
,• ....... 

TOEGEPASTE GEOLOGIE EN H�DROGEOLOGIE 

VERSLAG VAN DE GEOLOGISCHE EN HYDROGEOLOGISCHE 

CRITERIA VOOR HET DOSSIER VOOR DE 

ERKENNING VAN MINERAAL WATER 

VAN EEN WINNINGSPUNT VAN DE 

N.V. FONTANA BRONNEN GELEGEN TE 

· MAARKE-KERKEM, KOKERELLESTRAAT 24 

.AFL. 
111111 

UNIVERSITEIT 
GENT 



lillil 
UNIVERSITEIT GENT 

VERSLAG VAN DE GEOLOGISCHE EN 
HYDROGEOLOGISCHE CRITERIA VOOR 

HET DOSSIER VOOR DE ERKENNING VAN 
MINERAAL WATER VAN EEN 

WINNINGSPUNT VAN DE 
N.V. FONTANA BRONNEN 

GELEGEN TE MAARKE-KERKEM, 
KOKERELLESTRAAT 24 

Opdrachtgever 

N.V. FONTANA BRONNEN 

Leiding : Prof. Dr. W. DE BREUCK 

Studie en verslag : Lic. M. MAHAUDEN 

Projectnummer : TGO 96/20 
Datum : januari 1997 

Laboratorium 
voor 
Toegep.aste Geologie 
en 
Hydrogeologie 

Geologisch Instituut 
Krijgslaan 281, SS 
B-9000 Gent 

tel. 09/264 46 47 
fax 09/264 49 88 



LIJST DER FIGUREN 

Fig. 1 Algemene ligging van het bedrijfsgebouw van de N.V. Fontana en het winningspunt. 

Fig. 2 Detailligging van het winningspunt en het bedrijfsgebouw. 

Fig. 3 Geologische, lithologische, stratigrafische en hydrageologische bouw ter hoogte van het 
winningspunt volgens gegevens van de boormeester. 

Fig. 4 Constructie van de sokkelput (volgens gegevens van de boormeester). 

Fig. 5 Technische kenmerken van de onderwaterpomp. 

Fig. 6 Schema van de winningswerkza.amheden 

Fig. 7 Waterwingebied en bescherrningszones voor de sokkelput (er wordt enkel rekening 
gehouden met de watervoerende laag van de sokkel). 

LIJST DER BIJLAGEN 

Bijl. 1 Boorverslag van de winningsput volgens de boormeester. 



Verslag van de geologische en hydrogeologische criteria voor bet dossier 
voor de erkenning van mineraal water yan een winningspoot van de N. V. 

Fontana Bronnen gelegen te Maarke-Kerkem, KokereDestraat 24. 

1. Inleiding 

Door de N.V. Fontana Bronnen werd aan het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en 
Hydrogeologie van de Universiteit Gent (L TGH) opdracht gegeve� een verslag op te maken 
betreffende de geologische en hydrogeologische criteria van hun winningspunt gelegen te 
Maarke-Kerkem, KokereDestraat 24. Het verslag kadert in het bestek van de aanvraag voor 
erkenning als mineraal water. 

Het winningspunt is een put van 200 m diep, geboord in 1994 door de firma NOTERMAN 
putboringen N. V., Kafhoek IA te 9680 Maarkedal. 

Onderhavig verslag omvat conform de vigerende wetgeving ter zake (Koninklijk Besluit van 
11 oktober 1985 betreffende mineraal water en bronwater - Art. 2 § 1. bijlage punt m 1.) in 
de volgende hoofdstukken achtereenvolgens: 

- hoofdstuk 2: ligging van het winningspunt, 
- hoofdstuk 3: geologie, lithologie en stratigrafie, 
- hoofdstuk 4: hydrogeologie, 
- hoofdstuk 5: winningswerkzaamheden, 
- hoofdstuk 6: zone ter bescherming van de bron tegen verontreiniging. 
- referenties 
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2. Ligging van bet winningspuot 

Het winningspunt is gelegen te Maarke-Kerkem, Kokerellestraat 24 waar het bedrijfsgebouw 
van de N.V. Fontana Bronnen gelegen is. Het ligt op ca. 100 m van dit gebouw in een aangren
zende weide. Volgens de topografische kaart op schaal 1/10.000 van het Nationaal Geogra
fisch Instituut blad Flobecq 30/5 is de maaiveldhoogte er ca+ 50,0 tot+ 52,5 1. 

