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Toepassing
_

In civiele techniek, twee toepassingen:

1. Constructieve waterglasinjecties (hardgel)
• Grondverbetering
• Druksterkte > 1 MPa
• Tijdelijke verticale wand, funderingsherstel, … 

2. Waterremmende laag in bouwkuipen (softgel)
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• Voorbeelden zijn de aanleg van parkeerkelders in stedelijke gebieden (één, 
twee laags)
• Fietsenparkeerkelder Zwolle
• Eén laags kelders in Utrecht (Galaxy Tower, Wonderwoods)
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• Aanleg van grootschalige infrastructuur (onderdoorgangen): 
• Aquaducten
• Spooronderdoorgangen
• Gemalen
• …



Toepassing softgel
_

• Locaties waar omgevingsbeïnvloeding limiterend is
• stedelijke gebieden
• monumenten/gevoelige bebouwing

Ondergrondse Fietsenstalling, Zwolle.



Toepassing softgel
_

• Locaties waar omgevingsbeïnvloeding limiterend is
• stedelijke gebieden
• monumenten/gevoelige bebouwing
• spoor en grootschalige infrastructuur
• grondwaterverontreinigingen
• open bodemenergie systemen (WKO-bronnen)

WKO bronnen, 1e watervoerend pakket, Utrecht

Galaxy Tower

Wonderwoods



Toepassing softgel
_

• Uit het afstudeeronderzoek van Gerssen en Werfhorst (2017) blijkt dat drie 
injectiebedrijven bij 152 projecten waterglasinjecties hebben uitgevoerd (2002 
– 2016 / 2011 – 2017  / 2009-2013):

https://www.cob.nl/magazines-brochures-en-nieuws/verdieping/verdieping-sept2017/horizontale-bodemafsluiting-door-waterglasinjectie/



Doel waterremmende waterglasinjectie
_

Doel:
• sterk waterremmende laag creëren als tijdelijke onderafdichting bouwkuip
• Put ontgraven in den droge
• Geen tot weinig beïnvloeding omgeving

Hoe:
• gel in de poriën
• sterkte niet belangrijk



Wat is waterglas?
+



Wat wordt geïnjecteerd?
_

Softgel van:
• Water (83%)
• Waterglas (15%)

• Opgeloste silica complexen
• Natronloog
• pH > 10

• Harder (2%) 
• Organische harder (verzurend)
• Aluminaat
• …

Mengsel wordt bovengronds gemend alvorens het geïnjecteerd 
wordt in de bodem



Wat wordt geïnjecteerd?
_

Waterglasinjecties is een Permeation Grouting techniek, de poriën worden gevuld met een 
gel. 

Het injectiemengsel heeft een lage viscositeit en is makkelijk injecteerbaar in zand

Tijdens de injectie wordt een bol gevormd, waarvan het volume op voorhand is bepaald. 

Na injectie wordt het injectiemengsel omgezet in een gel van silica polymeren
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Van der Stoel (2017) Onderzoek naar verbetering van de horizontale bodemafsluiting 
door middel van bodeminjectie, Geotechniek

Gerssen en Werfhorst (2017) Horizontale bodemafsluiting door middel van 
waterglasinjecties



Bodemeigenschappen
+



Watervoerend pakket
_

• In watervoerende pakketten, die in het algemeen zéér doorlatend zijn 
(doorlatendheid vaak hoger dan 20 m/d).
• Steden zoals Utrecht, Amsterdam, Zwolle, … 
• Bemaling zou een te grote omgevingsbeïnvloeding veroorzaken

Formatie van Kreftenheye
(50 – 100 m/d)

(Regis II, Dinoloket)

Jaarbeursplein Utrecht



Minimale korrelverdeling
_



Vereisten aan de bodem
_

• Homogeen zand met minimale korrelverdeling, die bepaald wordt tijdens de 
ontwerpfase
• Kijk uit voor:

