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Horizontale waterremmende lagen door middel van waterglasinjectie 

In deze Infofiche wordt de aandacht toegespitst op de hydraulische isolatie van een bouwput door 

middel van waterglasinjectie in het kader van bouwprojecten. Hiertoe wordt er eerst en vooral een 

korte beschrijving gegeven van de techniek en zijn toepassingsgebied. Vervolgens wordt er dieper 

ingegaan op de hierbij gebruikte materialen en de karakteristieke afmetingen. Ook de bijzondere 

aandachtspunten van deze techniek worden belicht. Deze infofiche werd opgesteld in het kader van 

het COOCK-project Grondwaterbeheersing bij bouwprojecten. 

 

1. Algemeen principe – hydraulische isolatie van de bouwput 

Door het hydraulisch isoleren van een bouwput, zal, tijdens een bemaling de toestroom van grondwater 

uit de omgeving buiten de bouwput sterk beperkt worden. Dit kan door middel van het aanbrengen van 

verticale schermwanden (secanspalenwand, soilmix-wand, jet grout-wanden, damplanken, 

diepwanden, injecties…) 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. Er 

is echter niet altijd een natuurlijke waterremmende laag aanwezig op de geschikte (economische) 

diepte. Een mogelijk technisch alternatief bestaat in het aanbrengen van een artificieel horizontaal 

waterremmend scherm gerealiseerd d.m.v. waterglasinjectie. 

 

Concept van de hydraulische isolatie van een bouwput met behulp van een waterglasinjectie 

2. Typering van het systeem - waterglasinjectie met verzurende harders 

Waterglasinjectie is een impregnatie techniek (“permeation grouting”) waarbij de poriën in de grond 

onder lage injectiedruk gevuld (of “geïmpregneerd”) worden met een mengsel. 

Het injectiemengsel heeft een lage viscositeit en is hierdoor gemakkelijk injecteerbaar in het zand. 

Tijdens de injectie wordt een bolvormig geïnjecteerd volume in de grond gevormd. Na injectie wordt het 

injectiemengsel omgezet in een gel van silica polymeren.

https://www.buildwise.be/nl/
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De waterglasinjectie bevat drie ingrediënten, namelijk: waterglas, water en een harder. Voor het 
uitvoeren van een horizontaal waterremmend scherm, wordt een mengsel in de grond geïnjecteerd, dat 
relatief weinig waterglas bevat en veel water. Na de reactie tussen het waterglas en de gebruikte harder 
wordt een softgel gevormd die de poriënruimtes opvult, zodat de doorlatendheid van de bodem sterk 
afneemt [1]. 

Sweijen et al. (2019) [1] definieert het waterglas als volgt: 

Waterglas is een oplossing van silica (SiO2) met natronloog (NaOH) dat in enige mate verdund is met 
water. Door de aanwezigheid van natronloog is de pH1 hoog, waardoor de silica in oplossing blijft en 
het waterglas injecteerbaar is. De oplosbaarheid van silica neemt veel toe met afnemende zuurgraad 
(hogere pH). Boven een pH van 9 à 10 kan silica veel makkelijker in oplossing blijven. Commercieel 
beschikbaar waterglas met hoge pH heeft een silica concentratie van ca. 200 à 300 g/l (een factor 1000 
hoger dan onder een neutrale pH). De opgeloste silica in waterglas kan geleren als gevolg van een 
daling in de pH. 

De daling van de pH is verzekerd door gebruik te maken van een verzurende harder in het 
injectiemengsel. Met andere woorden, resulteert de daling van de pH in de vorming van een 
zogenaamde “soft gel”, die geschikt is voor het realiseren van een tijdelijk waterremmend scherm. 

Bij het gebruik van verzurende harders, wordt gelvorming van de injectie vaak omschreven d.m.v. een 
neutralisatiegraad. Bij een lage neutralisatiegraad (20-30%) wordt een “soft gel” verkregen en bij een 
hoge neutralisatie (60-70%) wordt een “hard gel” verkregen. De eigenschappen van de gel zijn sterk 
afhankelijk van de neutralisatiegraad [1]. 

