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16h00 – 16h05: Verwelkoming/introductie door de voorzitter Monika De Vos
Accueil/introduction par la présidente Monika De Vos

16h05 – 16h50: Aperçu global concernant l’application de la technique du jet grouting pour 
la réalisation des écrans horizontaux étanches, Nicolas Denies, Buildwise
Algemeen overzicht m.b.t. de toepassing van jetgroutvloeren als 
horizontaal waterremmend scherm, Nicolas Denies, Buildwise 

16h50 – 17h50: Cases & praktijkervaringen : Smet F&C, Peter De Vleeschauwer
Cas et expériences pratiques : Arch & Teco, Joost Willaert

Soetaert, Alexander Maes, Soetaert

17h50 – 18h00: Q&A

Webinar 3:
Horizontale waterremmende schermen d.m.v. jetgroutvloeren

Ecrans horizontaux étanches par jet grouting
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Jet grouting afdichtingslaag
Jet grouting bottom plug

Écran horizontal étanche
réalisé par jet grouting

BGGG webinar Horizontale waterremmende schermen – Jetgroutvloeren

Webinar GBMS – Ecrans horizontaux étanches – jet grouting

Nicolas Denies & Noël Huybrechts

met dank aan Jan Maertens, Peter De Vleeschauwer en Kristof Van Royen voor de aangeleverde informatie
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Met de hydraulische isolatie van de bouwput zal de 
toestroom van grondwater uit de omgeving buiten de 
bouwput sterk beperkt worden. Dit kan door middel 
van het aanbrengen van verticale 
schermwanden rond de omtrek van de bouwput en 
deze door te trekken tot in een natuurlijke 
waterremmende laag (bv. kleilaag), die dan 
dienstdoet als een horizontaal waterremmend scherm 
of tot een artificieel horizontaal waterremmend 
scherm.
Conceptdetails en uitvoeringsaspecten van 
bouwputten zijn in het HANDBOEK Beschoeiingen van 
de BGGG gegeven.

https://www.grondwaterindebouw.be/de-technologie/verticale-schermwanden/
https://www.grondwaterindebouw.be/documenten/
https://www.grondwaterindebouw.be/wp-content/uploads/2022/05/2013-06-13-Handboek-beschoeiingen-infofiches.pdf
https://www.bggg-gbms.be/nl/
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BGGG sessie “Horizontale waterremmende schermen – Waterglasinjectie” 

- Webinar van 10 februari 2021

BGGG sessie “Horizontale waterremmende schermen –

Onderwaterbetonvloeren” - Webinar van 19 november 2020

BGGG sessie “Horizontale waterremmende schermen –

Jet grouting afdichtingslaag - Webinar van 28 november 2022

https://www.bggg-gbms.be/nl/bijeenkomsten/detail/16/online-sessie-horizontale-waterremmende-schermen-sessie-2-waterglasinjectie/materials
https://www.bggg-gbms.be/nl/bijeenkomsten/detail/15/online-sessie-horizontale-waterremmende-schermen-sessie-1-onderwaterbetonvloeren/materials
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High speed jets are applied at depth in order to erode the soil and inject a grout (in 

general water + cement) for the purpose of forming jet grout columns or panels in 

the ground

Voornaamst voordeel: vorming van (zeer) brede kolomen vanuit kleine boorgaten

Jet grouting – Constructieprincipe

Bron: Alessandro Flora
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Jet grouting – Constructieprincipe

Mono-jet Bi-jet Tri-jet
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Flora. SC4 IS-GI 2012 Berthelot et al. IS-GI 2012

Jet grouting – engineering issue

Hoe is het mogelijk de reële diameter te bepalen?

Kolommen met een “regelmatige” diameter:

Jet grouting – Constructieprincipe
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Kolommen met onregelmatige diameter:

Flora. SC4 IS-GI 2012

Variaties in functie van het type grond en de 
grondgesteldheid!!!
!Gelaagde gronden, stoorlagen, grind….

Jet grouting – engineering issue

Jet grouting – Constructieprincipe

Hoe is het mogelijk de reële diameter te bepalen?

