijn buiten de verdiepte ligging twee verschillende

reacties op de bemaling binnen de verdiepte ligging in het Pleistoceen te zien, te weten RWF’s

(Reverse Waterlevel Fluctuations) en meer klassieke stromingreacties (daling ten gevolge van de

onttrekking).

De RWF’s  zijn reacties die onmiddellijk bij het aanslaan van een pomp te zien waren in de

dukopnemers  die in het Pleistoceen waren aangebracht. In figuur 4.6 is een aantal registraties

weergegeven.

Figuur 4.6 Grondwaterstand waarnemingen in Pleistoceen tijdens pompschakelingen

Wat in figuur 4.6 opvalt is dat een deel van drukken verhoogt bij het aanslaan van de pompen en

verlaagt bij het uitzetten. Deze op het oog tegennatuurlijke beweging kan wijzen op een vorm van het

Noordbergum-effect7.  De breukzone is, op basis van de diepteligging van de top van de Kedichem-

kleilaag minimaal 280 meter breed en veroorzaakt lokaal mogelijk een vergroting van de

doorlatendheid. (referentie o.a. proefschrift V. Bense8). De spronghoogte van de breuk zelf in de

Formatie van Kedichem bedraagt overigens maar 2 meter. Op basis van het feit dat de RWF’s

gelijktijdig voorkomen met het aanspringen van de pompen moet worden geconcludeerd dat hier een

bodemmatrix verandering (ten gevolge van de bemaling) plaatsvindt. Een verandering ten gevolge

van stroming is langzaam en heeft tijd nodig om zich in te stellen.

7 http://www.rvde.nl/pdf/ToeNoo.pdf
8 http://library.wur.nl/WebQuery/hydrotheek/1750808
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4.3.2 Intensiteit RWF’s

De amplitude (verschil verhoging en verlaging in de RWF) van de grondwaterdruk bij een RWF is het

grootst ten noorden van het breukvlak. Deze intensiteit is ruimtelijk weergegeven in figuur 4.7.

Figuur 4.7 Intensiteit van de RWF’s  in [cm] in de periode november 2013-mei 2014. De locatie

van de breuk is aangegeven met een rode lijn
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5 Schematisering breukstroming

5.1 Algemeen
In figuur 5.1 is een schematisering van lokale bodemopbouw bij de mogelijke breuk opgenomen.

Figuur 5.1 Schematisering breukzone
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In de breukzone welt onder invloed van kleine waterspanningsverschillen (bijvoorbeeld tussen

ondergrond en oppervlaktewaterpeilbeheer) zouter en warmer water van nature omhoog (Figuur 5.2)

Figuur 5.2 Opwaartse grondwaterstroming voor ontwikkeling A4.

Deze stroming vindt voornamelijk plaats in de breukzone. Mogelijk dat het lokale toponiem Zouteveen

hier een causaal verband suggereert. Dan zou hier zout water uit de diepte kunnen opwellen.
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Door het bemalen ontstaat er een sterke aantrekking van grondwater. Door die aantrekking van

grondwater in het Tegelen zand ontstaan in de bovenliggende bodemlagen RWF’s (aangegeven met

de rode sterren).

Figuur 5.3 Ontstaan RWF’s ten gevolge van bemaling compartiment 12.
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6 Ondergrondaspecten

6.1 Inleiding
Op basis van boringen en sonderingen en op basis van literatuur wordt aangenomen dat onder het

traject een tektonische stroring aanwezig is. Deze storing reikt in ieder geval tot in de onderzijde van

de deklaag9.

De combinatie wrijvingsgetal/conusweerstand kan herleid worden tot een berekende doorlatendheid

per meetinterval. Aan de hand een elders10 beschreven methodiek kan de doorlatenheid van een

aquifer worden bepaald.