3. Toepasbaarheid 

Waterglasinjecties zijn uitvoerbaar in watervoerende lagen, die zéér doorlatend zijn (doorlatendheid 

hoger dan 20 m/d): typisch in homogene (geen stoorlagen – geen gelaagdheid) middelgrove 

(korreldiameters van 0.2 tot 0.6 mm) en grove (0.6 tot 2 mm) zanden. Omtrent de toepasbaarheid 

en de efficiëntie in fijnere zanden (0.1 à 10 m/d) en in glauconiethoudende zanden is er tot op heden 

weinig kennis en ervaring beschikbaar; dit zal in het kader van het COOCK project 

“Grondwaterbeheersing” verder bestudeerd worden. 

 
Toepasbaarheid van verschillende injectietechnieken (Bron: Keller company)

 
1 De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale 
waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, en dus een 
hoge zuurgraad. Basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7 en dus een lage zuurgraad. De pH duidt de 
activiteit van hydroxides aan. 

https://www.buildwise.be/nl/
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Een te kleine doorlatendheid van de grond resulteert in een weinig efficiënt impregnatieproces tijdens 
de injectie. Een te sterke doorlatendheid van de ondergrond, bv. in het geval van middelgrove 
(korreldiameter van 6 tot 20 mm) tot grove grinden (20 tot 60 mm), kan eveneens problematisch zijn.  

Ondergrondse obstakels of voorgaande injecties kunnen ook een oorzaak van problemen vormen. 

Een voldoend voorafgaand grondonderzoek is aldus belangrijk om oneconomische toepassingen te 
vermijden. 

Gezien zijn chemische karakter is de techniek niet toepasbaar in verontreinigde grond en grondwater 
en niet altijd toepasbaar in organische gronden. Door de injectie van het waterglas met een verhoging 
van de pH lossen organische stoffen op [2]. Dit oplossen van organische stoffen kan resulteren in 
verstopping van de bemalingsfilters [2]. 

In brak- en zout grondwatersystemen is een verhoogd risico aanwezig op gebreken in een 
bodeminjectie. De bodeminjectie, die chemisch van aard is, kan complexe interacties ondergaan met 
stoffen in de bodem, of het watervoerend pakket, en het grondwater. Dit aspect in combinatie met de 
dikwijls heterogene bodemopbouw in brak- en zoutwatersystemen verhoogt het risico op een slechte 
aansluiting van de injecties. In dit geval wordt geadviseerd om hogere veiligheidsmarges te hanteren 
óf om een beproeving uit te voeren om zodoende de aansluiting te kwantificeren. 

De problematiek komt niet zozeer voort uit een basisch milieu, omdat brak grondwater vaak een pH 
van 7 heeft. Bij brak/zout grondwater is een verhoogd risico op putverstopping aanwezig, omdat: i) 
brak/zout grondwater vaak sterk gereduceerd is (zuurstofarm) én ii) het veel opgeloste stoffen bevat 
(het is immers zout).  

Dit in combinatie met de pH verhoging van het effluent van de bodeminjectie zorgt voor relatief veel 
neerslag bij bemalingssystemen - met name bij het opstarten van de bemaling. De bemaling is nog 
steeds prima uitvoerbaar, mits rekening gehouden wordt met een overcapaciteit.  

Let wel, retourbemaling van een bouwkuip, met bodeminjectie in brak/zout water is niet aan te raden 
om diezelfde reden (cf. infofiche retourbemaling).  

Ten tijde van de waterglasinjectie dient de grondwaterstroming heel beperkt te zijn, om uitloging 
voorafgaand aan de geleringsreactie te minimaliseren. 

De waterglastechniek is ook toepasbaar voor brede bouwputten (ervaring met oppervlaktes van ca. 
8000 m² in Nederland) en tot een maximale diepte van ca. 15m. Grotere dieptes zouden tot overgebruik 
van waterglas (20 tot 50%) leiden o.w.v. de uitvoeringstolerantie op de plaatsing van de injectiebuizen 
[2]. In het algemeen zijn dieptes van ca. 10 à 11m courant. 

