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1. Inleiding 

Tijdens de constructie van de funderingen van de geplande windturbines aan de Klein Gentstraat te 

Herentals en Grobbendonk is, afhankelijk van het finale funderingsontwerp, een ontgraving in den droge 

vereist tot op een diepte van 3 à 4 m-mv. Gezien de ondiepe grondwaterstand zal een 

grondwaterbemaling tijdens de constructiefase van de funderingen noodzakelijk zijn. 

Deze bemalingsnota geeft een overzicht van de lokale geohydrologische aspecten met als doel de te 

verwachten invloed op de grondwatertafel en het geraamde grondwateronttrekkingsdebiet te bepalen. 

Daarnaast zal gecontroleerd worden of er geen ontoelaatbare zettingen optreden voor nabijgelegen 

constructies. Deze nota zal aanbevelingen bevatten voor het ontwerp van de bemaling en de opvolging 

ervan.  

 

Figuur 1: Strengenbemaling 
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2. Omgevingskenmerken, geologie en hydrogeologie 

Deze studie werd opgemaakt op basis van beschikbare gegevens op Databank Ondergrond Vlaanderen 

(DOV) en Geopunt. Er werden in het kader van deze studie geen boringen, sonderingen of peilbuizen 

geplaatst. 

 

2.1. Situering van het project en omgevingskenmerken 

Het project behandeld de bouw van 2 windturbines op terreinen aan de Klein Gentstraat in Herentals 

en Grobbendonk: 

 

Kadastrale gegevens 

projectlocatie ‘WT-E1’: 

Gemeente Grobbendonk, 1ste afdeling sectie E perceelnummers 131G, 

130D, 134B2, 133H en 134A2  

 
De percelen zijn gelegen aan de gemeenteweg ‘Klein Gent’  

 

Kadastrale gegevens 
projectlocatie ‘WT-E2’: 

 

Gemeente Herentals, 2e afdeling sectie D, perceelnumers 2A en 19C 

 

De percelen zijn gelegen aan de gemeenteweg ‘Klein Gent’ 
 

Tabel 1 : Betrokken percelen 

 

Figuur 2: Definitieve inplanting met zicht op beide windturbines 
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De belangrijkste gegevens met betrekking tot het bouwproject en zijn omgeving: 

 

Belgian Lambert-72 coördinaten 
van de middelpunten van de 

masten van de windturbines: 

WT-E1: X: 178.437m, Y: 205.934m 
WT-E2: X: 178.855m ; Y: 205.696m 

Geplande uitgravingsdiepte ± 3 tot 4 m-mv* 

Geplande oppervlakte van de 

bouwput (per windturbine) 
± 490 m²/bouwput 

Geraamde constructieduur 

fundering (incl. ontgraving en 
aanvulling) 

3 à 4 weken 

Afstand tot dichtstbijzijnde gebouw ± 65m (WT-E1 t.o.v. loods DCM) 

Waterlopen / oppervlaktewater Nijlense beek op ca. 100m ten zuiden (WT-E2) 

Lozingspunten 

Afwateringsgrachten op ca. 120m ten zuiden aan de Klein 

Gentstraat (WT-E1) en Nijlens beek 100 m ten zuiden 
(WT-E2) 

Tabel 2 : Samenvatting geologie en hydrogeologie (bron: synthese gegevens Databank Ondergrond Vlaanderen) 

(*) Afhankelijk van het finaal funderingsontwerp. 