Het winningspunt ligt op de zuidelijke valleiflank van de Maarkebeek die op ongeveer 3 50 m 
ten zuiden op ca. + 20,0 tot + 22,5 vloeit; de top van deze flank (waterscheiding van de 
Maarkebeek) ligt op ca. 1.000 m ten noorden nabij de N 60- Oudenaarde- Brakel- Geraards
bergen. 

De Lambert coördinaten van het winningspunt zijn: 

X=99. 440 
y = 168. 150 

De ligging is verduidelijkt aan de hand van de figuren I en 2. 

Figuur 1 is een uittreksel van de topografische kaart op schaal 1/10.000 (samenvoeging van 
kaarten 30/5 Flobecq en 30/1 Sint-Maria-Horebeke) waarop het winningspunt gesitueerd is in 
zijn ruimere omgeving. 

Figuur 2 is een uittreksel van het kadasterplan op schaal 1/1.000 waarop het punt nauwkeurig 
is gesitueerd ten opzichte van het bedrijfsgebouw en de onmiddellijke omgeving. 

1 Alle peilen in dit verslag zijn aangegeven ten opzichte van het referentievlak van de 
Tweede Algemene Waterpassing (T.A.W.). 
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Figuur 1. Algemene ligging van het bedrijfsgebouw van deN. V. Fontana en het winningspunt. 
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3. Geologie.. lithologie en stratigrafie 

3. 1 Beschikbare gegevens 

De beschrijving van de geologie, oorsprong en aard van de bodem ter hoogte van het win
ningspunt is gesteund op: 

-de geologische kaart op schaal 1/50.000 Geraardsbergen (VAN LANCKER, V. et al 1996), 
-de publicatie "Voorstel Lithostratigrafische indeling van het Paleogeen" (MARECHAL, R. en 
LAGA, P. 1988), 

. 

-de archieven van de Belgische Geologische Dienst, 
-de archieven van het LTGH, 
-de boorbeschrijving van het winningspunt door de boormeester. 

3.2 Geologi� lithologie en stratigrafie 

De geologische bouw en lithologie is volgens de beschikbare gegevens ter hoogte van het 
winningspunt hierna beschreven. 

De bovenste of kwartaire afzettingen zijn volgens de ·nieuwe· geologische kaart (VAN 
LANCKER et. al 1996) minder dan 10 m dik. Op de valleiflanken zijn ze soms moeilijk te 
onderscheiden van de tertiaire afzettingen omdat men in veel gevallen te maken heeft met 
afgeschoven materiaal (colluvium). Ten gevolge van afschuivingen kunnen oudere sedimenten 
jongere bedekken. Gelet op de geologische bouw van de heuvels kunnen sedimenten van de 
Formatie van Tielt afgeschoven zijn. 

Het tertiaire substraat bestaat uit afzettingen van het Lid van Moen behorend tot de Formatie 
van Kortrijk. Het betreft kleüge grove silt tot fijn zand met kleilagen, nummuliethoudend. 
Hieronder komen het Lid van Saint-Maur en hét Lid van de Mont-Héribu voor, beiden even
eens behorend tot de Fannatie van Kortrijk; het eerste bestaat uit zeer fijn siltige klei met 
dunne intercalaties van grofsiltige klei tot kleiige zeer fijne silt. Het tweede bestaat uit glauco
niethoudende kleüge zanden of zandige kleien en compacte siltige kleien of kleiige silten; soms 
met graafsporen; aan de basis komt geoxydeerd en verhard kleüg zand voor met lenzen zuiver 
zan4.· 
Onder. ge Formatie van Kortrijk, die de onderste Fannatie is van de Ieper Groep, komen de 
afzettingen van de Landen Groep voor. Omtrent de lithologie van deze afzettingen zijn ter 
hoogte van het winningspunt weinig gegevens beschikbaar; in zijn boorbeschrijving vermeldt 
de boormeester groen zand (zie bijlage 1 ). 