Opgelet met ondergrondse obstakels
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Case history: 
Onderschoeiing
van een historisch gebouw
in Gent (2013-2014)

Jet grouting – Toepassingsgebied
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Case history: 
Versteviging van bestaande fundering
van een historisch gebouw
Handelsbeurs, Antwerpen

Jet grouting – Toepassingsgebied

Handelsbeurs Antwerpen
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Case history: 
Constructie van een kerende wand
in Anderlecht (2011-2012)
in opdracht van TUC RAIL 

Jet grouting – Toepassingsgebied
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+ verankering
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Case history: 
Verankering
in Anderlecht (2011-2012)
in opdracht van TUC RAIL 
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Case history: 
Herstelling en verdiepen van de kaaimuur
van de 4’de Havendok in Antwerp (2018-2019)
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Andere toepassingen i.v.m. tunnelbouw:

Grondverbetering voor tunnelbouw

Ronde schacht persing microtunnel
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Jet grouting – Afdichtingslagen

Concepten: Hoog- en diepgelegen jetgroutlagen

Fasering met of zonder trekelementen

Verticaal evenwicht voor hoog- en diepgelegen jetgroutlagen

Opbarst en verankering

Risico van lekkage

Connectie met de anker- en micropalen

Connectie met de verticale schermwanden

Doorlatendheid van de jetgroutlaag

Uitvoeringstolerantie (plaatsing, helling en onzekerheid diameter)

Kwaliteitszorg

Spoil
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Jet grouting – Afdichtingslaag - concepten

Diepe en dunne laag

Anker/stempel

Ondiepe en dikke laag

Anker/stempel

Aanpassing i.f.v. de 
geologie

Anker/stempel

Ankerpalen/micropalen

Hooggelegen afdichtinglaagDiepgelegen afdichtinglaag

Waterremmende functie

Waterremmende functie
(Stempel) Waterremmende functie

(Stempel)

Ankerpalen/micropalen
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In geval van 
een bouwput
met een
beperkte
breedte

Hooggelegen afdichtingslaag
Geen anker- of micropalen
→ Boogwerken in de 
jetgroutingvloer en wrijving
tussen de jetgroutingvloer
en de verticale wanden

Jet grouting – Afdichtingslaag - concepten
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Jet grouting – diepgelegen afdichtingslaag

Bron: Peter De Vleeschauwer

Fup

Fup x S.F. < Fdown

(Hwater-Hbottom) x w x S.F.  < Fdry + Fwet + Fplug

H x w x S.F.  < Fdry + Fwet + Fplug

Waarden
tussen 1.1 en
1.2 (-) 
waargenomen
in de praktijk

(Hwater-Hbottom) 
= H
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Jet grouting – hooggelegen afdichtingslaag
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Jet grouting – hooggelegen afdichtingslaag

Opgelet: de volumegewichten uit de ANB 
zijn hoge karakteristieke waarden terwijl in 
dit geval lage karakteristieke waarden 
maatgevend zijn

Dichtheid van het jet grout-materiaal
1.5 (-) grout
1.6 (-) bi-jet
1.7 (-) mono-jet

Resultaten verkregen 
op gekernde monsters

*Voor de volumegewichten : eerdere lage
karakteristieke waarden hanteren
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Jet grouting – hooggelegen afdichtingslaag

Bron: Peter De Vleeschauwer

Fup

Fanchor-pile

Fup x S.F < Fdown

Fanchor-pile > H x w x F.S 
- Fdry – Fwet – Fplug
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Jet grouting – hooggelegen afdichtingslaag

𝑉𝑑𝑠𝑡,𝑑 ≤ 𝐺𝑠𝑡𝑏,𝑑 + 𝑅𝑑
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Jet grouting – hooggelegen afdichtingslaag
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Het ontgraven van een injectielaag met gaten alleen veilig mogelijk indien 
voldoende gronddekking op de laag aanwezig blijft.

Jet grouting – hooggelegen afdichtingslaag –
risico van lekkage/erosie

Twee parkeer dekken onder elkaar waaronder de tram op een diepte van 
11 à 12 m onder het straatniveau rijdt
Wanden-dak methode (verticale schermen = diepwanden en 
damplanken)
Groutboog uitgevoerd met korte elkaar overlappende jetgroutkolommen
Groutboog = waterkering
Groutboog verzekert het verticale evenwicht door de opwaarste
waterdruk naar de wanden te leiden
Groutboog = stempel voor de wanden

Snede Grote Marktstraat

De lessen van de Haagse Tramtunnel, van Tol (COB, 2016)
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De ervaring opgedaan bij de tramtunnel in Den Haag 
heeft duidelijk aangetoond dat er een voldoende 
afstand (min. 1,5 à 2m) moet worden aangehouden 
tussen de bodem van de bouwput en de bovenkant 
van de afdichtingslaag zodat een eventuele stroming 
doorheen de afdichtingslaag geen aanleiding kan 
geven tot het ontstaan van terugschrijdende erosie. 

TU-Delft en GEO-Delft model: 
BEPALING dmin om geen uitspoeling van grond via een gat te hebben

Met een paar meters deklaag:  is 
voldoende voor een gat van 
20 cm diameter

De lessen van de Haagse Tramtunnel

SF = 2 (-)

!ZANDLAAG BOVENOP DE GROUTLAAG

Jet grouting – hooggelegen afdichtingslaag –
risico van lekkage/erosie
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➢ Bovenop de horizontale jet-groutlaag: aanzienlijke hoeveelheid grond gelaten om te voorkomen dat er zich 
terugschrijdende erosie kan voordoen in geval van gaten in de jet-groutlaag. 