Hierin is een aquifer gedefinieerd als een watervoerende laag met een doorlatendheid tussen 1-100

[m/dag]. Grotere doorlatendheden kunnen niet worden berekend door beperkingen in het

sondeerproces zelf. In deze notitie wordt niet ingegaan op de complicaties en implicaties van deze

methodiek. Voor het traject in doorlatendheid tussen 10-4 en 1 [m/dag] is de methodiek eveneens

toepasbaar maar alleen om de relatieve doorlatendheid tussen aquitards te bepalen, tussen relatief

doorlatend (denk aan leem en silt) tot relatief dicht (samengeperst kleiig veen).

6.2 Gevolgde methodiek

Uit de grote hoeveelheid sonderingen is een set geselecteerd waarvan de diepte voldoende was om

zowel een significant deel van de Kedichem/Tegelen aquitard als van de deklaag in de berekeningen

mee te nemen.

Per sondering is de doorlatendheid van de Deklaag (Holoceen, waarde in [k [m/dag] en [dag/m] = 1/k)

en de doorlatendheid van de Kedichem (=/Tegelen (Waalre)) berekend. Deze sonderingen zijn

gesorteerd op de Y-coördinaat (RD-coördinaten) waardoor een noord-zuid verloop van de

doorlatendheden is gegenereerd (figuur 6.1.)

NB: dit is een relatief verloop van de doorlatendheden, geen absolute waarde (maar op basis van

pompproeven en ervaringen komt ze er dicht bij). Door de puntenwolk is een voortschrijdend

gemiddelde van n=4 getekend.

9 https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/37147
10 http://www.rvde.nl/pdf/Doorlatendheid%20notitie.pdf
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6.3 Resultaten

Voor het traject in de omgeving van de A4 wordt de volgende doorlatendheid toegekend aan de

Deklaag- en de Kedichem-aquitard.  De berekende waarden zijn grafisch uitgezet tegen de Y-

coördinaat en opgenomen in figuur 6.1.

Figuur 6.1 Verloop doorlatendheid in [m/dag] ven de deklaag (groene lijn) en de Kedichem kleien

(oranje lijn).

Het grillige verloop van de doorlatenheden in de Kedichem is opvallend. Er lijkt een gemiddelde

basiswaarde van circa 2.10-3 [m/dag] te zijn en een 3 maal hogere waarde van maximaal 6.10-3

[m/dag] voor te komen. Hiernaast komen lage waarden voor van circa 0,6,10-3 [m/dag] voor.

Dit verloop kan op het eerste gezicht zondermeer als natuurlijk verloop worden opgevat. Een

opmerkelijk beeld ontstaat indien de waarden op grootte worden gesorteerd:
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Figuur 6.2 Doorlatendheden gesorteerd op grootte

Indien de verdeling van de doorlatendheid een natuurlijke oorzaak (afzettingsgerealteerd) zou hebben

zou in mijn opinie het verloop een rechte lijn benaderen (Gauss-verdeling). Maar zowel in de Deklaag

als in de Kedichem lijkt er (bij de blauwe stippellijn) een knik voor te komen waar de doorlatendheid

duidelijk afneemt. Deze koppeling duidt mogelijk op een externe invloed die niet te relateren is aan het

afzettingsmilieu. Voor de Kedichem ligt deze knik op 600 [dag/m], voor de Deklaag op 3000 [dag/m].

Op basis van literatuur is bekend dat op het breukvlak zelf juist een lagere doorlatendheid voorkomt11.

11 https://www.researchgate.net/publication/258246738_Fault_zone_hydrogeology
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6.4 Doorlatendheid Holocene deklaag

Op basis van een groot aantal sonderingen (figuur 6.3) is een kartering gemaakt van de

doorlatendheid van de Holocene deklaag. Hoewel de verschillen in doorlatendheid gering zijn (een

factor 1,5-2) is het beeld (figuur 6.4) zoals dit te verwachten is bij een breukzone.

