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Inleiding
Het belang van omgevingsvariabelen op  
civieltechnische projecten wordt in Vlaanderen 
weerspiegeld in de nieuwe omgevingsvergun-
ning. Deze verenigt en vervangt de vroegere 
stedenbouwkundige vergunning, de milieu-
vergunning, de verkavelingsvergunning en de  
meldingsplicht. Er wordt sterk ingezet op toe-
nemende digitalisatie met de ingebruikname 
van het omgevingsloket: een digitaal platform 
waar aanvragen moeten ingeladen worden 
[on-line: http://www.milieuinfo.be/web/omge-
vingsloket/digitaalloket/home]. In dit digitaal 
platform kan men ook een richtinggevende 
omgevingscheck uitvoeren, i.e. nagaan welke 
voorschriften er gelden in de omgeving waar 
de werken uitgevoerd zullen worden. 

AGT n.v. heeft een toepassing uitgewerkt 
die beschikbare hydrogeologische gegevens  
koppelt aan verkregen inzichten om tot beslis- 
regels te komen voor de evaluatie van bema-
lingsprojecten. Deze beslisregels kunnen het 
beleid of andere actoren ondersteunen in de 
evaluatie van nieuwe projecten. Het concept van 
deze toepassing sluit aan op de omgevingscheck 
die reeds bestaat in het omgevingsloket.

De toepassing werd ontwikkeld als leidraad voor 
een studie die de bemalingsproblematiek op 
het grondgebied van de gemeente Sint-Truiden  
behandelt. Momenteel wordt onderzocht  
welke data aanvullend kunnen opgenomen 
worden om een generieke toepassing te  
krijgen, dan wel dat er steeds hydrogeologische 
inzichten moeten verworven worden voor  
locatie-specifieke problemen.

Studiegebied en bemalingsproblematiek
Figuur 1 toont de gemeente Sint-Truiden 

met aanduiding van de topografie, in meter  
boven zeeniveau (mTAW). Het reliëf varieert 
van golvend in het noorden tot sterk doorsne-
den asymmetrische rivierdalen in het zuiden. 
De riviervalleien werden uitgesneden in de 
ijstijden en weer opgevuld met jonge alluviale  
afzettingen. Ze omvatten de huidige water-
lopen en hebben dito ondiep grondwater. 
De alluviale afzettingen bestaan uit slecht  
geconsolideerde, fijnkorrelige materialen en 
worden bijgevolg gekenmerkt door een zeer 
lage conusweerstand bij sonderingen en een 
hoge zettingsgevoeligheid. Bovendien kan 
op de randen van de rivierdalen de zettings- 
gevoeligheid van de ondergrond op korte afstand 

sterk veranderen en zo aanleiding geven tot  
differentiële zettingen bij een grondwaterver-
laging door bemaling. 

De vereiste bemalingstechniek, het bema-
lingsdebiet en de invloedstraal van een be-
maling zijn afhankelijk van de lokale hydro-
geologie van de ondergrond. Drie belangrijke 
hydrogeologische factoren zijn de doorlatend-
heid, de dikte en het gespannen karakter van 
de watervoerende laag. De watervoerende 
lagen in Vlaanderen worden ingedeeld vol-
gens de Hydrogeologische Codering van de 
Ondergrond in Vlaanderen (HCOV). Onder 
de quartaire afzettingen komen in Sint-Tui-

Figuur 1 - Het grondgebied van de gemeente Sint-Truiden met een weergave van de 
topografie in meter TAW en de hydrogeologische modellagen in de ondergrond vol-

gens de HCOV code voor een west-oost transect in het midden van het studiegebied.

