
nv Algemene Ondernemingen Soetaert en afdeling SOILTECH

“Hydraulische isolatie van bouwputten d.m.v. schermwanden 
en waterglasinjectie”
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We zitten met een probleem in België (en al zeker in Vlaanderen): er zit te 
weinig water in onze bodem. Van 164 landen staat België op de 23e plaats in 
de categorie "hoge waterschaarste". Ja, ook nu nog, na maanden van regen! 
"Hoe kan dat in godsnaam?", vragen jullie jullie misschien af. "Het kan toch 
niet nóg méér regenen?!

Grondwaterpeil ……… problematisch 
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 Waterremmende  grondlaag opzoeken door toepassing van  verticale 
schermen tot in deze remmende laag :  damwanden, groutwanden, 
soilmix, diepwanden, smalwanden, .....  Doorlatendheid : 10-7 tot 10-8 m/s

 Retourbemaling
 Waterremmende laag aanbrengen ( grouting, waterglas,…)
 Onderwaterbeton 

Welke oplossing is afhankelijk van :
 Diepte uitgraving
 Diepte waterremmende laag
 Grondgesteldheid
 Omgeving, belendingen
 Kostprijs en risico’s

Opgepompte reduceren , hoe ? 
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 Haalbaarheid onderzoek bij ontwerp!   Durf advies te vragen bij  
funderingsbedrijven, experten, W.T.C.B,....

 Link : https://www.ie-net.be/sites/default/files/bestanden/P4b%20-
%20Soetaert%20-
%20presentatie%20waterremmende%20wanden%2025-06-
2019%20publiek%20Koen%20Duyck_0.pdf

Waterremmende wanden, horizontale schermen.......?????
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 Opdrachtgever: Colas nv/ AWV/Aquafin/Stad 
Dendermonde/Farys

 Opdracht: 
 Aanbrengen van een waterremmend verticaal scherm 

met een lengte van 14 m:  +/- 10000 m2 – 800 lm
 Uitgravingsdiepte :  -3.5 m tot -6.0 m onder maaiveld
 3 fasen
 Doorgaand verkeer
 Waterrijk gebied
 Maaiveld : +/- 4 mTAW
 Hoogwater in Schelde : +/- 5 mTAW

Project: Dendermonde N47 aanleg fietspaden 
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Sonderingen:
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Sonderingen:
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 Over 800 m diverse sonderingen en grondgesteldheid
 Impact van waterremmende schermen op grondwaterstromingen
 Pompdebieten
 Saneringsprojecten in de buurt 

Schets van de problematiek
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 Reduceren van debieten door toepassen van injectielaag met waterglas.
 Minder diepe waterremmende wanden, reducering van 

uitvoeringstermijn. Minder hinder.
 Na aanleg van riolering worden de wanden doorbroken zodoende de 

grondwaterstromingen zich kunnen herstellen.

Oplossing van de bemalingsproblematiek:

9



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 5.10-7m/s
 Waterremmendheid van de wanden: 10-8 m/s

Uitvoering:
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 Waterglasmengsel:

 Injectie: +/- 300 liter per punt 
 Uitgangsparameter voor doorlatendheid van de injectielaag 5 10-7 m/s
 Eerste fase: 5400 m² soilmix en  4000 m² waterglasinjectie 
 Bemaling: doormiddel van valse putten met grindaanvulling, filterbuis 

diameter 300 mm 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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 Om de grondwaterstromingen na de 
aanleg van riool te herstellen hebben we 
de soilmixwanden alle 40 m terug 
doorlatend gemaakt door openingen te 
maken.

 Deze openingen zijn gemaakt door stalen 
buizen welke in de soilmixwanden
eerder werden geplaatst er terug uit te 
trekken en de ontstane opening te vullen 
door  een drainage grind in een 
geotextiel.

Beheersing van de grondwaterstromingen na aanleg riolering:
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Geotechnische boringen om waterglas in bodem te 
onderzoeken:
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 Nemen van ongeroerde 
grondmonsters

 Plaatsen van 3 peilbuizen
 Leegpompen van 

peilbuizen 
 Nemen van waterstalen na 

14 dagen 
 Grondwateranalyse 

Geotechnische boringen om waterglas in bodem te 
onderzoeken:
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Geotechnische boringen om waterglas in bodem te 
onderzoeken:
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 Oostende / Blankenberge/ Zwankendamme/Knokke/etc

Ondertussen diverse projecten uitgevoerd en lopend:
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Ondertussen diverse projecten uitgevoerd en lopend:
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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 10-7 m/s. Opvolging van lekbebieten bij diverse 
bouwputten.

 Bouwputten met funderingspalen of trekpalen vergen bijkomende 
aandacht.

 Herstelplan van overschrijding van debieten.
 Nuchtere inschatting van debieten en  herstelplan van overschrijding van 

debieten.  

Besluit en toekomst:
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Hartelijk dank u voor uw aandacht 
 Ing Leemans Eric   
 eric.leemans@soetaert.be
 0479/700336
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