Figuur 6.3 Locatie gebruikte sonderingen voor de doorlatendheidsbepaling in de Holocene

deklaag
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Figuur 6.5 Berekende doorlatendheid in (10-3 [m/dag]) in de Holocene deklaag

Wat opvalt is de grote breedte van de meer doorlatende zone, bijna 500 meter in totaal.
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6.4.1 3-D Visualisatie doorlatendheid

Op basis van de berekende k-waarde in de Holocene deklaag is een 3-D visualisatie van deze

waarden gemaakt met behulp van het pakket 3Dfield12. Deze is opgenomen in figuur 6.6,

De verhoogde doorlatendheden ter weerszijden van de breuk zijn opvallend. Deze figuur lijkt sterk op

de figuur 5 uit Bense (zie paragraaf 3.6).

Figuur 6.6 3-D Visualisatie k-waarde Holocene Deklaag. Locatie breuk midden in figuur (roze

blok)

12 http://3dfmaps.com/
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7 Diepteligging markerlagen

7.1 Algemeen
De breukzone is eveneens gevonden in de diepteligging van de verschillende te onderscheiden

makerlagen (zie figuur 7.1).

Figuur 7.1 Diepteligging verschillende markerlagen langs de Y-coordinaat. Roze vlakken=breukzone

Een grote versie van deze figuur is opgenomen in bijlage 2.
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In figuur 7.1 worden de volgende lagen onderscheiden:

Markerlaag Beknopte uitleg

OZ Zandbaan Dit is de onderzijde van de zandbaan zoals deze in sonderingen gevonden wordt.

8085 BP lijn Dit is een markerlijn die tot uiting komt in de magnetische sonderingen13. Het is mogelijk het

equivalent van de bovenzijde van de afzettingen die te correleren zijn aan de Storegga

Tsunami14

OZ Zandpaal Dit is de mogelijke onderzijde van zandpalen bepaald aan de hand van

waterspanningssonderingen

Top TZL Dit is de bovenzijde van de tussenzandlaag die in de deklaag aanwezig is

Top BV De bovenzijde van het basisveen zoals deze in de sonderingen wordt aangetroffen

Top Pleistoceen De bovenzijde van de watervoerende laag onder het Basisveen en boven de Kedichemkleien

B/M indicatie In de magnetische sonderingen aangetroffen markerlaag die mogelijk overeenkomt met de

Brunhes/Matuyama reversal

Top Kedichem klei 1 De bovenzijde van de kleilagen die worden toegeschreven aan de Kedichemformatie

Top Tussenzandlaag De bovenzijde van een wat dikkere zandlaag in de Kedichem kleien

Top Kedichemlaag 2 De bovenzijde van de kleilaag onder de Tussenzandlaag

Onderzijde Kedichemklei 2 De onderzijde van een een tweede kleilaag in de Kedichemformatie

13 http://www.rvde.nl/pdf/Paleomagnetisme.pdf
14 https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/37147
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7.2 Ruimtelijk beeld markerlagen

7.2.1 Maaiveld

Op basis van de AHN (www.ahn.nl) is de hoogteligging van het maaiveld, met inbegrip van de

(tegenwoordig verwijderde) originele zandbaan als volgt (figuur 7.2):

Figuur 7.2 AHN1-kaart omgeving A4 in [cm NAP]

In het tracé komt een verhoging van het maaiveld voor, die lijkt samen te vallen met een deel van de

breukzone. Dit kan toeval zijn, maar misschien wijst deze “terreintrap” in de zandbaan op een snellere

zetting ten zuiden van dit deel van de breukzone. Anderzijds kan het eenvoudigweg toeval zijn (meer

aangebracht zand, bijv. ten behoeve van een potentiele brug over de Zweth).
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7.3 Onderzijde zandbaan

Op basis van de sonderingen en boringen is de onderzijde van het (nu afgegraven) baanlichaam

uitgekarteerd. Dit betreft de overgang van het zand naar de onderliggende klei/veenlaag (het originele

maaiveld). In figuur 7.3 is dit weergegeven. Hierin is de onderzijde van de zandbaan in [m NAP]

opgenomen. Opvallend is het gegeven dat de diepste ligging overeenkomt met de ligging van de

breuk.

