BIJLAGE 1B

OVERZICHT KLEIKLASSEN WATERKERINGEN

De eisen voor de toe te passen klei zijn opgenomen staan in onderstaand overzicht.
Cat. Omschrijving
1.

Erosiebestendige of stevige
klei

Grenswaarden (massapercentages t.o.v. droge
massa)
Lutumgehalte 20 40%
Wi > 40% en
Ip > 0,73 * (Wi - 20) met een minimum van 18% en
Zandgehalte (deeltjes >63 µm) < 40%

2.

Weinig erosiebestendige of
schrale klei

Wi < 40%

3.

Niet geschikte of overige klei

Wi > 40% en
Ip < 0,73 * (Wl - 20) of < 18%

Afkortingen
Wi = vloeigrens
Ip = plasticiteitsindex

Voor alleen 1 geldt:
Afkomstig van een natuurlijk afgezet materiaal;
Er is minder dan 25% gewichtsverlies bij de HCl-behandeling (Proef 124 RAW
Bepalingen 2005).
Daarnaast geldt voor categorie 1 en 2 (afdekklei):
Organisch stofgehalte < 5%
Zoutgehalte (NaCl g/l bodemvocht) <4 g/l
Voor alle klei geldt:
Geen extreme verkleuringen bij ontgraven of drogen (helder rood, helder geel, helder
blauw of veel zwarte plekken)
Geen afwijkende sterke geur (rotte eieren, olie- of kolenachtig)
Geen verontreinigingen (puin, wortels, plastic, plantenresten etc.)
De POV gebiedseigen grond werkt aan verder onderzoek naar gebruik van klei. Mogelijke
resultaten van dit onderzoek zullen in de toekomst leiden tot aanpassing van de
grenswaarden voor gebruik van klei.
In onderstaande figuur 2 uit de NEN 5104 zijn de grenzen van de grondsoorten op basis van
lutum, silt en zand aangegeven. Daarbij is de korrelgrootte:
Lutum < 2µ;
Silt 2 - 63µ;
Zand > 2µ.
In de driehoek zijn ook de grenzen van 20 40% lutum aangegeven voor cat. 1. De grens
voor klei ligt op 8% lutum. Er is dus alleen sprake van klei als het in de categorieën valt die
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zijn aangemerkt met Ks of Kz. De eisen zoals die hierboven zijn genoemd bepalen
vervolgens of klei geschikt is voor de toepassing waarvoor het bedoeld is.
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