4. Variant – waterglasinjectie met natriumaluminaat 

In de praktijk wordt ook natriumaluminaat gebruikt als harder bij waterglasinjectie. Natriumaluminaat 

heeft evenwel een ander geleringsmechanisme dan verzurende harders: 

Natriumaluminaat zal namelijk reageren met het aanwezige natronloog om zo een “complex” te vormen. 

Door de natuur van de reactie tussen natronloog en natriumaluminaat blijft de pH op een hoog niveau 

gebufferd. Deze gel ‘wordt verhard’ door de nieuwgevormde complexen, maar dit resulteert niet zozeer 

in de verharding van de siliciumhydroxides/oxides (het waterglas zelf). Dit heeft als gevolg dat de 

gevormde gel minder gebonden zal zijn met het aanwezige zand in vergelijking met verzurende 

harders, hetgeen consequenties kan hebben voor het mobiliseren van deze gel bij 

grondwaterstromingen en bemalingen [1]. 

Bij natriumaluminaat wordt er niet gesproken over de neutralisatiegraad om de vorming van de soft gel 

te kwantificeren. In tegenstelling tot verzurende harders, zal natriumaluminaat hydroxides aan de 

softgel toevoegen, waardoor een hoge pH in de ondergrond behouden blijft. 

 

https://www.buildwise.be/nl/
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5. Uitvoering 

De volgorde van de uitvoering van de hydraulische geïsoleerde bouwput is de volgende: 

1. Voorbereidingswerken op het bouwterrein 

2. Uitvoering van de verticale schermwanden 

3. Uitvoering van eventuele paalfunderingen 

4. Uitvoering van de waterglasinjectie met: 

- installatie van de injectieslangen in de grond, 

- injectie van het waterglas in de grond. 

5. Uitvoering van de bemaling 

6. Uitgraving van de bouwput (incl. het eventueel aanbrengen van ankers of stempels) 

De uitvoering van de verticale schermwanden (grond- en waterkerende wanden) is beschreven in de 

volgende WTCB-infofiches: 

WTCB-infofiche 56.3 – secanspalenwanden [3] 

WTCB – infofiche 56.5 – soilmix-wanden (opgebouwd uit kolommen) [4] 

WTCB-infofiche 56.6 – soilmix-wanden (opgebouwd uit panelen) [5] 

WTCB-infofiche 70.1 – stalen damwanden [6] 

WTCB – infofiche 70.2 – diepwanden [7] 

De verticale schermen dienen dieper geplaatst dan de injectielaag om een goede waterremmende 

aansluiting te verkrijgen: de verticale schermen dienen hierbij 0,5m tot 1,0m verder te reiken dan de 

onderkant van de injectielaag [8]. 

Na installatie van de verticale schermwanden, worden kunststoffen injectieslangen2 (diameter van 

ongeveer 1 cm) in de grond aangebracht. Dit gebeurt in het algemeen met behulp van een 

geleidingsprofiel (bv. een aangepaste damplank) die met een trilblok op diepte wordt getrild. Vóór het 

intrillen worden de injectieslangen in verticale stalen buizen (in het algemeen gelast op de twee zijden 

van een stalen damplank of een profiel) aangebracht. De injectiebuizen zijn onderaan voorzien van een 

injectiepunt, dat met behulp van een manchet (bv. een rubberband) beschermd wordt. Aan het uiteinde 

van de injectieslang zit ook een klein vierkant stalen plaatje om te voorkomen dat de injectieslang 

omhoog komt tijdens het terugtrekken van de damplank of het profiel.