Figuur 7.3 Ligging onderzijde zandbaan in [m NAP]
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7.4 Onderzijde zandpalen

7.4.1 Inleiding

In West-Nederland zijn voorafgaand aan de aanleg van grote infrastructurele werken voorbelastingen

aangebracht. Doel hiervan was het consolideren van de lokaal aanwezige slappe lagen (veen, klei).

Om deze consolidatie te versnellen werden in de ondergrond zandpalen aangebracht. Deze

zandpalen zorgden (in theorie) voor een gewenste versnelde ontwatering van de slecht doorlatende

veen- en kleilagen.

Onder het originele tracé van de A4  zijn in een vierkantsnet van circa 3*3 meter zandpalen tot vooraf

bepaalde diepten aangebracht. Gezien het belang van de onderkenning van de exacte diepte van de

zandpalen, in verband met mogelijke kortsluitstromen tussen het toekomstige baanlichaam onder de

A4 en het watervoerende Pleistoceen is nader onderzoek verricht naar een methode om de

aanlegdiepte te achterhalen. In bijlage 1 is de methodiek voor de bepaling van de onderzijde van de

zandpalen nader beschreven. Tevens zijn er een aantal achtergronden van het verschijnsel zandpaal

opgenomen.

7.4.2 Ruimtelijk beeld diepteligging onderzijde zandpalen

De onderzijde van de  zandpalen in het tracé van de verdiepte ligging is opgenomen in figuur 7.4

Met name bij de breukzone komen relatief diepe liggingen voor. Deze locaties correleren met de diepe

liggingen die zijn aangetroffen bij de onderzijde van de zandbaan (zie paragraaf  7.3).

.
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Figuur 7.4 Diepteligging Onderzijde Zandpalen in [m NAP]
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7.5 Diepteligging Kedichem kleien

7.5.1 Algemeen

De kleilagen tussen globaal -37 en -54 [m NAP] worden als regionaal belangrijk bestempeld.

Uit de sonderingen komt naar voren dat gesproken kan worden van een overal voorkomende

waterremmende laag met lokaal zandige inschakelingen en veenlagen. In het project staan deze

lagen bekend als de Kedichem kleilagen, in feite zijn ze onderdeel van de Waalre-Formatie

Deze stond tot 2003 bekend als de Formatie van Tegelen.

Naar de opbouw van deze Formatie is onderzoek gedaan door Kasse15 en Westerhof16. Beide

kwamen tot de conclusie dat in west-Nederland de formatie in een estuarien zoetwatermilieu is

afgezet, een beetje conform de huidige Biesbosch.

Dat de kleilagen niet volledig kleiig zijn opgebouwd is terug te voeren op het afzettingsmilieu van deze

kleilagen.

 De Waalre Formatie omvat (continentale) fluviatiele tot estuariene en mariene eenheden en is

opgebouwd uit de volgende eenheden (deels oude benaming):

a. De Formatie van Tegelen (deltaisch / kustnabij)

b. De Formatie van Tegelen (fluviatiel)

c. De Formatie van Scheemda (fluviatiel)

d. De Formatie van Harderwijk (pro parte, fluviatiel)

e. De Formatie van Maassluis (pro parte, marien kustnabij)

f. De Kiezeloölietformatie (pro parte, fluviatiel)

g. De Gilze member (fluviatiel)

h. De Formatie van Kedichem (fluviatiel, estuarien)

Als grootst gemene deler is dat er, zelfs in de grovere delen, vaak sprake van een duidelijke

fijnkorrelige (slib-)component. Hiernaast komen glimmers, houtresten, grind, sideriet en soms

zoetwaterschelpen in het sediment voor. In de fijnkorrelige delen komen veelvuldig zandige lagen

voor.

15 Kasse, 1988, Early-Pleistocene tidal and fluviatile environments in the Southern-Netherlands and Northern- Belgium, Thesis
VU Amsterdam

16 Westerhof, TNO, Utrecht, Netherlands, 2009, Thesis on the Lower Rhine/Meuse System in the Plio/Pleistocene, Southern

North Sea.
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In bijlage 2 is een ondergrondprofiel opgenomen op basis van sondeergegevens waarin de

watervoerende zandlagen in de kleien van Kedichem te zien zijn. Met name tussen -40 en -44 [m

NAP] zijn er wat meer watervoerende trajecten te zien.

