
Snede van de eerste fase :
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▪ Plaatsen soilmixwanden :

Uitvoering :
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▪ Plaatsen aanbrengen injectieslangen in een raster tussen de wanden :

▪ Uitgangsparameter voor doorlatendheid  van de injectielaag 5.10E-7 m/s

▪ Waterremmendheid van de wanden : 10E-8 m/s

Uitvoering :
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▪ Waterglasmengsel :

▪ Injectie: +/- 300 liter per punt 

▪ Uitgangsparameter voor doorlatendheid van de injectielaag 5 10E-7 m/s

▪ Eerste fase :  5400 m2 soilmix en  4000 m2 waterglasinjectie 

▪ Bemaling : doormiddel van valse putten met grindaanvulling, filterbuis 
diameter 300   en afpomping van grondwater in sleuf met 
dompelpompen 5 m3/ per uur tussenafstand +/- 40 m

Uitvoering :
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▪ Lichte inklinking  van het maaiveld tussen de soilmixwanden ( +/- 5 cm)

▪ Geen inklinking buiten de soilmixwanden

▪ Trillingsmetingen uitgevoerd op belendingen , geen noemenswaardig 
vaststelling van trillingen 

▪ Opborrelend water langsheen de slangen gedurende  enkele minuten 

▪ Lichte doorbraak via enkele slangen van waterglas tot aan maaiveld 
tijdens injecteren

Vaststellingen tijdens het intrillen van de slangen en injecteren  :
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Vaststellingen tijdens het intrillen van de slangen en injecteren  :
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▪ Geen noemenswaardig lekdebiet doorheen waterglas en soilmixwanden

▪ Sleuf leeg pompen doormiddel van dompelpompen in filterbuizen aan 
een debiet van +/- 25 m3/u

▪ Lekdebiet : +/- 1 à 2 m3/u

▪ Plaatselijk grondverbetering dmv dieper ontgraven  tbv aanleg van 
riolering 

Vaststellingen tijdens afpompen en aanleg van riolering :
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▪ Waterglas heeft zeker zijn nut als hulpmiddel om bemalingsdebieten te 
reduceren.

▪ Verder onderzoek in glauconiethoudende gronden en risicomatrix 
vastleggen.

▪ Geometrie van de bouwput kan doorslag geven bij keuze voor waterglas, 
smalle bouwputten en diep liggende afsluitende grondlagen

▪ Doorlatendheid van 5 10E -7 m/s. Opvolging van lekbebieten bij diverse 
bouwputten .

▪ Bouwputten met palen of trekpalen vergen bijkomende  aandacht

▪ Volgende bouwputten met waterglasinjectie in België :   Blankenberge, 
twee in Knokke 

Besluit en toekomst:
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