Restauratie iconisch hotel Des Brasseurs in De Haan - casestudie
Peilgestuurde bemaling voor de realisatie van een nieuwe funderingsplaat voor het eerste
klimaatneutrale hotel in België

Partners: Bouwwerken Cloet (hoofdaannemer), Buro LM, AGTech, Hydraqua en Toporama;
Bouwheer: Hoteleigenaar Hotel Les Brasseurs, De Haan
Architectenbureau: Dries Bonamie bv.
Hoofdaannemer: Bouwwerken Cloet, Wingene
Beschoeiingsbedrijf: NVT
Bemalingsbedrijf: AGTech bvba, Zulte
Studiebureau: Buro LM, Zulte
Monitoring data (metingen): Hydraqua BV (peil- en vacuümmonitoring), Toporama BV
(zettingsmetingen)
Sonderingsproeven: firma Vanderkeulen
Start- en einddatum bemaling: 30/12/21 tot 03/05/22
Locatie: Koninklijk Plein 1 – De Haan

Concept/uitvoering:

Om de nieuwe funderingsplaat en de ondergrondse kelderverdieping van het hotel Des Brasseurs te
realiseren, is een tijdelijke grondwaterverlaging vereist. Het bestaand etablissement is gebouwd op
zettingsgevoelige grond (turf en veen tussen 7 en 10m diep in de ondergrond) en gelegen naast
tramsporen en een tramstation. Het tramstation staat op de lijst van Bouwkundig Erfgoed (bron: Inventaris
Onroerend Erfgoed). Het risico op schade aan de omgeving (zettingen) door grondwaterverlaging en/of
intrillen voor de installatie van beschoeiingselementen is groot.
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Grondsamenstelling:
In de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) werd in de nabije omgeving een relevante grondboring
geregistreerd. Deze maakt gewag van het voorkomen van veen en turf op een diepte tussen 7 en 10 meter
onder het maaiveld (met duingronden in de eerste meters).
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Oorspronkelijke waterpeil: tussen 1,4m en 1,8m onder het maaiveld.
Uitgravingsdiepte:
De overmeten maten van de kelder zijn 22m * 14m. Voor de liftput is dit 2 bij 2m.
Het uitgravingspeil bevindt zich op ongeveer 3,3m onder het maaiveld. Voor de liftput is dit ongeveer
4,5m onder het maaiveld. De te bemalen diepte bedraagt bijgevolg respectievelijk 3,8m en 5,0m onder
het maaiveld voor de kelder en de liftput.
Referentie omgevingsloket: 2021174805
Status van het project:
Afgerond. De peilgestuurde bemaling was actief tussen 30/12/21 en 03/05/22 (124 dagen).
Uitvoeringswijze (meer in detail)
Gegeven de complexiteit van de werken, gaf het bemalingsbedrijf AGTech opdracht aan het studiebureau
Buro LM om een bemalingsstudie uit te voeren. Als onderdeel van de studie worden twee mechanische
sonderingsproeven uitgevoerd door de firma Vanderkeulen.
Op basis van haar ervaring en expertise, stelt Buro LM voor om een peilgestuurde vacuümbemaling met
filters uit te voeren, om zo weinig mogelijk grondwater op te pompen en daardoor het risico op zettingen
zo laag mogelijk te houden. Door de afwezigheid van een open gracht, beek of RWA-leiding dient het
water geloosd te worden in de gemengde riolering in de straat, via een nabijgelegen straatkolk. Door de
bebouwde omgeving en de beperkte beschikbare ruimte is een oppervlakkige infiltratie niet mogelijk. Het
is vooral zaak om het oppompen van grondwater zoveel mogelijk te beperken.
Er wordt een omgevingsvergunning ingediend klasse III (melding). Op voorhand wordt door Buro LM
berekend dat er 25.591 m³ zal opgepompt worden om de bouwwerken te realiseren.
De installatie met 28 filterputten1 en één zuigerpomp wordt geplaatst door het bemalingsbedrijf AGTech.