Op basis van de sonderingen is duidelijk dat de kleilagen van Kedichem onder de gehele

projectlocatie met voldoende dikte voorkomen.

7.5.2 Ruimtelijk beeld

In figuur 7.5 is de diepteligging van de topklei van Kedichem opgenomen in meter ten opzichte van

NAP. Deze figuur is gemaakt aan de hand van de diepteligging van de klei in sonderingen  en

boringen. Hiermee ontstaat er een gedetailleerd beeld van de diepteligging van de bovenste

Kedichemklei.  Ook hier is er een goede correlatie met de vermoedde breukvlakken (vergelijk figuur

6.12).

Figuur 7.5 Dieptelligging top bovenste klei van Kedichem in [m NAP]
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Bijlage 1 Bepaling OZ Zandpalen

1 Diepte indicatie zandpalen

1.1 Inleiding
In West-Nederland zijn voorafgaand aan de aanleg van grote infrastructurele werken (met name

snelwegen) voorbelastingen aangebracht. Doel hiervan was het versneld consolideren van de lokaal

aanwezige slappe lagen aan het maaiveld (veen, klei). Om deze consolidatie te versnellen werden in

de ondergrond zandpalen aangebracht. Deze zandpalen zorgden voor een versnelde ontwatering van

de slecht doorlatende veen- en kleilagen.

Onder het tracé van de A4  zijn in een vierkantsnet van circa 3*3 meter zandpalen tot vooraf bepaalde

diepten aangebracht.

Gezien het belang van de onderkenning van de exacte diepte van de zandpalen, in verband met

mogelijke kortsluitstromen is nader onderzoek verricht naar een methode om de aanlegdiepte wat

nauwkeuriger te achterhalen.
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2 Zandpalen

2.1 Algemeen
In de Beeldbank Schiedam zijn foto’s opgenomen (volgens de website17 openbaar)  waarop de aanleg

van de zandpalen onder de A4 is gedocumenteerd. Daarop is te zien dat met minimaal 3

boorinstallaties werd gewerkt. Het maaiveld lijkt op deze foto minstens 1,5 - 2 meter te zijn opgehoogd

met zand, waarschijnlijk om voldoende draagkracht voor de boorinstallatie te genereren. Wat opvalt is

de vrij brede boorbuis onder aan de boortoren, en het ontbreken van een roterende boorstang, wat

mogelijk op gespoten boringen wijst.

17 https://www.schiedam.nl/Def/Gemeentearchief/Archieven-en-Collecties/Beeldbank.html
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2.2 Geschiedenis (bron: Wikipedia18)
De eerste geschiedenis van dit deel van de A4 is de Rijksweg 19, die in 1957 opgenomen werd in het

Rijkswegenplan. In 1965 werd het tracébesluit om de rijksweg 19 aan te leggen genomen, en in 1968

is begonnen met de aanleg van de aardebanen tussen Delft en Rotterdam.  In 1973 begon de

gemeente Schiedam de aanleg tegen te werken en in 1976 werd een motie om de aanleg stop te

zetten met één stem verschil aanvaard. In de rest van de jaren '70 gebeurde er weinig, evenals in de

eerste helft van de jaren '80, maar eind 1985 stemde de Tweede Kamer in met de aanleg van de

ontbrekende schakel. In 1992 werd gestart met de MER-procedure en in 1993 is een startnotitie

uitgebracht. In 1996 werd de trajectnota opgesteld, en datzelfde jaar werd het kabinetsstandpunt

vastgesteld: aanleg op maaiveld. Dit is in de huidige situatie veranderd naar een verdiepte ligging in

combinatie met een landtunnel tussen Vlaardingen en Schiedam.