 
2 Ook injectiebuizen genoemd in de praktijk 

https://www.buildwise.be/nl/
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Installatie van injectieslangen m.b.v. een profiel 

https://www.buildwise.be/nl/
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Illustratie van een injectiepunt dat beschermd wordt met een manchet

https://www.buildwise.be/nl/
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Aanbrengen van de injectieslang in het profiel 

Andere installatiemethodes zijn ook mogelijk (bv. grondverdringend boren door middel van een buis, 

sonisch intrillen of bij aanwezigheid van steenbanken d.m.v. een verbuisde boring) maar worden minder 

courant toegepast. 

De installatie van de injectieslangen gebeurt in het algemeen rijmatig in een driehoekig raster na het 

duidelijk markeren van alle injectieposities op het maaiveld. Voor zeer doorlatende zanden worden 

typische tussenafstanden van 90 cm toegepast. 

 

https://www.buildwise.be/nl/
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Markeren/identificeren van de injectieposities op het maaiveld 

 

Rijmatige installatie van de injectieslangen 

https://www.buildwise.be/nl/
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Na de plaatsing van de injectieslangen, dient er een zekere wachttijd aangehouden te worden, om de 

grond rondom het boorgat zoveel mogelijk naar zijn oorspronkelijke staat te laten herstellen, zodat bij 

het injecteren het waterglasmengsel op diepte blijft en niet richting maaiveld stroomt langsheen de 

injectieslangen [8]. Omtrent de minimale in acht te nemen wachttijd is er weinig info voorhanden. In [8] 

is er sprake van een minimale wachttijd van 4 dagen. 

De menging van de waterglas, het water en de harder gebeurt ter plaatse in een mengkuip. 

 

Installatie voor het uitvoeren van de waterglasinjectie 

De harder moet vorstvrij worden opgeslagen (bv. d.m.v. het gebruik van een verwarmde container). 

De waterglasinjectie is een impregnatietechniek (permeation grouting techniek) die onder de 

uitvoeringsnorm NBN EN 12715 valt. 

De injectie van het waterglasmengsel wordt in het algemeen op systematische manier uitgevoerd (bv. 

per rij). Hiertoe wordt een reeks van in de grond geïnstalleerde injectieslangen gekoppeld aan 

injectiebuizen die op hun beurt aangesloten zijn op de pompinstallatie. Ter hoogte van de koppeling 

tussen de injectiebuizen en de injectieslangen bevindt zich ook een afsluitkraan. Voor een standaard 

pompinstallatie kunnen er op die manier typisch een 16-tal à 20-tal injectieslangen tegelijkertijd (maar 

onafhankelijk van elkaar) geïnjecteerd worden. 

De injectie van de zones direct tegen de verticale schermwanden (ook wel “opsluitbollen” genoemd) 

worden als laatste uitgevoerd [8]. 

In geval van damwanden moet er in iedere damwandkast een injectieslang worden aangebracht, indien 

mogelijk moet de hoeveelheid injectiemengsel hierop aangepast worden [8]. 

https://www.buildwise.be/nl/
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Illustratie van de mengselcontainer en de aansluiting van de injectiebuizen op de pompinstallatie 

https://www.buildwise.be/nl/
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Injectiebuizen en koppeling met de in de grond aangebrachte injectieslangen 

https://www.buildwise.be/nl/
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Detail van de koppeling van de injectiebuizen aan de in de grond aangebrachte injectieslangen 

Op het einde van elke injectiefase dienen de al geïnjecteerde injectieslangen duidelijk geïdentificeerd 

te worden, bv. door een knoop in de injectieslang aan te brengen. 

 

Identificatie van een al geïnjecteerde slang d.m.v. een knoop 

De mengverhoudingen, volumes, debieten enz. worden tijdens het injecteren gestuurd d.m.v. een 

centrale controle unit. Voor iedere afzonderlijke injectieslang worden druk, debiet en totaal geïnjecteerd 

volume permanent gemonitord. De hoeveelheid mengsel per injectiebuis hangt af van de dikte van de 

te injecteren waterglaslaag, de afstand tussen de injectiepunten en de porositeit van de grond.  