• Grind
• Organisch rijk materiaal

• Ongerepte bodemlaag
• Geen voorgaande bodeminjecties
• Weinig tot geen bodem- en grondwaterverontreinigingen

• Ten tijde van de injectie weinig tot geen grondwaterstroming



Ontwerp
+



Principe
_

• Verticale wanden 
• Cutter Soil Mix (CSM) wanden
• Damwanden 

• Damwand wordt dieper geplaatst dan de injectielaag, voor 
een “waterdichte” aansluiting
• Inbeddingsdiepte normaliter 0,5m tot 1,0m onder de 

onder onderkant injectielaag.

• Volgorde bouw:
1. Plaatsing verticale wand
2. Realisatie waterglasinjectie
3. Start bemaling
4. Ontgraving

Injectielaag



Principe
_

• Onderkant waterglasinjectie wordt bepaald door verticaal 
evenwicht

𝑃0 <
σ 𝛾𝑖𝑑𝑖

𝛾𝐺,𝑠𝑡𝑏

• Dikte waterglasinjectie is normaliter 1 meter

Injectielaag



Verticaal evenwicht: Zwolle
_



Bemaling
_
Ontwerp:
• Doorlatendheid waterglasinjectie:

• 10-7 m/s (Gerssen en Werfhorst, 2017)
• Factor 1000 kleiner dan de bodemlaag (TuDelft)
• Wet van Darcy (Q = A . K . i ) 
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Bemaling
_
Ontwerp:
• Doorlatendheid waterglasinjectie:

• 10-7 m/s (Gerssen en Werfhorst, 2017)
• Factor 1000 kleiner dan de bodemlaag (TuDelft)
• Wet van Darcy (Q = A . K . i ) 

• Lekkage damwandsloten (Formule van Sellmeijer)

• Debieten zijn laag in de orde van 1 tot 20 m³/uur voor bouwkuipen 
van 1000’en m²

• Voorkom lekwegen in de waterglasinjectie, zoals:
• Peilfilters
• Bemalingsbronnen
• Slechte aansluiting damwand met waterglasinjectie
• Trekken van palen
• …

Injectielaag



Bemaling
_
Advies voor uitvoering:
• Peilbuismonitoring tijdens opstartfase (pompproef)

• Verstoppingsrisico als gevolg van de hoge pH van waterglas:
• Kalk
• IJzeroxides
• Organisch materiaal 
• Onopgeloste silica

• Plaats bronnen 1 á 2 m hoger dan we waterglasinjectie

• Bemaling middels:
• Verticale bronnen (deep-wells), met back-up bronnen
• Drainage



Omgevingseffecten bemaling
_



Omgevingseffecten waterglas
_

Invloed van waterglas op WKO bronnen is beperkt en beheersbaar.

Er zijn wel een aantal basis principes waar aan gehouden moet worden.

Galaxy Tower

Wonderwoods



Monitoring
_

Monitoring voor een “gesloten” bouwkuip:
• Hoogte meting belendende panden (incl. vooropname)
• Verplaatsing verticale wand
• Peilbuismonitoring 

Specifiek voor waterglasinjecties:
• Intensieve peilbuismonitoring bij aanvang bemaling
• Soms grondwaterkwaliteit



Conclusie
_

Waterglasinjecties worden in Nederland vaak als onderafdichting van bouwkuipen gebruikt.

De methodiek zorgt voor een beperkt waterbezwaar en omgevingseffecten. 

Ontwerpaspecten zijn:
• Minimale korrelverdeling
• Verticaalevenwicht bepaalt diepte waterglasinjectie
• Waterglasinjectie moet tussen verticale wanden worden geplaatst
• Het bemalingsdebiet is eenvoudig te bepalen middels de wet van Darcy én de formule van Sellmeijer. 
• Overweeg de bemalingsopties i.r.t. het verstoppingsrisico

Monitor tijdens de uitvoering
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Bedankt voor uw aandacht! 