1

Voor een beschrijving van de techniek – zie infofiche “Bemaling door middel van verticale filters”
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Bemalingsplan

Aandachtspunten
Als beheersmaatregel stelde Buro LM voor om de werken stil te leggen in het geval van een te laag
grondwaterpeil en bij vaststelling van zettingen. Om correcte en snelle beslissingen te kunnen nemen, is
het belangrijk om het grondwaterpeil en de zettingen continu te monitoren.
Hydraqua BV stelde in samenspraak met de firma AGTech voor om minstens 2 peilsensoren te voorzien,
die toelaten het niveau van het grondwaterpeil continu te monitoren. Het effect inschatten van het sturen
van de bemalingsinstallatie, is interessanter als er meerdere meetpunten zijn. Daarnaast werden ook de
voeding, het opgepompte debiet en de onderdruk (het vacuüm) van de installatie gemeten en
gerapporteerd in een online dashboard. Een login voor het dashboard werd zowel aan de aannemer, de
bemaler als de leidende ingenieur bezorgd.
Landmeetbureau Toporama voerde zettingsmetingen uit van de omliggende panden en de
tramspoorinfrastructuur, zowel voorafgaand als tijdens de bemalingswerken. Dit gebeurde initieel twee
keer per dag, maar gezien de meetresultaten relatief snel stabiliseerden, verminderde de meetintensiteit
van de zettingsmetingen naar enkele keren per week tot wekelijks.
De bemalingsinstallatie draaide enkele dagen aan volle frequentie om de initiële afmalingskegel te
realiseren. Het toerental van de pomp werd nadien niet lager ingesteld dan 25 Hz, om voldoende garantie
te hebben op de koeling van de pomp. Hydraqua BV stuurde nadien de zuigerpomp door grenswaarden
in te stellen: bij een te hoge grondwaterstand ging de pomp automatisch in werking, bij een te lage
grondwaterstanden ging de pomp uit. Het grondwaterpeil aan de pomp schommelde daardoor tussen 5,5m en -4,3m.
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Door instellen van de alarmen op de pomp kon de aannemer vaststellen dat de voeding van de
zuigerpomp twee keer is weggevallen. Het effect van het wegvallen van de voeding op het grondwaterpeil
kon meteen ingeschat worden, door aanwezigheid van een UPS (= batterijpack) in de sturingskast.

Door het monitoren van het peil en het vacuüm kunnen de bouwheer, de aannemer en de bemaler tijdens
de werken ontzorgd worden.
Het principe van peilgestuurd bemalen werd succesvol toegepast gedurende 124 dagen. In die periode
werd 25 210 m³ grondwater opgepompt. Dat komt ongeveer overeen met wat oorspronkelijk berekend
werd. Het is vooralsnog moeilijk in te schatten hoeveel grondwater er zou opgepompt zijn mocht de
installatie niet gestuurd zijn geweest.
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Zuigerpomp en stuurkast op de werf
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Conclusies:
Tijdens de stationaire fase (+/- 120 dagen) kon de bemalingsinstallatie gestuurd worden op basis van de
ingestelde grenswaarden, conform de uitgereikte omgevingsvergunning.
Het zettingsrisico en de kans op onnodige risico’s werd uitgesloten/beperkt door het grondwater niet
nodeloos dieper te verlagen.
Het totale opgepompte debiet was beperkt door het bijsturen en zelfs het uitschakelen van de pomp
gedurende de looptijd van het project (effectief gepompt debiet < theoretisch berekend debiet).
Het stroomverbruik werd beperkt door het verlagen van de pompmotorfrequentie en met soms zelfs de
uitschakeling van de pomp, resulterend in kostenverlaging voor de klant.
De baten in termen van energiereductie en verminderd oppompen van grondwater worden verder
onderzocht, maar zijn veelbelovend voor verschillende stakeholders (zowel voor maatschappij, aannemer,
bemaler, bouwheer en handhaver).
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