M.b.v. de software van de controle unit is het meestal ook mogelijk om met GPS coördinaten te werken 

voor de registratie van de injectiepunten.

https://www.buildwise.be/nl/
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Sturing en controle van het injectieproces 

Omwille van het driehoekig patroon, dat in het algemeen gebruikt wordt voor de injectie, bevinden 

de injectiepunten van twee opeenvolgende rijen zich in een geschrankte positie. Indien blijkt dat 

voor een welbepaald punt de injectie niet geslaagd is, dan worden de omgevende punten extra 

geïnjecteerd. 

Algemeen begint het mengsel op te stijven na ongeveer een half uur. Op basis van monsternames 

blijkt het evenwel een aantal dagen te duren vooraleer er een gelachtige substantie gevormd wordt. 

Vooraleer de bemaling opgestart wordt dient er een zekere wachttijd in acht genomen te worden 

ten behoeve van het uithardings- of geleringsproces van het waterglasmengsel. Omtrent de 

minimale wachttijd is er weinig informatie beschikbaar in de literatuur. In [8] wordt er bv. 

aangegeven dat na de injectiefase en na een uithardingsperiode van 7 dagen de bemaling kan 

opgestart worden. 

Om verstopping van de filters te vermijden, is het van belang de bemaling met een laag 

debiet uit te voeren [8].

https://www.buildwise.be/nl/
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6. Aandachtspunten 

Bij het grondonderzoek 

Naast de bepaling van de karakteristieken van de grond (voornamelijk: korrelgrootteverdeling, 

doorlatendheid en porositeit) en het grondwater (niveau en chemische karakteristieken) moeten de 

eventuele oude funderingspalen of -zolen en ondergrondse obstakels goed in kaart worden gebracht. 

Conform de NBN EN 12715 dient de effectieve porositeit3 bepaald te worden voor de voorbereiding 

van de injectie en het ontwerp van het injectiemengsel. Voor zeer goed doorlatende zanden, ligt de 

effectieve porositeit zeer dicht bij de totale porositeit. Voor minder doorlatende gronden is de effectieve 

porositeit lager dan de totale porositeit.  

Met bv. een doorstroomd poriënvolume (effectieve porositeit) van 35%, een installatie van de 

injectieslangen volgens een driehoekig raster (tussenafstanden van 90 cm) en een waterglaslaag van 

1 meter dikte, bedraagt de theoretische hoeveelheid waterglasmengsel per injectieslang ca. 245 liter 

zonder rekening te houden met de mogelijke uitvoeringstoleranties (afwijkingen) tijdens de installatie 

van de slangen in de grond. In praktijk wordt een hoeveelheid van ca 300 liter geïnjecteerd voor een 

dergelijke configuratie. 

Bij het ontwerp 

De doorlatendheid van de met waterglas geïnjecteerde zandlaag bij goede uitvoering varieert 

tussen 10-7 en 5. 10-7 m/s naargelang de bron. Voor het verkrijgen van de globale doorlatendheid van 

de bouwkuip, dient deze waarde beschouwd te worden in combinatie met de doorlatendheid van de 

verticale schermwanden; richtwaarden hiervoor kan men terugvinden in [10] en [11]. 

De verwachte lekdebieten door de verticale schermwanden en de waterglaslaag dient tijdens de 

ontwerpfase ingeschat te worden. 

De dikte van de met waterglas geïnjecteerde zandlaag zal minimaal 1 meter bedragen [8]. 

Het aanzetpeil (onderkant) van de waterglaslaag wordt bepaald door de veiligheid t.o.v. opbarsten 

(verticaal evenwicht) ten gevolge van de waterdruk op dit niveau. Het nazicht hiervan dient te gebeuren 

volgens de principes van de UPL-verificatie van de NBN EN 1997-1 en de Nationale Bijlage (ANB) [12]. 