De tertiaire sedimenten liggen rechtstreeks op paleozoïsche sokkelgesteenten. Het betreft 
gesteenten van het Cambrium meer bepaald de Oisquercq Groep (DE VOS et. al, 1993); ze 
worden gekenmerkt als massieve klei-silt gesteenten (mudstones) van diverse kleur - paars, 
groen, grijs tot bruin. De boormeester beschrijft deze gesteenten als groen grijze rots. 

De weinig nauwkeurige boorbeschrijving van de boormeester laat niet toe de verschillende 
stratigrafische eenheden af te bakeneen, voornamelijk voor wat betreft de kwartaire en ondiepe 
tertiaire ( Ieper Groep) afzettingen. 

· 

De geologische, lithologische en stratigrafische bouw zijn in figuur 3 verduidelijkt. 
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4. Hydrogeologie 

Uit de lithologische samenstelling (zie 3) kan volgende algemene hydrageologische bouw 
worden afgeleid. Van boven naar onder zijn een afwisseling van doorlatende en slecht tot zeer 
slecht doorlatende afzettingen te onderscheiden. 

Doorlatend tot slecht doorlatend zijn het colluvium en het Lid van Moen. Waterwinningsmoge
lijkheden zijn in deze afzettingen waarschijnlijk beperkt; enerzijds is het colluvium niet dik en 
anderzijds bestaat het Lid van Moen overwegend uit zeer fijne weinig doorlatende sedimenten. 
De onderliggende afzettingen van de Formatie van Kortrijk met name de Leden van Saint
Maur en van de Mont-Héribu bestaan ook overwegend uit fijne tot zeer fijne slecht doorlaten
de afzettingen en algemeen wordt aangenomen dat ze geen waterwinningsmogelijkheden 
bieden. 
De afzettingen van de Landen Groep kunnen als doorlatend worden beschouwd vooral indien 
ze zandig zijn. Meestal wordt aangenomen dat in deze groep bovenaan zandige en onderaan 
kleiige sedimenten voorkomen (de boonneester vermeldt echter enkel groen zand). Uit 
ervaring blijkt dat winningsmogelijkheden in . deze watervoerende laag qua debiet meestal 
beperkt zijn. 
De sokkelgesteenten vormen een winbaar grondwaterreservoir. De winningsmogelijkheden zijn 
beperkt tot deze zones waar de gesteenten verweerd en/öf gespleteÏl zijn. Windebieten kunnen 
aldus sterk van plaats tot plaats verschillen. De watervoerende laag van de paleozoïsche sokkel 
wordt meestal van deze van de Groep van Landen afgeschermd door zeer slecht doorlatende 
kleiige sedimenten aan de basis van de Groep van Landen; volgens de boorbeschrijving van de 
boormeester zijn deze afzettingen niet aanwezig zodat sokkel en Groep van Landen één 
watervoerende laai vormen? 
De laag van de sokkel is een afgesloten watervoerende laag die naar boven toe bedekt is door 
een dik (ca. 100 m) pakket in globo zeer slecht doorlatende afzettingen behorend tot de 
Formatie van Kortrijk. 

De hydrageologische bouw zoals afgeleid uit de gegevens van de boormeester is op fig. 3 
verduidelijkt. Deze wijkt voor de ondiepe afzettingen (Kwartair en Ieper Groep) enigszins af 
van de hierboven beschreven bouw. 