2.2. Geologie en hydrogeologie 

Een geschematiseerde opbouw van de regionale geologie is weergegeven in onderstaande tabel: 

 

Dikte (m) 

(geschat) 

Beschrijving Stratigrafie Hydrogeologie Hydraulische 

conductiviteit 

(m/d) 

(geraamd) 

2 à 3 m Zandhoudende leem tot 

leem met voorkomen van 

kleiige laagjes (plioceen) 

Quartair  Quartair 

aquifersysteem. Goed 

tot slecht 

watervoerend 

(heterogeen) 

6 – 10-3 

(aanname 1 

m/d) 

47m Glauconiethoudende 

zanden van de formatie 

van Diest 

Tertiair - 

Formatie van 

Diest 

Mioceen 

aquifersysteem (0250) 

6 

Tabel 3 : Samenvatting geologie en hydrogeologie (bron: synthese gegevens Databank Ondergrond Vlaanderen) 
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Grondwaterkwetsbaarheid 

De grondwaterkwetsbaarheid ter hoogte van het projectgebied wordt hieronder weergegeven: 

 

Index Kwetsbaarheid Watervoerende 

laag 

Deklaag 

Ca1 Zeer kwetsbaar Zandig Zandig 

Tabel 4 : Samenvatting grondwaterkwetsbaarheid (bron: Databank Ondergrond Vlaanderen) 

 

Diepte freatisch grondwater 

Op basis van boringen, bodemprofielen en grondwatermeetpunten in de omgeving van de 

projectlocatie, bevindt het freatisch grondwater zich op ca. 1,5 à 2 m-mv. 

 

Vermoedelijk is de diepte van het freatisch grondwater onderhevig aan seizoenale fluctuaties. 

 

Grondwaterwinningen en beschermingszones 

Op basis van de beschikbare informatie bevinden er zich geen drinkwaterwinningen, waterwingebieden 

en/of beschermingszones binnen een straal van 2 km van de onderzoekslocatie. 

 

De meest nabijgelegen vergunde grondwaterwinning bevindt zich op ca. 20 m ten noorden op het 

terrein van DCM nabij WT-E1. De grondwaterwinning bevindt zich in de zanden van Diest op een diepte 

van 45m.  Mogelijks is er een invloed op de grondwaterstand ter hoogte van de projectlocatie, dit kan 

echter niet ingeschat worden gezien de gegevens van het onttrekkingsregime niet bekend zijn. 

 

Verziltingskaart 

De projectzone bevindt zich niet nabij een verzilte zone. 
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Figuur 3 : Grondwaterwinningen (rood) nabij de projectlocaties (bron: DOV) 
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3. Minimaal grondonderzoek  

Voorafgaand aan elk bemalingsproject dient een grondonderzoek te worden uitgevoerd. De categorie 

van het werk, gebaseerd op de impact en het risico van de bemaling, bepaald de aard van de proeven. 

 

3.1. Categorie van het werk 

Onderstaande tabel bepaald de categorie van het werk aan de hand van een totaal score die is 

samengesteld uit deelscores voor 5 aspecten: 

 

Omschrijving Beschrijving Score 

Grondlagenopbouw (zettingsgevoeligheid) (Vermoedelijke) 

aanwezigheid van slappe klei 

OF aanvullingen 

1 

Bemaalbaarheid van de ondergrond Watervoerende grondlaag 

met goede tot lage 

doorlaatbaarheid 

2 

Afmalingshoogte Afmalingshoogte 3 tot 6m 2 

Risico op schade aan constructies Gebouwen binnen een 

afstand van 50m tot 1km 

1 

Bemalingsduur Bemalingsduur < 2 maanden 1 

TOTAAL 7 

Tabel 5 : Bepaling categorie van de bemaling (bron: WTCB) 

 

Op basis van bovenstaande evaluatie betreft het bemalingsproject een werk van categorie 1 (6 tot 9 

punten).  

 

3.2. Noodzakelijk grondonderzoek – categorie 1 

Voor een werk van categorie 1 dient volgend grondonderzoek te worden uitgevoerd: 

• Cone penetration test (CPT): 1 CPT per 500 m² = 2 CPT’s (1 per bemalingszone) 

• Peilbuizen: 1 peilbuis per bemalingszone = 2 peilbuizen 

 

De resultaten van het grondonderzoek worden door de ontwerper geëvalueerd samen met deze van 

het vooronderzoek (bemalingsnota). Er wordt op basis hiervan een nieuw verslag opgesteld met een 

lijst van aanbevelingen en maatregelen (zie verder hoofdstuk 6). 
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4. Raming van de invloedstraal en het bemalingsdebiet 

Voor de berekening van de invloedstraal wordt ervan uitgegaan dat het freatisch oppervlak verlaagd 

wordt tot 0,5m onder de funderingsaanzet. Met de grondwaterstand op ca. 1,5 à 2 m-mv geeft dit voor 

een funderingsontwerp van maximum 4 m-mv (fundering op staal) een noodzakelijke verlaging van 2,5 

à 3 m. 