➢ Ter plaatse van de verankering van het vertikaal trekelement in de jet-groutlaag: verzwaring wordt aangebracht. 
De bedoeling daarvan is om jet-groutlaag zo weinig mogelijk op trek te belasten en zoveel mogelijk op druk.

Sluis van Uelzen II (Duitsland)

Verankeringslichaam

Bron: Jan Maertens

Jet grouting – hooggelegen afdichtingslaag –
risico van lekkage/erosie
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Jet grouting – hooggelegen afdichtingslaag –
verankering/verzwaring Nazien van de aanhechting

Nazien van het boogwerken
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Nazien van de aanhechting/afschuifsterkte tussen staal en
het jet grout-materiaal?

Jet grouting – hooggelegen afdichtingslaag –
verankering/verzwaring
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Karakteristieke en rekenwaarden van de 
druksterkte van het jet grout-materiaal

𝑓𝑐𝑑 = 0.85
𝑓𝑐,𝑘
1.5

Voor langetermijne toepassing:

Jet grouting – hooggelegen afdichtingslaag –
verankering/verzwaring
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Nazien van de 
aanhechting/af
schuifsterkte
tussen staal en
het grout-
materiaal

Jet grouting – hooggelegen afdichtingslaag –
verankering/verzwaring



28/11/2022

De doorlatendheid van een jet grout-wand/laag wordt bepaald door: 
➢ de aard van de grond; 
➢ de hoeveelheid ingebrachte groutspecie; 
➢ de nauwkeurigheid waarmee de wand/laag wordt uitgevoerd

Jet grouting – doorlatendheid

Doorlatenheid – zeer sterke relatie met afmetingen,  geometrie, afwijkingen

Doorlatendheid van het jet grout-materiaal: verschil tussen labo-resultaten en de 
realiteit van het terrein

Bron: Jan Maertens

Bron: Croce et al.

In practice, the Darcy coefficient of permeability k of the treated soil 
(pertaining to a homogenous, completely treated volume of soil or at the 
laboratory scale) has values between 10-7 and 10-9 m/s.
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Jet grouting – doorlatendheid

Opgelet met grind →
verhoging van de k-waarde
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Jet grouting – doorlatendheid

Bron: Jan Maertens

De doorlatendheid van een jet grout-wand/laag wordt bepaald door: 
➢ de aard van de grond; 
➢ de hoeveelheid ingebrachte groutspecie; 
➢ de nauwkeurigheid waarmee de wand/laag wordt uitgevoerd

Doorlatenheid – zeer sterke relatie met afmetingen,  geometrie, afwijkingen

Bron: Jan Maertens
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5

Schuimlaag in contactvlak tussen
primaire en secondaire/tertiaire
kolommen
= in zandgronden kan cementmelk
over een zekere afstand in de grond 
dringen. Wanneer de zandlaag
daardoor een zekere sterkte heeft kan
deze niet worden weggeerodeerd bij
het uitvoeren van de naastgelegen
kolom
→ invloed op lekdebiet: toename
lekdebiet is moeilijk te voorspellen

Jet grouting – doorlatendheid - schuimlaag

Cementmelk

Primaire
kolom

Secondaire/
tertiaire
kolom
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5

Jet grouting – doorlatendheid - schuimlaag

Cementmelk

Primaire
kolom

Secondaire/
tertiaire
kolom

Sec. 

Prim.

Sch.
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Jet grouting – schikking van de kolommen

Plaatsing, helling en onzekerheid diameter
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Bron: Allesandro Flora

Jet grouting – schikking van de kolommen
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Jet grouting – Uitvoeringstoleranties

prEN 1997-3 CLAUSULE 11 - Grondverbetering

(2) The geometrical properties of the ground improvement shall be 
specified by the relevant execution standard.

NOTE 1 In the absence of a relevant execution standard geometrical 
properties can be specified in the National Annex.

NOTE 2 When no national choices are made, the values of geometrical 
properties can be specified by a relevant authority.

(3) In the absence of specification according to (2) the geometrical 
properties shall be based on
comparable experience or, in the absence of comparable experience, on 
the results of trials.