Volgens metingen van het LTGH was de stijghoogte in de watervoerende laag van de sokkel 
ter hoogte van Maarke-Kerkern anno 1986 ca - 35, anno 1988 ca. - 35 en anno 1993 ca. - 40. 
Deze dalende wordt vooral toegeschreven aan de overexploitatie van deze laag vooral in de 
driehoek Waregem - Tielt - Roeselare. Gelet op de· maaiveldhoogte (zie 2) zou dit overeenk
omen met een waterstandsdiepte in rust van ca. 90 tot 92,5 m in 1993 (VAN CAMP et. al. 
1994). Volgens de boormeester bedroeg de waterstand in rust anno 1994 (uitvoeringsdatum 
boring) 90 m hetgeen goed overeenkomt met de kaarten opgemaakt door het LTGH (VAN 
CAMP et. all994). 

In het bestek van onderhavig onderzoek werden volgende waarnemingen gedaan: 

- op maandag 16/12/1996 om 9.00 h werd een ruststand gemeten van 86,80 m onder de 

2 Verder in dit verslag zal steeds de term watervoerende laag van de sokkel gebruikt wor
den. 
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deksteen3 van de put; op het ogenblik van de meting werd reeds gedurende meer dan 64 h niet 
gepompt, 

- op vrijdag 20/12/1996 om 15.00 h werd getracht de waterstand in werking te meten; dit 
bleek niet mogelijk omdat de peilsonde slechts tot 104,80 m onder de deksteen kan zakken; na 
het aanzetten van de pomp à rato van ca. 4 m3/h daalt het water na ca. 5 minuten lager dan 
104,8 m onder de deksteen. 

De watervoerende laag van de sokkel kan in globo als weinig kwetsbaar worden beschouwd 
gelet op het feit dat ze naar boven toe bedekt is door een dik pakket slecht tot zeer slecht 
doorlatende afZettingen van de Formatie van Kortrijk - zie hoger. 

3 De deksteen ligt ongeveer 0,2 m boven maaiveld. 
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5. Winningswerkzaamheden 

5. I Beschrijving van het winnings.punt 

De beschrijving van het winningspunt steunt op gegevens van de boonneester. 
Het winningspunt is een geboorde put4 in de watervoerende laag van de paleozoïsche sokkel. 
Volgens infonnatie van de boormeester is het boorgat 200 m diep; het is uitgebouwd met 

buizen 0 168 mm tot op 107 m diepte. Onder de voet van de buis is het boorgat in de sokkel
gesteenten open gelaten. In de sokkelput is een onderwaterpomp aangebracht Gründfos type 
SP 5A-42 3 x 220V. De pomp hangt op 105 m diepte. De buizen van de persleiding zijn 1,25"; 
de persleiding mondt uit in een betonnen voorput (betonnen ring) alwaar een drukmeter en een 
teller in de persleiding zijn opgenomen; daarnaast is het ook mogelijk aan de hand van een 
kraantje waterstalen te nemen ter hoogte van de winningsput. De betonnen ring steekt ca. 0,2 
m boven het maaiveld uit en is bovenaan afgesloten door een deksteen; in deze deksteen is een 
opening (afgesloten met een betonnen deksel) voorzien waardoor metingen kunnen worden 
uitgevoerd. 
De put is uitgerust met een peilbuisje dat toelaat waterstandsdiepten in rust te meten. Een 
peilsonde van 0 17 mm zakt echter niet dieper dan 104,80 m onder de deksteen (buisje te smal 
of peilsonde rust op pomp?). 

Vanaf de putkop wordt het water via een PVC persleiding 0 50 mm naar het bedrijfsgebouw 
geleid. 

De constructie van de sokkelput is in fig. 4 geûlustreerd. 

In fig. 5 zijn de technische kenmerken van de onderwaterpomp opgenomen. 

5.2 Watergebruik 

Het water wordt in het bedrijfsgebouw in een afgesloten reservoir (polyester tank van 450 I) 
geleid. De pomp wordt vanuit dit reservoir gestuurd en valt uit indien de druk oploopt tot 4 
kg. Vanuit het reservoir wordt het water rechtstreeks naar de vulmachine geleid. Het water 
wordt enkel gebruikt voor het vullen van de flessen. 