In dit geval moet aan ongelijkheid voldaan worden: 

𝑉𝑑𝑠𝑡,𝑑 < 𝐺𝑠𝑡𝑏,𝑑   en 
𝐺𝑑𝑠𝑡

𝛾𝐺𝑑𝑠𝑡
<

𝐺𝑠𝑡𝑏

𝛾𝐺𝑠𝑡𝑏
 

Vdst,d is de rekenwaarde van de verticale ongunstige (destabiliserende) belasting: de opwaartse 

waterdruk die aangrijpt op de onderkant van het horizontaal waterremmende scherm. Gstb,d is de 

rekenwaarde van de verticale blijvende gunstige (stabiliserende) belasting. 

De representatieve waarde van de destabiliserende belasting, Gdst, door de opwaartse waterdrukken 

kan afgeleid worden uit de heersende waterdruk “u” op de onderkant van de waterglaslaag: u.A met A 

de oppervlakte van de waterglaslaag. Voor de in rekening te brengen waterstanden bij de bepaling van 

de opwaartse waterdruk kan men zich baseren op de principes van de bijlage C van WTCB Rapport 20 

[13].

 
3 “De effectieve porositeit is het volumedeel van de grond aan doorstroomde poriën – “effectief” omdat 
geïsoleerde poriën niet worden doorstroomd. Gebruikelijke waarden in zand en grind liggen tussen 0.25 en 0.4. 
Hoe uniformer de korrelverdeling, des te hoger de porositeit. Een redelijke default-waarde is 0.3 tot 0.35. 
Hoewel de totale porositeit van minder doorlatende gronden hoog kan zijn, is de effectieve porositeit daarvan 
toch vaak gering – aanmerkelijk lager dan voor zand” [9]. 

https://www.buildwise.be/nl/
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De representatieve waarde van de stabiliserende belasting, Gstb, is het totaal gewicht van de resterende 

grond(lagen) boven de onderkant van het horizontaal waterremmend scherm na uitgraving van de 

bouwput. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de volumegewichten in de tabel 2.1ANB van de NBN 

EN 1997-1 ANB hoge karakteristieke waarden zijn, terwijl in dit geval lage karakteristieke waarden 

maatgevend zijn. 

De partiële veiligheden, Gdst en Gstb, zijn gelijk aan 1 en 0.9. 

 

Principe van de UPL-verificatie van een horizontaal waterremmend scherm 

Er moet een minimale afstand voorzien worden tussen de bovenkant van de injectielaag en het 

aanzetpeil van de bemalingsfilters of de dieptebronnen. Dit teneinde de invloed van de installatie van 

de bronnen/filters (bv. waterjet bij spoelboring) enerzijds en de bemaling zelf (opzuigen/wegpompen 

van de soft gel) op de integriteit van de horizontale injectielaag te vermijden. In het algemeen wordt 

een minimale afstand van 2 m aangehouden; deze waarde kan variëren in functie van de 

omstandigheden (verwachte pompdebieten, type filter, benodigde debieten voor de installatie van de 

filters, …) 

Deze minimale afstand dient beschouwt te worden rekening houdend met de lokale verdiepte zones in 

de bouwput (bv. liftputten en/of pompputten). Bij de ontwerpfase is het belangrijk rekening te houden 

met de diepste ontgraving: lift en/of pompputten moeten meegenomen worden, ook voor de 

evenwichtsberekeningen. 

Bij het uitvoeren van boorpalen met het gebruik van bentoniet in de omgeving 

Indien een secanspalenwand uitgevoerd is m.b.v. boorpalen waarbij bentoniet als steunvloeistof is 

aangewend, is er waargenomen dat de injectiepunten naast de palen moeilijker injecteerbaar worden. 

De aanwezigheid van bentoniet in de poriën van het zand bemoeilijkt het injectieproces: extra 

injectiepunten dienen in dit geval in de omgeving van de palen voorzien te worden [8]. 