2.2.1 Opmerking n.a.v. geschiedenis

Het feit dat in 1968 is begonnen met de aanleg van de aardebanen (deze zijn opgehoogd tot circa

+5,5 [m NAP] en uit de foto blijkt dat deze er nog niet waren in 1965 (datum foto) bij de aanleg van de

zandpalen impliceert dat (een deel van) de zandpalen vrij snel na het Tracébesluit zijn aangelegd.

Uit archiefgegevens komt naar voren dat in 1969 een deel van de zandpalen, h.o.h. van 3 meter, is

aangelegd op diepten van 13-17 meter onder NAP.  De methode van aanleg strookt met de foto uit

1965.

18 https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksweg_4
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3 Analyseren van sondeerwaarden

3.1 Inleiding
Voor gunning is door opdrachtgever een sondeeronderzoek (opgenomen in het DINOloket) uitgevoerd

waarbij U1-waterspanningssonderingen aanwezig zijn. De meeste zijn gezet in de aardebaan, enkele

zijn gezet buiten de aardebanen. Deze U1-sonderingen zijn gebruikt om een indicatie te krijgen van de

diepten van de zandpalen.

3.2 Methodiek

Voor het bepalen van de onderzijde van de zandpalen wordt uitgegaan van de hypothese dat onder

de aardebaan de ondergrond is geconsolideerd  door het aangebrachte overgewicht. Hiernaast is het

een gegeven dat direct naast een zandpaal de veen/kleilaag meer is geconsolideerd dan op enige

afstand van de zandpaal (de essentie van de werking van zandpalen is drainage en daardoor

versnelde consolidatie). Buiten de aardebaan is de ondergrond niet (extra) geconsolideerd.

De U1-sonderingen buiten de aardebaan worden gebruikt als referentie.

Hetzelfde NAP-niveau wordt vergeleken bij een U1-sondering binnen de aardebaan en een

referentiesondering buiten de aardebaan. In theorie moet de U1-waarde in geconsolideerd materiaal

toenemen door het afgenomen poriënvolume. De onderste waarde van deze toegenomen U1-waarde

wordt in deze rapportage gelijkgesteld met de onderzijde van de zandpaal.
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3.3 Voorbeeld

In een vergelijk tussen meetpunt sondering S37E-322 (bron: Dinoloket) en een later gezette,

dichtbijstaande,  sondering valt op dat tot op een diepte van -9,3 [m NAP] de U1-waterspanning is

toegenomen (in onderstaand voorbeeld zijn de blauwe, negatieve, waarden de indicatie van en

toenemende U1-sondering).

De rode, positieve, waarden komen overeen met dalende U1-waterspanningen.

In het traject tussen -2,9 [m NAP] en -6,2 [m NAP] is dit de opgebrachte zandlaag.

Hiernaast zijn de rode verkleuringen onder de zandpalen (met name tussen -17,0 en -18,3 [m NAP] in

het Basisveen) mogelijk indicatief voor de daling van de ondergrond ten gevolge van de voorbelasting.

Het Pleistoceen (onder -19,0 [m NAP] is vrijwel onveranderd.
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4 Metingen

4.1 Alle sonderingen
Onder het tracé van de A4 zijn 100+ sonderingen geanalyseerd. De minste diepte van de onderzijde

van de geconsolideerde lagen was -3,2 [m NAP], de grootste diepte was -17,8 [m NAP].

In onderstaande figuur is de diepte onder het tracé grafisch opgenomen. De compartimenten  zijn

aangegeven.

De rode lijnen zijn de uit literatuur verwachtte diepten van de onderzijde van de zandpalen.
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4.1.1 Statistische gegevens

Op basis van deze  100+ sonderingen zijn de volgende statistische parameters van de onderzijde van

de zandpalen bepaald:

De dieptematen -8 [m NAP] en -13 [m NAP] zijn duidelijk aanwezig, -15 [m NAP] minder duidelijk.

Op basis van deze statistiek wordt gesteld dat de gevolgde methodiek inderdaad een mogelijke

indicatie geeft van de onderzijde van de zandpalen.
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Bijlage 2 Diepteligging lagen
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