Execution standard

National Annex

Relevant authority

Comparable experience

Results of trials
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Jet grouting – Uitvoeringstoleranties
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Jet grouting – Uitvoeringstoleranties

Bron: SoA Maertens et al. (BGGG website)

➢ geen algemeen aanvaarde regels voor 
het vastleggen van de reikwijdte van 
een groutstraal

➢Enkel richtwaarden – zie grafiek
➢Veel formules in literatuur i.v.m. de 

invloed van bepaalde parameters => 
niet te veralgemenen

➢Voor belangrijke projecten is het maken 
van proefkolommen altijd nodig
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Jet grouting – Uitvoeringstoleranties
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Jet grouting – Uitvoeringstoleranties

Monte Carlo simulaties 
uitgevoerd door Kristof Van Royen (Denys nv)

Bouwkuip van 10 x 5 m
Driehoekig raster 
Kolomdiameter 1 m
hart op hart 80 cm 

Ideale schema
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Jet grouting – Uitvoeringstoleranties

het schema hoe dat er zou kunnen uitzien op 20 m diepte

Beschouwde 
standaarddeviaties:
➢ 15 mm op de inplanting van de 

paal
➢ 0.4° op de helling
➢ 3.3% op de paaldiameter

Monte Carlo simulaties 
uitgevoerd door Kristof Van Royen

Hou er rekening mee dat de 
berekening niet kan simuleren 
dat een paal tegen een andere 
boort en zo weer rechter naar 
beneden gaat … maar het geeft 
wel een beeld van het belang 
van toleranties, overlap.
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Jet grouting – Uitvoeringstoleranties
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Jet grouting – Uitvoeringstoleranties

+ schaduwwerking
te verminderen
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Jet grouting – Uitvoeringstoleranties
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Jet grouting – Uitvoeringstoleranties
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Beschouwde 
standaarddeviaties:
➢ 15 mm op de inplanting van de 

paal
➢ 0.4° op de helling
➢ 3.3% op de paaldiameter

Monte Carlo simulaties 
uitgevoerd door Kristof Van Royen

Bouwkuip van 10 x 5 m
Driehoekig raster 
Kolomdiameter 1 m of 2 m
hart op hart 80 cm of 1.6 m

Jet grouting

Gebruik van 
grotere

diameter
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Jet grouting – Uitvoeringstoleranties
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Jet grouting – Kwaliteitszorg

Tijdens de proeffase:
➢ Diameter van de 

kolommen
❖ Paraplu (min. lengte 

van 3 meter)
❖ Hydrofoonmethode 

met extra stalen 
buizen  

➢ Monstername
➢ Inclinometer metingen
➢ Controle met een GPS-

systeem

Tijdens de productiefase:
➢ Diameter van de kolommen
❖ Regelmatige boring in de 

uitsparing tussen 3 
kolommen 

➢ Monstername
➢ Inclinometer metingen
➢ Controle met een GPS-

systeem
➢ Reporting voor elke 

uitgevoerde kolom (registratie 
van de uitvoeringsparameters)

Na de uitvoering:
➢ Pompproeven
➢ Piezometer metingen
➢ Geofysische metingen

bv. met Texplor-systeem

Bron: Peter De Vleeschauwer
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Jet grouting – Kwaliteitszorg

In het verse jet grout-materiaal

!methode van de elektrische cilinder niet 
toepasbaar voor de controle van de afdichtingslaag 
gezien de beperkte hoogte van de kolommenGeldig voor kolommen met een 

min lengte van 3 meter
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Jet grouting – Kwaliteitszorg

Hydrofoonmethode met 
extra stalen buizen 
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Jet grouting – Kwaliteitszorg

Hydrofoonmethode met 
extra stalen buizen 
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Jet grouting – Kwaliteitszorg

Hydrofoonmethode met 
extra stalen buizen 
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Jet grouting – Kwaliteitszorg -

Bron: Brouwer en Veldhuizen, Lekdetectie bij bouwputten – toepassing van de elektrische potentiaalmethode, Geotechniek - Januari 2011
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Jet grouting – Aandachtspunt –
effect van de injectie op de weerstand
van de ondergrond

Te groot luchtgebruik 
→ vermindering van de 
grondweerstand door ontspanning 
van de grond
→

te beschouwen in het ontwerp 
(verminderde 
grondkarakteristieken) 
of grondverdichting

Bron: N. Vogt, geotechnic-Tag, München, 2007
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Jet grouting – Afdichtingslagen

Concepten: Hoog- en diepgelegen jetgroutlagen

Fasering met of zonder trekelementen

Verticaal evenwicht voor hoog- en diepgelegen jetgroutlagen

Opbarst en verankering

Risico van lekkage

Connectie met de anker- en micropalen

Connectie met de verticale schermwanden

Doorlatendheid van de jetgroutlaag

Uitvoeringstolerantie (plaatsing, helling en onzekerheid diameter)

Kwaliteitszorg

Spoil



FORM 22 00 06 NL GS

Bouwputten
met

beperkte bemaling

“ Groutbodems”

enkele praktijkvoorbeelden

ir. Peter De Vleeschauwer
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Diep gelegen dunne bodem 
of 