 

4.1. Invloedstraal 

De invloedstraal van de bemaling betreft de afstand ten opzichte van de bouwput waarop nog een 

significant meetbare verlaging van het grondwaterniveau wordt vastgesteld (min. 5 cm). 

 

Voor kleine bemalingen kan de invloedsstraal benaderd worden door de formule van Sichardt: 

𝑹 = 𝟑𝟎𝟎𝟎 × 𝒔 × √𝒌 

met s de afmalingshoogte en k de hydraulische conductiviteit in m/s 

 

Uitgaande van een afmalingshoogte van 3 m (van 1,5 naar 4,5 m-mv) en een conductiviteit van 7 x 10-

5 m/s (ca. 6 m/d, de bemaling vindt hoofdzakelijk plaats in de aanzet van de Diestiaanse zanden), 

bedraagt de invloedstraal per bemalingszone ca. 74 m.  

 

Op basis van de berekende invloedstraal wordt er geen significante grondwaterverlaging verwacht ten 

opzichte van het meest nabijgelegen gebouw op ca. 65 m afstand (ten opzichte van WT-E1). 

Zettingsberekeningen zijn op basis van de gestelde aannames niet noodzakelijk. 

 

4.2. Bemalingsdebiet 

Voor de berekening van het bemalingsdebiet wordt uitgegaan van een pompput die het volledig 

watervoerendpakket (quartaire deklaag) penetreert. De pompput wordt gelijkgesteld aan de benodigde 

bouwput voor de fundering met een equivalente straal van 12,5 m. 

 

Op basis van de Dupuit-Forcheimer theorie kan het benodigd debiet dan als volgt berekend worden 

(steady flow): 

𝑄 =  𝜋𝐾(𝐻2 − ℎ𝑤2)/ln (
𝑟𝑒

𝑟𝑤
) 

 

Hieruit volgt een stationair debiet van ca. 30 m³/u. Bij opstart van de bemaling zal dit leiden tot een 

tijdelijk debiet van ca.50 m³/u (we houden rekening met de minder goed doorlatende quartaire laag, 

bij een debiet dat de 2.500 m³/d dreigt te overschrijden zal sequentieel gewerkt worden).  
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Opmerking: Het werkelijke onttrekkingsdebiet is sterk afhankelijk van de hydraulische transmissiviteit 

van het watervoerend pakket. Het is daarom raadzaam om op basis van het grondonderzoek (zie 

hoofdstuk 0) de hydraulische conductiviteit1 en daarmee de transmissiviteit meer correct in te schatten, 

daarnaast kan ook een kortstondige proefbemaling georganiseerd worden om vast te stellen of de 

voorziene installatie toelaat om de beoogde verlaging te realiseren en of de invloed van de bemaling 

voldoet aan de verwachtingen. 

  

                                                

1 De horizontale hydraulische conductiviteit kan op basis van een peilbuis worden ingeschat door middel van een baildown test 

of slugtest. In een sterk heterogeen pakket dienen echter meerdere testen te gebeuren om een voldoende relevante waarde af 

te leiden. Meer correct is een pompproef of een proefondervindelijke opstelling met behulp van een proefbemaling. 
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4.3. Onttrekkingsvolume 

Rekening houdend met een onttrekkingdebiet van ca. 30 m³/u per bouwput en een bemalingsduur van 

maximaal 4 à 5 weken (3 à 4 weken constructie met opstart van de bemaling ca. 1 week op voorhand), 

wordt het totaal onttrokken volume grondwater per windturbine geraamd op ca. 20.160 à 25.200m³.  