Identificatie van de injectiepunt – installatie- en injectiefasen 

Gezien het belang van de aanwezigheid van alle geïnjecteerde zones (of “bollen”) om een volledige 

voldoende waterremmende oppervlakte te creëren, is de controle van de positie van alle injectieslangen 

heel relevant. Bij het ontwerp dient hiertoe rekening gehouden te worden met de gebruikelijke 

toleranties van de toegepaste installatiemethodes. Voor de installatie d.m.v. het intrillen van een 

(damwand)profiel zijn de toleranties gegeven in de infofiche 70.01 van het WTCB [6].
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De positie van alle injectiepunten dient duidelijk op het plan geïdentificeerd te worden vóór het begin 

van het intrillen van de injectieslangen in de grond. Elke injectieslang heeft een duidelijk en uniek ID-

nummer dat gebruikt wordt voor alle fasen van het werk (ook bv. voor het beheer en de controle van 

de injectie van het waterglas in de grond). Na installatie van elke injectieslang in de grond, dient deze 

laatste duidelijk op het plan gemarkeerd te worden. 

Na de installatie van alle injectieslangen dient een finale visuele verificatie uitgevoerd te worden ter 

controle van de aanwezigheid van alle injectiepunten op het bouwterrein. 

Na de injectiefase wordt een finale visuele verificatie uitgevoerd om te contoleren dat alle slangen 

geïnjecteerd werden (cf. eerder identificatie geïnjecteerde slang m.b.v. een knoop). Deze visuele 

verificatie zal vergeleken worden met de registratie uitgevoerd tijdens de injectie met behulp van de 

centrale controle unit. 

Trillingen tijdens de installatie van de injectieslangen – risico voor de omgeving 

De damplanken of profielen, gebruikt voor de installatie van de injectieslangen, kunnen zowel met 

laagfrequente als met hoogfrequente trillingen in de grond gebracht worden. Hoogfrequente trillingen 

(> 30 Hz) leiden in het algemeen tot lagere trillingsniveaus in de omgeving. Door het aanwenden van 

hoogfrequente trilblokken met variabel excentrisch moment (HFVM) kan men bovendien hoge 

trillingsniveaus tijdens het opstarten of het stopzetten van het trilblok vermijden.  Door het gebruik van 

HFVM trilblokken kan men dus zowel de trillingsniveaus in de omgeving als de verdichting van het 

grondmassief waarin de injectieslangen aangebracht worden beperken. In aanwezigheid van 

trillingsgevoelige gebouwen op een afstand kleiner dan 20 m worden trillingsmetingen aanbevolen. 

Grenswaarden voor trillingen zijn gegeven in [14] en [15]. 

Bij de injectie 

De injectiedruk gebruikt voor de injectie van de waterglas in de grond hangt af van een aantal factoren, 

namelijk het poriënvolume van de zandlaag en het injectiedebiet (voor een mengsel met een wel 

bepaalde viscositeit). 

Er bestaan vuistregels in de praktijk voor de vaststelling van de injectiedruk. 

In Europa wordt in het algemeen een injectiedruk van ca. 1 bar /meter diepte toegepast voor een 

pompdebiet kleiner dan 20 l/min [2]. 

Bij een hogere injectiedruk dan de limietwaarde van 20 l/min is de kans op grondverplaatsing/-scheuren 

dermate groot dat er niet meer gesproken kan worden van impregnatie (permeation grouting). In het 

geval er zich grondverplaatsing/-scheuren voordoet zal dit in een grotere doorlatendheid van de 

injectielagen resulteren [8]. 

Bescherming van de waterglaslaag tegen potentiële schade 

Men dient speciaal aandachtig te zijn om lekwegen in de waterglaslaag te vermijden. Mogelijke 
oorzaken van lekkage zijn [8]: 

- de installatie van peilfilters op een te korte afstand van de injectielaag, 
- de installatie van bemalingsfilters of bronnen op een te korte afstand van de injectielaag, 
- een slechte aansluiting tussen de verticale schermwanden en de waterglasinjectie. 

 

Perforatie van de waterglaslaag is niet toegelaten: bv. paalfunderingen zullen vóór de uitvoering van 
de injectie uitgevoerd worden. 
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Risico van verstopping van de bemalingsfilters of -bronnen 

Het risico op verstopping van bemalingsfilters of -bronnen bij het gebruik van waterglas wordt 

beschreven in [1]. De waterglasinjectie resulteert in een verhoging van pH van het grondwater in de 

bouwkuip. 