Hoger gelegen dikke bodem
al dan niet met ankers
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Algemeen uitvoeringsprincipe
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Voorafgaandelijke opmerking 
Diameters en toegelaten boorafwijkingen

Voorbeeld : boordiepte > 18 m

- Heterogene bodem (v.b. zandsteen houdend…)

- Boorafwijking < 1 % in elke richting

- Inplantingsonzekerheid van 5 cm

- Onzekerheid op de diameter buiten beschouwing

=➔ max. afwijking in elke richting op -18 m diepte :

23 cm
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Gegarandeerde overlap enkel mogelijk bij grote dia’s
stel verwachtte boorafwijking = 23 cm

gewenste overlap op diepte is 3 cm op snijpunt 3 kolom
======> bij diameter < 1,4 meter boor je in naburige kolom
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Daarom ontwikkeling van JETGROUTING XL

“extra large”
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JETGROUTING XL

Kolomdiameters 2,8 à 3,2 m
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- Ukkel Collector Verrewinkel :

- Ronde secanspalenput 59 lm

- Bodem 48 VHP-XL palen dia 2,7 à 3 m

- 27 trekpalen

- Antwerpen project RADS bij Total Refinery:

- Rechthoekige secanspalenput 68 lm

- Bodem 60 VHP-XL palen dia 3,2 m

- 39 trekpalen

- Sint Agatha Berchem Hunderenveld:195 m x 9,1 m

- Rechthoekige secanspalenput :782 palen

- Bodem 415 VHP-XL palen dia 3 m

- Hoeilaart kelder -1, met funderingspalen

- Blankenberge The One :

- CSM-wand met ankers

- groutbodem 60 cm dik

Enkele voorbeelden in detail
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Ukkel DWA-retentiebekken bij begin collector Verrewinkel
JETGROUT BODEM
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Ukkel - Verrewinkel

JETGROUT BODEM

In twee niveau’s

Oppervlak : 236 m2

Diameter jetgrout column: 3 m

Brusseliaans zand
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Antwerpen – TOTAL FINA - rafinaderij

0,00

-1,2

- 8,8

- 12

- 9,8

- 27

Boomse klei

Groutbodem
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Groutbodem is verankerd

Op -12 m-mv is :

Opwaartse kracht = ca. 10,8 Ton/m2

Neerwaarts = 1m grond en grout = 6 Ton/m2 

1 groutpaal = 1 trekpaal per 5,5 m2

Trekkracht incl. veiligheden 33 Ton/paal

Individuele  

VHP-injectie

Ankerpaal Gewi
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Jetgrout bodem
Antwerp – TOTAL - rafinaderij

Rechthoekige bouwput

temidden van bestaande installaties

Bodemoppervlak : 323 m2

Diameter VHP-XL colom : 3.2 m

Hoogte kollommen :

2 m à 2,5 m aan de rand

Grotere hoogte nodig

wegens randeffecten

stutwerking
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Jetgrout Bodem
Antwerpen – Total Fina
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Jetgrout bodem
Antwerpen – Total Fina

Machine met lage mast 

noodzakelijk
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Antwerpen – Total Fina

Jetgrout bodem

Uitgraving in den droge !
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Antwerpen – Total Fina

Hiernaast :

Voorzetwanden onder kopbalk

Onder :
- Definitieve verankering vloerplaat :

- Deze ankers zijn reeds voorgespannen

- Definitieve verdeelplaat wordt gemonteerd
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Antwerpen – Total Fina

Eindsituatie :

Voorzetwand en vloer
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Oppervlakte groutbodem : 2 064 m2 of 415 stuks

Diameter jetgrout kolom : 3 m / hoogte 1,5 m

Sint-Agatha-Berchem HUNDERENVELD

Lengteprofiel met bodem en trekpalen : 195 meter lang

Planzicht 195 m X 9,1 m



FORM 22 00 06 NL GS

Sint-Agatha-Berchem HUNDERENVELD
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Overzicht HUNDERENVELD
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UITGRAVING

Vermits uiterst

slappe lagen en

geen ruimte tussen

groutbodem en

definitieve

bodemplaat, zijn

de onderste

bodemlagen nog

verzadigd met 

water
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Uitvoering met verzonken ankerstaven
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Voorbereiding wapening vloerplaat
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Wapening vloerplaat

Verlengen Gewi-staven
Afwerken ankerkop
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HOEILAART: JETGROUT BODEM

Secanspalen en locaal jetgrout onderschoeiing

Oppervlakte: 1634 m2

Diameter jetgrout kolom: 3 m

Opgelet aanwezige funderingspalen

én nieuw te plaatsen funderingspalen

met schaduweffect !
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HOEILAART: JETGROUT BODEM

