
               
 

 

 

Nieuw stadskwartier “HOF VAN SAEYS” te Dendermonde 

Dieptebronnen en retourbemaling in het hart van de stad voor het uitvoeren van twee ondergrondse 

niveaus van acht meter diep 

 

      
 

https://www.buildwise.be/nl/
http://www.grondwaterindebouw.be/
https://hofvansaeys.be/home
https://cordeel.eu/en
https://gsmeyers.be/
https://www.soetaert.be/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220608_97788987
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Casestudie – Retourbemaling in het hart van Dendermonde 

Projectontwikelaar: Uplace / Hof Van Saeys 

Architectenbureau: OYO 

Hoofdaannemer: Cordeel 

Bemalingsbedrijf: G Smeyers 

Beschoeiingsbedrijf: Soetaert 

Grondonderzoek: Geosonda 

Start- en einddatum bemaling: dec. 2021 – jui 2023 

Locatie: Oude Vest, Dendermonde 
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Casestudie – Retourbemaling in het hart van Dendermonde 

 

 

 

Concept/uitvoering:  

Aan de Dijkstraat te Dendermonde wordt een nieuw multifunctioneel complex gebouwd. Bij het complex 

hoort een parking bestaande uit 2 ondergrondse verdiepen met 9 liftputten. Door de zettingsgevoelige 

ondergrond en de naastgelegen abdijtuin wordt de bemaling uitgevoerd binnen waterremmende wanden 

(soilmix-wanden). Geen natuurlijke horizontale waterremmende laag was bereikbaar voor economische 

redenen. De bemaling wordt dus uitgevoerd met dieptebronnen en retourbemaling in lijn met de 

bemalingscascade: 22 onderwaterpompen trekken het grondwater uit de bouwput. De 

onderwaterpompen duwen vervolgens het grondwater naar 22 bovengrondse retourbronnen die dit 

opnieuw in de grond sturen. Er zijn dus geen onderwaterpompen in de retourbronnen. Voor dit project, 

werden deze retourbronnen onmiddellijk achter de remmende wanden geïnstalleerd.  

Uiteindelijk gaat steeds hetzelfde water hier in een kringloop rond 

_______________________________Bert Creve, in De Standaard 
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Boven: planzicht met positie van de ontrekkingsbronnen (B) en de retourbronnen of -putten (R) 

Onder: lekwater door ankergaten duidt op hoge waterstand achter de kerende wanden 
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Casestudie – Retourbemaling in het hart van Dendermonde 
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Casestudie – Retourbemaling in het hart van Dendermonde 

 

Dieptebron in de bouwput 
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Casestudie – Retourbemaling in het hart van Dendermonde 

   

 

Boven: Retourbronnen. Onder: Uitgebreide monitoring van de bronnen 
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De afmetingen van de bouwput bedragen ca. 114 x 70 lm 

Het maaiveld ter hoogte van de site wordt aangenomen op het absoluut peil +5,45 m TAW.  

Oorspronkelijke waterpeil: varieert tussen ca. 3.30 à 3.40 m TAW met deels vrij en deels gespannen 

grondwater. 

De uitgraving dient te gebeuren tot -2,05 m TAW voor de funderingsplaat en -2,35 m TAW voor de 

funderingszolen. De liftputten dienen dieper te worden uitgegraven tot het niveau -2,75 m TAW. Het 

grondwater dient een halve meter dieper te staan dan de uitgraving wat respectievelijk overeen komt met 

de peilen -2,55 m TAW, -2,85 m TAW en -3,25 m TAW. 

Aanzetpeil van de soilmix-wanden: -15.5 m TAW. 
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Casestudie – Retourbemaling in het hart van Dendermonde 
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Casestudie – Retourbemaling in het hart van Dendermonde 

Grondsamenstelling (DOV-verkenner) 
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Op basis van deze informatie en de boringen uitgevoerd door Geosonda werd een hydrogeologisch 

profiel opgesteld waarbij de lagen werden ingedeeld volgens de Hydrogeologische Codering van de 

Ondergrond van Vlaanderen (HCOV): 
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Casestudie – Retourbemaling in het hart van Dendermonde 
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Casestudie – Retourbemaling in het hart van Dendermonde 
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Casestudie – Retourbemaling in het hart van Dendermonde 

Besluit 

Beperken van het opgepompte debiet tijdens de bemaling 

 

 

Het beperken van het netto opgepompte debiet is hierboven geïllustreerd met: 

Retourdebiet 80m³/u 

Lozingsdebiet 20m³/u 

Geretourneerd volume 616.000m³  in oktober 2022 

Gerecupereerd grondwater 722.700m³ (prognose einde werf juli 2023) 
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Casestudie – Retourbemaling in het hart van Dendermonde 

Dankzij de combinatie van waterremmende wand met retourbemaling wordt de grondwaterverlaging 

buiten de bouwput beperkt tot 0,55 à 0,75 m om de zettingsrisico te mitigeren. 

 

 

Haalbaarheid van de techniek - aandachtspunten 

De haalbaarheid van een retourbemaling wordt in de eerste plaats door de ontwerper van het 

bemalingsconcept afgewogen, rekening houdende met de resultaten van een risicoanalyse, de kostprijs, 

de beschikbare ruimte en de technische haalbaarheid [VMM 2021]. 

Met een retourbemaling zijn er specifieke aandachtspunten voor het ontwerp en de uitvoering,  

cf. infofiche retourbemaling: 

- Waterkwaliteit van de ontrekkingsbronnen en de retourbronnen, 

- Omgeving, 

- Nazorg van de bemaling, 

- Minimale afstand tussen de ontrekkingsbronnen en de retourbronnen in afwezigheid van verticale 

schermwanden… 

https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/richtlijnen-bemalingen-ter-bescherming-van-het-milieu
https://www.grondwaterindebouw.be/de-technologie/retourbemlingen-en-infiltratietechnieken/