G
E

O
TE

C
H

N
IE

K
D

A
G

-SP
E

C
IA

L 2017

geotechniek _Dec._2017_v7.indd   49 20/11/17   12:25



50 GEOTECHNIEK - December 2017

Het belang van omgevingsvariabelen op civieltechnische projecten wordt 
in Vlaanderen weerspiegeld in de nieuwe omgevingsvergunning. Er wordt 
sterk ingezet op toenemende digitalisatie. In dit kader werkt AGT n.v. aan 
systeem dat hydrogeologische kennis en beschikbare GIS data bundelt in 
beslisregels om zo het beleid te ondersteunen in de evaluatie van nieuwe 
projectaanvragen voor bemalingen. De recente ontwikkelingen bij de 

Databank Ondergrond Vlaanderen zouden het ook mogelijk maken om 
boor- en sondeergegevens mee te nemen in deze werkwijze. Deze studie 
toont echter aan dat ‘big data’ eerst ‘smart’ moeten zijn alvorens een 
generiek kader kan uitgewerkt worden. Aan boor- en sondeergegevens 
wordt immers pas betekenis gegeven na interpretatie door een expert. 

Samenvatting

den volgens de HCOV indeling drie tertiaire  
modellagen voor met variërende doorlatend-
heden: het Oligoceen Aquifersysteem; het  
Landeniaan Aquifersysteem + de Landeniaan 
en Heersiaan Aquitard; en het Heersiaan en 
Opglabbeek Aquifersyseem.

Het bemalen in een gespannen watervoerende 
laag, in dit geval in het Landeniaan met een 
hoge doorlatendheid, resulteert in hoge be-
malingsdebieten en een grote invloedstraal. 
Dit is zeker van belang in het noordelijke deel 
van Sint-Truiden waar artesische watervoe-
rende lagen voorkomen, of in het algemeen 
waar de slecht doorlatende quartaire lagen de 
onderliggende aquifer een gespannen karak-
ter geven. 
In het noorden en zuiden van de gemeente 
Sint-Truiden zijn er IVON/VEN, habitatricht-
lijngebieden en grondwaterwinningen gelegen 
waar specifieke regels moeten gevolgd worden 
indien deze beïnvloed worden door een bema-
lingsproject. Tot slot dient het dossier van een 

verontreinigde site opgevraagd te worden bij 
de dossierhouder van de Vlaamse Openbare 
Afvalstoffenmaatschappij om de aard van de 
verontreiniging te onderzoeken indien de ge-
schatte invloedstraal van een bemaling tot het 
betreffende perceel reikt.

Beschikbare data
De Databank Ondergrond Vlaanderen bun-
delt de openbaar beschikbare data van  
(hydro)geologische aard in Vlaanderen [online:  
www.dov.vlaanderen.be]. Er worden zowel 
boor-, monitorings- als modelgegevens over 
de ondergrond ter beschikking gesteld. Het 
Vlaams grondwatermodel toont ook richt-
waarden voor de hydraulische conductiviteit 
van deze lagen. Samen met de beschikba-
re monitoringsgegevens van de stijghoogten 
kunnen zo de drie belangrijke hydrogeologi-
sche factoren in een bemalingsproject bena-
derd worden: de doorlatendheid, de dikte en 
het gespannen karakter van de watervoerende 
laag. Eventuele aandachtsgebieden bij een be-

maling zijn te vinden op het geoportaal van de 
Vlaamse overheid [on-line: www.geopunt.be]. 

Deze data kunnen in real time via boven  
genoemde webservices gebruikt worden.  
Momenteel worden de data echter lokaal  
gestockeerd om problemen met de connectiviteit  
te voorkomen. 

Een leidraad voor de evaluatie van een 
bemalingsproject
Om de vereisten voor de aanvraag van een  
bemalingsproject te evalueren worden in de 
toepassing risico-gebaseerde scores toegekend 
volgens de grondlagenopbouw, de bemaalbaar-
heid, de afmalingshoogte, de aanwezigheid van 
constructies in de nabijheid en de bemalings-
duur. De scores worden uitvoerig beschreven 
in de hydrogeologische studie die voorafgaat 
aan de ontwikkeling van deze toepassing. De  
totaalscore resulteert in een categorie waarvoor 
minimaal vereiste proeven opgelijst worden, 
zoals ook beschreven in  de studie “Richtlijnen 
Bemalingen” (Van Calster et al., 2009). 