Secanspalen en locaal jetgrout onderschoeiing



FORM 22 00 06 NL GS

HOEILAART: 

JETGROUT BODEM

en jetgrout onderschoeiing

Door de (aanwezige) funderingspalen

met schaduweffect noodzakelijk  

-wisselende diameters

-wisselend raster
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HOEILAART: 

JETGROUTING BOTTOM

Surface: 1634 m2

Diameter jetgrouting column: 3 m



FORM 22 00 06 NL GS

HOEILAART: 

JETGROUT BODEM

Verdiepte paalkoppen

Afgekapte paalfundering
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HOEILAART: 

JETGROUT BODEM

Surface: 1634 m2

Diameter jetgrouting column: 3 m
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• Bodem werkt als stut ( 1.5 à 4 meter thick) : de krachten op de 

stut bepalen de dikte

• Deze dient volledig waterdicht te zijn (geen plaats voor een

bemaling)

• Verticale ankers zijn meestal noodzakelijk

• Voordelen:

• Keermuur kan gevoelig minder diep

• Kan dus ook uitgevoerd bij te ondiep uitgevoerde

wanden als remedie

• Kleinere buigmomenten in wand (minder staal)

• Besparing op de schuine ankers

• Door grotere dikte bodem en kortere wanden : haast

geen grondwater op te pompen

• Door gebruik van vertikale ankers kan de 

uitvoeringsdiepte gekozen i.f.v. de grondgelaagdheid

• Nadelen:

• De uitvoering moet perfect zijn :

• Waterdichtheidsproblemen kunnen niet

opgevangen met een bemaling

• Overdracht van de bodem naar vertical ankers : 

speciale aandacht tijdens uitvoering nodig

• Groter groutvolume genereert ook groter spoilvolume

project

Besluit uit de voorbeelden met
Een Constructieve (dikke) bodem, dicht bij uitgraafniveau…

wapeningskorf palen

-4.20

0.00

-4.05

-0.84

45,0°

-0.44

-11.0

VHPØ0,30

-2.85

vert. anker
anker

VHPØ3,00

VHP-bodem
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Systeem met een dunne groutlaag (voorbeelden volgen) :

• Functie : enkel waterremmend

--- > geen sterkte nodig of sterkte niet belangrijk

---> geen verticale ankers nodig

---> Relatief eeenvoudige uitvoeringsmethode

• Voordelen

• Geen netto (active) kracht op de bodem

• Kan toegepast bij een bestaande grondkering, indien diep genoeg

• Een minimale ontwatering is continu nodig maar eenvoudig te realiseren

in het grote grondbuffer onder uitgraafpeil en boven de bodem.

• Vanuit dat oogpunt is het een “robust” systeem

• Vermits de bodem dun kan zijn, (vb 40cm), is er ook minder spoil af te

voeren.

• Nadelen

• Geen optimalisaties van de keerwand mogelijk

• Vaak dient erg diep geboord – risko van boorafwijkingen wordt groter

Voor- en nadelen van een
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Blankenberge The One

Vermeende  kleiige laag, bleek niet na slugtest

• Maaiveld variabel : +6,5 à + 4,5 m TAW

• Grondwaterstanden variable : +2,75 à + 3,06 m TAW

• Uitgraafpeil : - 2,74 m TAW

➔Gekozen voor diepgelegen dunne groutlaag
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Blankenberge The One
Diepgelegen dunne groutlaag
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Blankenberge The One : diepe groutbodem
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Blankenberge The One : diepe groutbodem
Parameterregistratie

Groutbodem 60 cm dik
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Doordat de zand geen cohesie heeft en gebruik van BI-JET XL

➔Veel afvalresten van de boringen gevuld met grout

Blankenberge The One : diepe groutbodem
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Blankenberge The One : diepe groutbodem
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Israël Leumi – Card: bouwput 106m x 62m 19m diep

Diepe groutbodem 60 cm dik op 25 m-wp
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Israël Leumi-Card
Diepe dunne groutbodem
Berekend bemalingsdebiet ca.3.000 m3/uur zonder

Mét groutbodem ca. 100 m3/uur 
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Israël Leumi – Card:
Twee boorstellingen aan het werk

Op peil + 1

Groutbodem op peil -24
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Israël Leumi-Card
Diepe dunne groutbodem
Gevonden “verdachte” plekken : 11 stuks, waarvan 2 in bodem
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Israël Leumi-Card : Uitgraafpeil
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“Grout Bodem” 

•Dank voor uw aandacht 

•Zijn er nog vragen?
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SPITAALPOORTSTRAAT
SERAFIJNSTRAAT