 

Voor het totaal project van 2 windturbines kan het totaal bemaald volume oplopen tot 

40.320 m³ à 50.400 m³. 

 

5. Bemalingsconcept 

De bemaler bepaalt op basis van dit vooronderzoek en de gegevens van het bijkomend grondonderzoek 

(en eventuele proefbemaling, zie verder) het bemalingsconcept. Op basis van dit vooronderzoek zal de 

bemaling, gezien de relatief goede aanstroming van het Diestiaans pakket, vermoedelijk bestaan uit 

een strengenbemaling  waarbij het water wordt weggetrokken rondom de bouwput met een hart-

op-hart afstand van de filters van 2 m. Dit leidt dan tot ca. 35 à 40 bemalingsfilters per 

windturbinebouwput. De bemaler/uitvoerder bepaald op basis van het bijkomend grondonderzoek en 

de waarnemingen op terrein, oordeelkundig de plaatsing- en afwerkingswijze van de extractiefilters. Er 

dient vermeden te worden dat tijdens de plaatsing een smeerlaag ontstaat langs de boorwand. 

Daarnaast dient de filter omstort te worden met filterzand/grind en indien noodzakelijk afgewerkt met 

een bentonietstop (bij vacuümbemaling). De filters dienen voldoende ontwikkeld te worden zodanig dat 

deze zand- en slibvrij water opleveren. 

 

Beide principes worden in onderstaande figuur schematisch weergegeven: 

 

 
Figuur 4 : Strengenbemaling (bron: WTCB) 
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6. Monitoring en aanbevelingen 

6.1. Monitoring 

Tenzij het grondonderzoek (zie hoofdstuk 0) anders uitwijst zal de monitoring voor dit bemalingsproject 

eerder beperkt zijn. Op basis van de gegevens van het vooronderzoek wordt voorgesteld om volgende 

zaken te monitoren: 

 

• Grondwaterstand in ten minste 1 peilbuis binnen de te bemalen zone: controle van de 

bemalingsdiepte. Om de invloedzone beter te kunnen inschatten kan het raadzaam zijn om een 

bijkomende peilbuis te plaatsen buiten de bemalingszone (bij voorkeur meerdere peilbuizen in 

meerdere richtingen rondom de bouwput), op dit moment wordt de meerwaarde hiervan echter 

als beperkt ingeschat; 

• Periodieke controle van het bemalingsdebiet (manueel of via een debietsmeting) ten einde de 

werking van de bemaling na te gaan alsook de vergunningsvoorwaarden te kunnen controleren; 

• Visuele / kwalitatieve controle van onttrokken grondwater ter vermijding van een ontzanding 

van de extractieputten; 

 

Op basis van dit vooronderzoek wordt een plaatsbeschrijving en het plaatsen van zettingsbouten en 

scheurmeters op nabijgelegen infrastructuur niet noodzakelijk geacht. Indien het bijkomend 

grondonderzoek echter tot andere inzichten leidt zullen deze aspecten opnieuw geëvalueerd dienen te 

worden. 

 

6.2. Bemalingsontwerp, risicoanalyse en aanbevelingen 

De bemaler / uitvoerder maakt op basis van het bijkomend onderzoek een rapport van het 

bemalingsconcept. Hierin worden minstens de volgende zaken vermeld: 

• De keuze van de bemalingsmethode en de uitwerking hiervan; 

• Een herevaluatie van de raming van de debieten, invloedszones en grondwaterverlagingen; 

• Een overzicht van de noodzakelijke monitoring met een uitwerking van acties in een 

risicoanalyse (zie verder). Indien er zettingen aan nabijgelegen infrastructuur kan optreden 

dienen maatregelen ter voorkoming van ontoelaatbare zettingen te worden vastgelegd alsook 

de uitwerking van een hierop aangepast monitoringsprogramma (plaatsbeschrijving, periodieke 

zettingsmetingen,…). 

