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RAPPORT BETREFFENDE 

- GEDETAILLEERD GEOLOGISCH VERSLAG OVER DE OORSPRONG EN 

DE AARD VAN DE BODE M 

- DE VASTSTELLING VAN DE ZONE TER BESCHERMING VAN DE 

BRON TEGEN VERONTREINIGING 

EN 

- HET VERBAND TUSSEN DE BODEMGESTELDHEID EN DE AARD EN 

HET TYPE VAN DE MINERALE SUBSTANTIES 

VAN DE WINNING VAN DE P.V.B.A. ORDAL TE RANST 

1. INLEIDING 

Het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de 

R.U.G. werd door de p.v.b.a. ORDAL, Kromstraat 68 te 2228 RANST, in haar 

schrijven van 14 maart 1988, gevraagd een rapport op te stellen betref-

fende : 

- een gedetailleerd geologisch verslag over de oorsprong en de aard van 

de bodem 

- de vaststelling van de zone ter bescherming van de bron tegen veront

reiniging 

- het verband tussen de bodemgesteldheid en de aard en het type van de 

minerale substanties. 

2. GEDETAILLEERD GEOLOGISCH VERSLAG OVER DE OORSPRONG EN 

DE AARD VAN DE BODEM 

De geologische bouw van de ondiepe lagen ter hoogte van het winnings

punt van de p.v.b.a. "ORDAL" is gekenmerkt door het voorkomen van over

wegend zandige afzettingen. Deze tertiaire lagen rusten op ca. 48 m diep-

te op een klei laag (ca. 60 m dik) van de Rupel Formatie m.n. de Klei van 

Boom. Boven deze kleilaag liggen de Zanden van Edegem en Antwerpen (For

matie van Berchem). De zanden van Edegem bestaÇln vooral uit grijze tot 

grijsgroene glaukoniethoudende, middelmatige tot fijne zanden. Ze bevat-

ten onderaan kleine grintbestanddelen van si lex en kwarts. De Zanden van 
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Antwerpen zijn donkergroene tot zwarte fijne zanden, sterk tot zeer sterk 

glaukoniethoudend die schelpenbanken (Pectunculus pi losus) en banden met 

intense bioturbaties bevatten. De Formatie van Berchem is ter hoogte van 

het winningspunt ca. 30 m dik. Erboven worden middel matige tot grove 

glaukoniethoudende zanden van de Formatie van Diest aangetroffen. Ze be

vatten plaatselijk zandsteenlagen. De dikte van deze afzettingen bedraagt 

hier ca. 12 m. 

Boven de tertiaire afzettingen komen leemhoudende fijne zanden voor 

van het Kwartair, hun dikte bedraagt ongeveer 4 m; onderaan wordt een 

basisgrint aangetroffen. 

De representatieve geologische bouw wordt verduidelijkt in een sche

matische WNW-ESE doorsnede van Wom meigem tot Ranst (fig. 1 ). 

3. VASTSTELLING VAN DE ZONE TER BESCHERMING VAN DE BRON TEGEN 

VERONTREINIGING 

De beschermingszone voor grondwaterwinningen van categori e C is vast

gelegd door het Besluit van de Vlaamse Executieve van 27 maart 1985. Naar 

analogie met dit Besluit zijn voor de waterwinning van de p.v.b.a. ORDAL 

het waterwinningsgebied en de bescherm ingszones afgebakend. Met behulp 

van benaderende formules kunnen beschermingszones rond waterwinningen 

worden berekend (DE SMEDT, 1983). 

Nemen we aan dat de porositeit van de watervoerende laag, bestaande 

uit middel matige zanden van de Formatie van Berchem (Zanden van Antwer

pen) 0.38 bedraagt en dat de nuttige neerslag 300 mm/jaar is dan kan men 

de straal van de bescherm ingszones type I, 11 en lil berekenen. 
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waarbij : 

Q = debiet van de winningsput : 168 m3/dag 

t1,11 = tijd overeenkomend met zone I (1 dag), zone 11 (60 dagen) 

n = porositeit van de watervoerende laag : 0.38 

D = dikte van de watervoerende laag : 45 m 

p = jaarlijkse netto-neerslag : 300 mm 

Aldus bekomt men volgende stralen 

- beschermingszone type I 
R = 1,8 m 

- bescherm i ngszone type 11 

R = 13,7 m 

- bescherm ingszone type lil 

R = 255 m 

De zones zijn aangegeven op fig. 2 en 3 (hierbij neemt men aan dat 

het waterwinningsgebied zich 20 m van de winningsput uitstrekt). De op 

deze manier berekende invloedszones (beschermingszones) gaan uit van de 

verblijftijden van het toestromende grondwater in het watervoerende pak

ket. De verblijfstijd van het water in de lagen boven de watervoerende 

laag is dus niet meegerekend wat een veilige marge betekent. 

Er dient wel opgemerkt dat hier water uit de eerste watervoerende 

laag wordt gewonnen waarbij deze niet is afgedekt met een weinig of 

slecht doorlatende deklaa€J. Op de grondwaterkwetsbaarheidskaart (fig. 4 -

DE BREUCK et al, 1985) valt de winning van de P,.v.b.a. ORDAL in een 

gebied dat aangegeven is als zeer kwetsbaar. Dit betekent dat een ver-
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Fig. 2 - Uitbreiding van het waterwinningsgebied en de beschermingsiones 
type I en 11 van de waterwinning van de p. v.b.a. ORDAL te Ranst 
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Fig. 3 - Uitbreiding van de beschermingszone type lil van de waterwinning 
van de p.v.b.a. ORDAL te Ranst 
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Fig. 4 - Uittreksel van de grondwaterkwetsbaarheidskaart van de Provincie 
Antwerpen (naar W. DE BREUCK et al. 1985) 
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ontreiniging aan de oppervlakte zonder hinder doorheen de bodem en de 

onverzadigde zone tot in de verzadigde zone kan dringen. 