Door het gebruik van een verzurende harder vindt er na verloop van tijd een verlaging plaats van de 

pH, dit in tegenstelling tot natriumaluminaat-harder waarbij de pH onveranderd hoog blijft. 

Het grondwater buiten de bouwkuip bevat van nature vele componenten, die door een verhoging in pH, 

kan resulteren in neerslag van calciumcarbonaat, ijzeroxides en opeenhopingen van organisch 

materiaal. Deze componenten kunnen in de bouwput komen via lekkage doorheen de schermwanden 

en de horizontale waterremmende laag. 

Bij waterglasinjectie, is er aldus een hoog risico van verstopping dat niet alleen gerelateerd is aan de 

beluchting van het opgepompte grondwater maar ook aan de hoge pH. Dit risico is groter bij het gebruik 

van natriumaluminaat als harder en neemt toe naarmate het lekdebiet en dus het opgepompte debiet 

toeneemt waardoor er meer aanvoer van componenten is die onder het effect van een hoge pH kunnen 

neerslaan. 

Impact op de omgeving 

Voor een algemeen kader i.v.m. de milieueisen voor bemalingen:  

Zie infofiche Milieueisen bij bemalingen 

Specifiek voor waterglasinjectie: 

Conform NBN EN 12715 dient, voor de voorbereiding van de injectie, een milieustudie gemaakt te 

worden met een speciale aandacht aan de karakteristieken van het grondwater (chemie, snelheid en 

richting van de grondwaterstroming, bestaande waterbronnen in de omgeving,…). Het doel van deze 

studie is de toepasbaarheid/uitvoerbaarheid van het injectieproces te evalueren. 

Een voorafgaandelijke bemonstering in peilbuizen van de bouwput wordt standaard uitgevoerd volgens 

het Compendium voor de monsterneming en analyse van afvalstoffen en bodem (CMA) [16]. Het is 

echter beter om de waterkwaliteit volgens de procedure van het Compendium voor de monsterneming, 

meting en analyse van water (WAC) [17] te bepalen. Tijdens de bemaling gebeurt de staalname volgens 

WAC. 

Bij waterglasinjectie dienen in het bijzonder de pH en de concentratie ijzeroxide van het opgepompte 

water bepaald te worden vóór het lozen of het hergebruik/herinfiltratie van het opgepompte grondwater. 

De waarden van deze parameters dienen vergeleken te worden met de grenswaarden gegeven in 

Vlarem II [18]. Bij overschrijding dienen de nodige maatregelen genomen te worden vooraleer het 

opgepompte water hergebruikt/geïnfiltreerd/geloosd wordt. 

Zoals vermeld in [2], is de levensduur van een waterremmende injectie niet exact bekend. Veelal gaat 

men in de praktijk uit van een levensduur van ca. 1 à 2 jaar voor soft gels. 

7. Kwaliteitszorg en monitoring 

Voor de monitoring van de waterglasinjectie: 

Naast de visuele verificaties vermeld in de paragraaf 6, dienen de injectieparameters cf. NBN EN 

12715 gecontroleerd en geregistreerd te worden tijdens de uitvoering. De injectieparameters zijn de 

volgende: 
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- het geïnjecteerde volume per injectiepunt, 

- de injectiedruk per injectiepunt, 

- het injectiedebiet voor elk injectiepunt, 

- de reologie van het injectiemengsel en zijn evolutie (variatie) met de tijd, 

- de volgorde van de injectie van de verschillende injectieslangen, 

- het aantal injectiefases per injectieslang (indien relevant), 

- de injectietijd per injectiepunt. 

De druk en debiet (per injectiepunt) in functie van de tijd zijn ook relevante data. 

Zie ook specifieke infofiche i.v.m. de minimale eisen i.v.m. de monitoring van de bemaling. 
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