 

De risicoanalyse omvat een uitwerking van te nemen maatregelen en interventiescenario’s voor 

volgende situaties: 
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• Onvoldoende verlaging van het grondwaterpeil (vb. doorlatendheid werd onderschat, 

bodemopbouw is anders dan voorzien,…) 

• Schade aan de bouwput (kwelvorming, openbarsten bouwput,…) 

• Schade aan constructies in de omgeving van de bouwput (invloedzone werd onderschat, 

zettingen werden onderschat,..) 

 

6.3. Vergunningstechnisch 

Een bronbemaling voor bouwkundige werken valt volgens bijlage 1 van VLAREM II onder rubriek 53.2. 

Op basis van deze bemalingsnota vallen de werken meer specifiek onder rubriek 53.2.2.b2 

“Bronbemaling voor bouwkundige werken met een netto opgepompt debiet van meer dan 30.000 

m³/jaar en waarvan de verlaging van het grondwaterpeil meer dan 4 meter onder het maaiveld 

bedraagt”. De toepassing van deze bronbemaling vereist een milieuvergunning klasse 2. 

 

Op basis van de historische en huidige bestemming van de betrokken gronden (landbouwpercelen), en 

de beschikbare informatie in het OVAM-dossierloket, wordt er geen ernstige 

grondwaterverontreiniging verwacht ter hoogte van de projectlocatie. Er dienen bijgevolg geen 

specifieke maatregelen genomen te worden om verspreiding of lozing van verontreinigd grondwater 

tegen te gaan. 
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7. Besluit 

Op basis van dit vooronderzoek wordt de bemaling ingedeeld in een werk van categorie 1 (= 

bemalingsproject met een beperkt risico).  

 

Het bemalingsdebiet kan relatief hoog oplopen gezien de goed doorlatende zanden van Diest waarin de 

aanzet van de bemalingsfilters geplaatst zullen worden. De invloedstraat wordt als relatief beperkt 

ingeschat. Het onttrokken grondwater kan geloosd worden op de afwateringsgrachten van de betrokken 

landbouwpercelen en de Nijlens beek waardoor er geen belasting van het rioleringsnetwerk zal 

optreden. 

 

Op basis van dit vooronderzoek en de gestelde aannames zijn er geen specifieke begrenzende 

maatregelen noodzakelijk om de bemaling te kunnen uitvoeren.  

 

Deze bemalingsnota dient opnieuw geëvalueerd te worden op basis van de resultaten van 

het minimaal grondonderzoek. De uitvoerder / bemaler dient op basis hiervan het 

bemalingsconcept uit te werken met inbegrip van een risicoanalyse voor de uitvoering van 

de werken. 

 

 
 

 

 

 
  



 

 

Wie is Encon? 

ENCON ZORGT VOOR TOTAALOPLOSSING  

OP ZOEK NAAR ENERGIEADVIES 
OP MAAT  
 

Stijgende energieprijzen en strengere 
milieunormen dwingen u als bedrijf om 
efficiënter om te gaan met energie of om 
alternatieve energie te produceren. 
Encon biedt hiervoor een 
totaaloplossing. Van studie tot 
uitvoering.  
 
Ondernemen en aandacht voor het milieu gaan 
vandaag hand in hand. De steeds hogere 
energiefacturen dwingen u op zoek te gaan naar 
kostenbesparende oplossingen voor uw bedrijf. 
Hiervoor heeft u een betrouwbare partner nodig: 
een bureau met expertise dat u meteen een 
concreet beeld van de kosten, besparingen en 
opbrengsten schetst. Encon is er zo één. Encon 
zoekt naar energieoplossingen op maat van uw 
bedrijf. Daarbij ligt de nadruk op kostenefficiëntie, 
integriteit en transparantie.  
 