• Aanleg gescheiden rioleringsstelsel

• Opdrachtgevers: Farys & stad Gent

• Studie: ARCH&TECO Engineering

• Hoofdaannemer: Persyn nv

• Bemaling: Gsmeyers

• Grouting: Omni-tech



SITUERING

• Omgeving Dampoortstation, net ten Z van het 
NMBS rangeerstation Gent-Zeehaven

• Rood = projectzone

➢ N-Z = Spitaalpoortstraat

➢ O-W = Serafijnstraat

• Blauw = Rietgracht

• Groen = voormalig tracé Rietgracht



VOORONDERZOEK

• Spitaalpoortstraat = 1 op 3 gebouwen = scheuren

• Serafijnstraat = 1 gebouw met scheuren

• Ferraris (1771~78) = weiden / grachten

• Atlas der buurtwegen (1841) = nog geen bebouwing

• Oudste bebouwing (eind 19de E) = in Zuiden

• Recentste (± 1990) = t.h.v. Rietgracht

TERREINBEZOEK

HISTORISCHE GEGEVENS



GRONDMECHANISCH ONDERZOEK

• Weinig weerstandbiedende grond op funderingsaanzet

• Grondlagen:

➢ Maaiveld: 6,2~7m TAW

➢ Puinhoudende deklaag: 4,3~3,8m TAW

➢ Kleiige veenlaag: 2,1~3,3m TAW

➢ Sterk leemhoudend zand: -0,2~-1,5m TAW

➢ Leemhoudend matig gepakt zand: -3~-2,3m TAW

➢ Dicht gepakt tertiair zand (formatie van Gentbrugge)

• Grondwaterpeil:

➢ MV-0,8m ~ MV-1,2m

SONDERINGEN



VERTALING NAAR ONTWERP

• Rioleringssleuf boven de veenhoudende laag

• Fundering riolering op palen

INPLANTING RIOLERING



MAATREGELEN TIJDENS UITVOERING

• Sondegestuurd → Grondwaterpeil max. verlagen tot net boven de veenhoudende laag;

• Nooit een langer tracé bemalen dan strikt noodzakelijk;

• Bemalingsfilters uitschakelen zodra mogelijk.

BEMALING

CONTROLE

• Controle grondwaterpeil in aparte peilbuizen;

• Nulmeting dorpelpeilen = gesloten waterpassing t.o.v. referentiedorpels buiten de invloedzone;

• Na start bemaling: dagelijkse / wekelijkse meting.



VASTSTELLINGEN TIJDENS UITVOERING

• De rioleringssleuf was niet droog door (zeer) goed doorlatende aanvullingslaag;

• Vnl. aanvoer via de zijwanden;

• Waterpeil in rioleringssleuf > peilbuizen naast de bemalingsfilters

• Bemalingsvolume = 7.300 m³/mnd i.p.v. 2.100 m³/mnd?

• Aanvoer vanuit 7m hoger liggend rangeerstation?

BEMALING

POGINGEN TOT REMIDIËRING

• Fundering buizen in colloïdaal beton i.p.v. zandcement;

• Verticale drainage ≠ betere aanvoer naar bemalingsfilters;

• Aanpassing rioleringsontwerp;

• Dig-bags = big-bags ±1m³ gevuld met grind en filterbuis, aangesloten op bemalingspomp;

• Veel gevloek en miserie bij de arbeiders.



STOPZETTING BEMALING

• Vastgestelde zetting cumuleerden tot ± 2cm

NA 400 M

ALTERNATIEF VOOR DE RESTERENDE 150 M

• Vloer en wanden bouwsleuf gevormd m.b.v. groutpalen:

➢ Kolommen Ø 60 à 80cm met overlap 10 à 15cm

➢ 380m kolommen (±4m) + 845m² vloer (±2m)



AANDACHTSPUNTEN BIJ DE UITVOERING

• Sondering van nutsleidingen, huis- en straatkolkaansluitingen;

• Opgepast voor opvullen van huisaansluitingen en/of bestaande riolering;

• Afsluiten van de werf met vergrendelde (lage) bouwhekkens;

• Spatscherm op hoge bouwhekkens t.h.v. de machines;

• Cementwolken bij het vullen van de silo.



NA DE GROUTING

• Berekend lekdebiet (2,7 à 4m³/u/100m) = afwezig 
➔ Dompelpomp voor het opgesloten hemelwater, …;

• Geen funderingspalen;
• Zettingen herleid tot 0cm;

• Breekwerk t.b.v. huis- en straatkolkaansluitingen;

• Uitvoeringstermijn grouting = 03/2022 ➔ 11/2022 
= 8 mnd voor 150m;

• Kostprijs = ± €1.000.000,-



BEDANKT!