De toepassing geeft voor een specifieke locatie  
de resultaten overzichtelijk weer voor zowel 
de interessegebieden binnen de aandacht- 
zone (Figuur 2), als voor technische aspecten 
die vereist zijn voor een gedegen evaluatie van 
het voorliggende bemalingsproject (Figuur 3).

Een generiek kader voor de evaluatie van be-
malingsprojecten
De recente ontwikkelingen bij de Databank  
Ondergrond Vlaanderen zouden het ook  
mogelijk maken om boor- en sondeergege-
vens mee te nemen in deze werkwijze (online:  
www.github.com\DOV-Vlaanderen). Een evalu-

Figuur 2 - Het resultaat van de omgeving-
scheck in de toepassing. De rode cirkel 
toont de geschatte aandachtzone van de 
bemaling. De interessegebieden worden 
weergegeven met de overeenkomstige 
kleurcode. Centraal wordt een profiel van 
de onderliggende HCOV modellagen tot 
een diepte van 20 meter onder maaiveld 
weergegeven.
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atie voor de gemeente Sint-Truiden toont ech-
ter aan dat ‘big data’ eerst ‘smart’ moeten zijn 
alvorens een generiek kader kan uitgewerkt 
worden. Aan boor- en sondeergegevens wordt 
immers pas betekenis gegeven na interpretatie 

door een expert. 
Figuur 4 toont beschikbare sondeergegevens 
op locaties 325 meter van elkaar verwijderd. 
Deze gegevens verschillen sterk van elkaar en 
wijzen op een grote heterogeniteit met eerder 

zandigere texturen maar geven weinig informa-
tie over de watervoerende eigenschappen. Uit 
nabije boorgegevens wordt een zandige laag 
weerhouden van 4 tot 10 m-mv, gevolgd door 
een kleilaag. De beschikbare modelinformatie 
van de HCOV codering wijst enkel op quartaire 
afzettingen en maakt geen onderscheid tussen 
het Landeniaan Aquifersysteem en de Landeni-
aan en Heersiaan Aquitard . Zo kan de dikte van 
het Landeniaan Aquifersysteem niet correct 
ingeschat worden. Nabijgelegen boringen met 
interpretaties wijzen voornamelijk op de aan-
wezigheid van het Lid van Lincent. Deze laag 
heeft een specifiek karakter door de aanwezig-
heid van lokaal versteende, eventueel gebro-
ken kleilagen (Claes en Gullentops, 2001). Deze 
versteende klei kan ten dele de waargenomen 
sondeergegevens verklaren. Waar de breuken 
doorlopen kan deze laag bovendien lokaal zeer 
watervoerend zijn. Dergelijke bevindingen kun-
nen echter enkel gemaakt worden door een 
expert die verder kijkt dan de verwerkte hydro-
geologische data.

Conclusie
Er werd een toepassing ontwikkeld die  
hydrogeologische inzichten vertaalt in een 
richtinggevende leidraad voor de evaluatie 
van bemalingsprojecten. Deze toepassing past 
naadloos in het concept van de omgeving-
scheck bij de aanvraag van een omgevings-
vergunning en kan verder uitgebouwd worden 
door de toenemende beschikbaarheid van  
(hydro)geologische gegevens via webservices. 
De grote verscheidenheid die in deze gegevens 
vervat zit wordt echter nog onvoldoende gevat 
in daaraan verbonden hydrogeologische inzich-
ten zodat regio-specifieke studies momenteel 
vereist blijven.
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Figuur 3 - In het laatste tabblad van de toepassing worden de minimale gegevens weerge-
geven die het bodemonderzoek zou moeten bevatten voor de voorgestelde bemaling, reke-

ning houdend met de richtlijnen neergeschreven door Van Calster et al. (2009).

Figuur 4 - De locatie en de conusweerstand van 2 nabijgelegen sonderingen in het studiegebied. De 
dichtstbijzijnde boring wijst op twee quartaire lagen, waarvan de bovenste ± 4 m dik is, gevolgd door 

een zandige afzetting van ± 5 m en daaropvolgend een kleilaag tot op de maximale sondeerdiepte. 
De overeenkomstige beschikbare hydrogeologische interpretaties worden getoond in de figuur.
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