Het,,P'?�pdebiet bedraagt ca. 3 tot 4 m3/h. Het verbruik kan geraamd worden op: 

�ca. 20m3/d in het hoogseizoen, waarbij er ca. 4 dagen per week wordt afgevuld, 
.: ca. 20 m3 /d in het laagseizoen, waarbij er ca. 3 dagen per week wordt afgevuld. 

Het jaarlijks verbruik kan op 3.000 m3 worden geraamd. 

In fig. 6 is schematisch aangegeven hoe het water vanuit de geboorde put naar de vulmachine 
wordt geleid. 

4 Verder wordt het winningspunt als sokkelput aangegeven. 
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6. Zone ter beschenning yan het winningspunt tegen verontreiniging 

Zoals aangegeven in 4 is de watervoerende laag waaruit het winningspunt water oppompt 
(paleozoïsche sokkel) goed beschermd tegen verontreiniging. Verontreiniging en! of verande
ring van de waterkwaliteit zou kunnen optreden ten gevolge van: 

- de aanwezigheid van slecht afgewerkte of verlaten sokkelputten in de omgeving waardoor 
vreemd water op een of andere wijze in de watervoerende laag van de sokkel terechtkomt, 
- een verkeerde exploitatie van sokkelputten - hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan het 
verlagen van de stijghoogte (ten gevolge van pompen) tot onder de voet van de buis zodat een 
deel van het sokkelgesteente rechtstreeks in contact staat met de lucht. · 
De beschermingszones voor grondwaterwinningen van categorie C zijn gedefinieerd in het 
Besluit van de Vlaamse Executieve van 27 maart 1985. Naar analogie met dit Besluit zijn voor 
de sokkelput van de N.V. Fontana het waterwingebied en de beschermingszones afgebakend. 
Met behulp van benaderende fomlUles kunnen invloedszones rond waterwinningen berekend 
worden (DE SMEDT, 1983). Voor de bepaling van deze zones is aangenomen dat: 

-de porositeit van de watervoerende laag 6% (voor klei-silt gesteenten) bedraagt, 
- het pompdebiet 5 m3/h is (rekening houdend met de pompkenmerken-. het reële debiet ligt 
rond de 3 tot 4 m3/h), 
-de dikte van de watervoerende laag 93 m is (open boorgat onder de voet van de buis). 

Volgens de formules: 

waarbij: 
- � n de invloedsstraai overeenkomend met zone I of II, 
- Q pompdebiet, 
- t�,nde tijd overeenkomend met zone I (I dag) ofii (60 dagen), 
- p de porositeit van de watervoerende laag, 
- J? de dikte van de watervoerende laag, 

wordr-aldus een straal berekend van 2,62 m voor invloedszone I en van 20,27 m voor invloeds
zonell. 
Men neemt aan dat het waterwingebied zich 20 m van de winningsput uitstrekt. 

De op deze manier berekende invloedszones gaan uit van verblijftijden van het toestromend 
grondwater in het watervoerende pakket. Verblijftijden in de lagen boven de watervoerende 
laag worden niet meegerekend hegeen aldus een veilige marge betekent. De sokkelput betrekt 
immers water uit een afgesloten watervoerende laag die bedekt is door ca. 100 m slecht tot 
zeer slecht doorlatende afzettingen (zie 4). 
Een nauwkeurige begrenzing vastleggen voor de beschermingszone III is niet mogelijk aan
gezien het grondwaterstromingspatroon in de omgeving van de sokkelput onvoldoende nauw
keurig gekend is. 
In figuur 7 zijn de beschermingszones type I en ll en het waterwingebied weergegeven. 

Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie N.V. Fontana Bronnen- erkenning mineraal water 
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Fig. 7 Waterwingebied en beschenningszones type I en ll (er wordt enkel rekening gehouden 
met de watervoerende laag van de sokkel). 
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