JOOST WILLAERT | joost.willaert@arch-teco.com
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Webinar Horizontaal waterremmende schermen
Ir. Alexander Maes
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- CASE STUDIES
- Gooik (Lievens NV)
- Blankenberge (Construction Invest Europe)
- Brugge Boninvest (Haezebrouck BVBA)
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- GROUTOVERSCHOT
- Wat zijn groutoverschotten/Regelgeving
- ReGroRes
- Toepassingen
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Gooik (Lievens NV)

3

Aanbesteding:
- 40 palen
- 9.50m grondkering

Uitvoeringstechnisch:
- Beschoeiing voor constructie?
- Bemaling
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Gooik (Lievens NV)
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Uitvoeringstechnisch
- Enkelzijdige bekisting
- Uitfrezen kegel
- Lichte bemaling

file:///d:/Data/aos23alem/Desktop/MVI_9269.AVI
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Gooik (Lieven)
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Blankenberge (Construction Invest Europe)
- Voortraject

- Gecontacteerd door AGT
- Geen waterremmende laag aanwezig
- Horizontale laag aanbrengen

- Waterglasinjectie?
- CSM?

- Voorwaarden waterglas
- Zandgrond
- Wrijvingsgetal =< 1%
- Doorlatendheid 1*10^-7 m/s
- Sterk afhankelijk van

uitvoeringswijze/-kwaliteit
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Blankenberge (Construction Invest Europe)
- Controle opdrijvend vermogen
- Diepte CSM-wand
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Blankenberge (Construction Invest Europe)
- Debiet stationaire fase (Advies AGT)

- Totaal: 80.62m³/d
- Waarvan waterglas 63.84m³/d (+/- 75%)

- Debiet stationaire fase uitvoering (Geo vanhecke)
- Totaal +/- 28m³/d

- Doorlatendheid waterglas ➔ +/- 5*10^-7m/s?
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Brugge Boninvest
• Zettingen na uitvoeren secanspalenwand
• Gevolg ➔ bodem dicht grouten
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Brugge Boninvest
• HDI-palen

– Diameter 800mm h.o.h. 600mm

• CSM-baretten
– Breedte 1.10m i.p.v. standaard 0.55m
– Oversnijding 10cm

10



nv Algemene Ondernemingen Soetaert

Brugge Boninvest
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GROUTOVERSCHOT
• Grouting één van meest courante 

funderingstechnieken
– CSM
– Jetgrouting/HDI
– Ankers

• Groutoverschot
– CSM: 50-100% van verwerkt volume
– Ankers: 100% van geboord volume 
– HDI: 200% van verwerkt volume
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GROUTOVERSCHOT
• VLAREBO ➔ VLAREMA
• Specie van mengel bodem/cement
• Afvoeren naar

– TOP
– Stortplaats (met grondstofverklaring)

• Grondstofverklaring ➔ Bouwkundig bodemgebruik
– Steekvast
– Verdichtbaar

13
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GROUTOVERSCHOT
• Technisch Verslag grond

– Representatief voor groutspecie van zelfde grondlagen
– VLAREL keuring grond

» Uit te voeren op de werf
» Uitslag na een week

• Mogelijkheden tot herbruik van grout
– Aanvulling talud (grondstofverklaring)
– Grout aanbrengen in bouwput
– Steenslagpiste (COPRO-certificaat)

» Herbruik piste ➔ nieuw certificaat aanvragen (TRA40)
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GROUTOVERSCHOT
• Hiaten in regelgeving

– Wie vraagt grondstofverklaring aan
» Funderingsbedrijf
» Grondwerker

– Idee: Grondstofverklaring die overal ingezet kan worden
» Verwerking en afzet nagaan 
» 1x GSV/jaar
» GSV loskopellen van locatie

– Stroomschema opmaken 
– Bijkomende behandeling ➔ ReGroRes
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BEHANDELING GROUTOVERSCHOT
- ReGroRes

• Doel
– Nu = gestort met negatieve waarde
– Toekomst = basisgrondstof met positieve waarde

• Onderzoek
– Groutoverschot = zandvervanger (Mbf)
– Basisstof voor onderfundering

• Toepassing
– Zandcement
– Schraal beton
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REGELGEVING GROUTOVERSCHOT
- ReGroRes

• Besluit
– Groutspecie van ankers en HDI hogere Mbf-waarde
– CSM = minder geschikt ➔meer grondvermenging

• Resultaat zandcement
– 4MPa
– 4% cement – HDI en ankers
– 6-8% cement – CSM

• Resultaat schraal beton
– 15MPa 
– Enkel groutspecie van ankers

17
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ONDERZOEKMOGELIJKHEDEN

- Waterglas in glauc. Zand?
- Alternatieven cement?
- Toekomst groutoverschotten
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VRAGEN?
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