EFFICIENT ENERGIE BESPAREN  
 
Eerlijk is eerlijk: er zijn wel meerdere 
studiebureaus die zich specialiseren in 
energiebesparing. Encon is dus niet alleen, wel 
uniek:  onze pragmatische aanpak en ervaring als 
uitvoerder leiden tot betere studies en 
engineering. We voeren dus niet alleen studies uit, 
maar zetten ze ook effectief om in de praktijk.  
 

• Besparingsplan: In onze aanpak starten we 
eerst met een analyse hoe en hoeveel kosten u 
kunt besparen. Dit resulteert in een concreet plan. 
Als ervaren bureau brengt Encon meteen ook de 
kosten en baten in kaart, zodat u een duidelijk 
zicht krijgt op uw return on investment. 
 

• Implementatie: nadat de besparingen in 
kaart zijn gebracht organiseren de ingenieurs 
gedetailleerde meetcampagnes en werken ze  
oplossingen concreet uit. Als objectief bureau 
vergelijkt Encon in deze fase de producten van 
verschillende leveranciers. Hierbij ligt de nadruk 
op het vermijden van kosten, het nastreven van 
maximale efficiëntie en het creëren van een 
meerwaarde.  
 

• Realisatie: Om projecten te realiseren kan u  
beroep doen op de projectleiders van Encon.  
Installateurs worden continu aangestuurd en 
opgevolgd. In deze fase draait alles om het 
behalen van concrete resultaten, binnen de 
opgestelde planning en budget. 

 
 

VERSTANDIG ENERGIE PRODUCEREN 
 
Bent u zeker dat het financieel verstandig is om te 
investeren in duurzame energie? Maakt u de juiste 
keuze voor een samenwerking met een 
leverancier en betaalt u hiervoor een juiste prijs? 
Rendeert uw investering ook op langere termijn 
optimaal? 

• Investeringsplan: Voor deze vragen hebben 
we een specifieke aanpak voor duurzame 
energieprojecten. Hierbij stellen we voor u een 
investeringsplan op. Onze oplossingen zijn hierbij 
berust op 4 doelstellingen: 

1. Kosten besparen door de onderhandelingen 
en de marktkennis 

2. Opbrengstverhoging door een specifiek 
ontwerp van de installatie 

3. Risicoverlaging door het invoeren van 
garanties en voorwaarden in de contracten 
met de installateurs 

4. Tijdsbesparing door de totaalaanpak met 
projectbeheer 
 

ÉÉN PROJECT, ÉÉN PARTNER 
  
Encon voert op deze manier een totaaloplossing 
uit. Zo’n totaaloplossing biedt een aantal 
belangrijke voordelen. Wanneer u de afzonderlijke 
fasen door verschillende partijen laat uitvoeren, is 
het risico op communicatiestoornissen alvast veel 
groter. Bovendien stelt zo’n totaalaanpak Encon in 
staat om te waken over de kwaliteit en de 
kostenreductie tot aan de eindmeet.  
 
Wenst u enkel advies of een ontwerp?  Dit kan 
want Encon werkt steeds op maat van uw bedrijf. 
Of u nu een kmo of een grote onderneming bent, 
tijdens het hele project denken we steeds met u 
mee. We werken kostenefficiënte oplossingen uit 
alsof het onze eigen investeringen zouden zijn. Op 
die manier trachten we een duidelijke meerwaarde 
voor uw bedrijf te creëren. Want uw succes is ons 
uitgangspunt.  
 
VAN STUDIE TOT SUBSIDIE  
 
Encon behoudt de controle over en de 
verantwoordelijkheid voor het volledige project. De 
afzonderlijke fasen zijn perfect op elkaar 
afgestemd. Dit leidt tot een resultaat waarbij een 
financieel rendement centraal staat. Als 
ingenieursbureau kan Encon overigens 
terugvallen op jarenlange praktijkervaring en op 
een gedreven team van energie-experts. Die 
werken niet alleen oplossingen uit, maar 
onderzoeken ook de subsidiemogelijkheden. De 
premieaanvragen zelf worden eveneens door 
Encon afgehandeld. Kortom: een totaaloplossing 
in de ruimste zin van het woord. 