4. VERBAND TUSSEN DE BODEMGESTELDHEID EN DE AARD EN HET TYPE VAN 
DE MINERALE SUBSTANTIE 

De watervoerende laag waaruit de p.v.b.a. ORDAL water wint wordt ge

vormd door de Zanden van Antwerpen. 

Een aantal parameters die de aard en het type van de minerale sub

stantie in een natuur I ijk grondwater bepalen zijn : 

- de reaktie van het grondwater met het gesteente. Een natuurlijk water 

streeft ernaar in evenwicht te zijn met de omgeving 

- de ouderdom van het water 

- de aard en het type van de minerale substantie van het voedingswater. 

Menselijke ingrepen kunnen de kwaliteit van een grondwater be'fnvloe-

den. 

Het water van de p.v.b.a. ORDAL is vooreerst getypeerd volgens het 

klassifikatiesysteem van P. STUYFZAND ( 1986). 

Dit houdt rekening met 

- het chloridegehalte 

- de totale hardheid 

- het type (gevormd door het dominerende kation en anion in de ionenba-

lans) 

de kationenuitwisselingscode (som van de Na+, K+ en Mg
2+ 

in meq/1 

gekorrigeerd voor een zeezoutbijdrage). 
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Volgens wateranalysen (monstername op 27/05/87 en 29/09/87 - zie bij

lage ) is het "ORDAL"-water een zoet, hard water van het calcium bicar

bonaattype met een (Na+K+Mg)-evenwicht. 

Een andere typering gebeurde volgens de waterklassifikatie van G. DE 

MOOR en W. DE BREUCK (1969). Hierbij wordt rekening gehouden met : 

- de totale mineralisatie 

- de relatieve ionenverdeling 

- de magnesium/calcium- en sulfaat/chloor verhoudingen. 

Hiertoe wordt een water door een type-symbool voorgesteld, waarin de 

relatieve ionenverdeling door haar koÖrdinaten in een Piper-diagram wordt 

aangegeven (fig. 5). 

Volgens dit klassifikatiesysteem is het "ORDAL"-water een matig zoet 

water behorende tot het type Va1 g5 of Vb1 g5. Het bevat een overmaat aan 

aardalkal i metalen (ca. 89 %) voor wat betreft de kationen en ca. 63 % aan 

bicarbonaat. 
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LOVAP vzw 
Laboratorium erkend door de ministerles voor Volksgezondheid, 
Landbouw, Tewerkstelling en Arbeid, Leefmilieu (OVAM, VWZ) 

laboratorium : 

Kleinhoefstraat 4 
B·2440 Geel 

Tel. 014/58.55.86 

0/REF 

mdllwds 

Administratief adres : 

Technische-Schoolstraat 52 
B • 2440 Geel 

U/REF 

A N A L Y S E R A P P 0 R T 150.13 

Betreft analyse van een staal water 

OR DAL 
Kromstraat 68 
2228 RANST 

T. a.v. Dhr. Schellekeos 

Geel, 19 juni 1987 

Staalname Door ir. c. Bruyninckx van Lovap op 27.05.87. 
Het staal werd genomen na de pomp en voor de beluchter. 

Analyseresultaten 

kleur <3 mg/1 schaal Pt/Co 
t roeb e 1 i ngsg ra ad' 
reuk 

water met rood-bruin neerslag 
reukloos 

smaak normaal 

�2r.mtn 
Q.t2!l= 
��!�r. 

- pH ---------------------------------- 7,2 
- geleidbaarheid (�Slem bij 20°C) ----- 710 2100 
- chloriden (mg/1 Cl) ----------------- 45 200 
- sulfaten (mgll S04) ----------------- 79 250 
- carbonaten (mg/1 C03) --------------- <2 
- bicarbonaat (mgl 1 HC03l- -------------. 279 
- calcium (mgll Ca) ------------------- 124 150 
- magnesium (mgll Hg) ----------------- 6,6 50 
- natrium (mgll Na) ---- - - - - - -- ----- --- 13 100 
- kalium (mgll Kl --------------------- 8,1 12 
- droogrest (mgll, 180°C) ------------- 470 1500 

�2r.mto 
n�!.!.. m!n.!. 
��!�r. 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

BTW NR. 420 939 913 BANKNR. 733-3094491·27 P.C.R. 000-1424969-39 



- nitraten (mgll N03) -- --- -----------

� nitrieten (mgll N02) -- ------- ------

- ammonium (mgll NH4) -----------------
- oxydeerbaarheid (mgll 02) -------- - --

- ijzer (�gil Fe) ------- - -------- - ----
- mengaan UUgll Hn) ---------------- ---

- koper (�gl1 Cu) ---------------------
- zink �gil Zn) ------------ - ------- - -
- fluor (pg/1 F; 25°C) - ---------- - ----

- arseen (�gl1 As) --------------------

- cadmium (�gl1 Cd) -------------------
- cyaniden (�gil CN) ------------------
- chroom (�gil Cr) ------------- - ---- --
- kwik (�gil Hg) --------- ----- - ----··--

- lood (pgll Pb) ----------------------

ir. C. BRUYNINCKX 
r ,-.., � .' .\ ·; 
:....� .... . ' . ,:'. \'ï.'.·l 

T-3c:·n's •. ·.>:. :: .-·:··�,·:��'''� ::;? 
• .  -L.. Ts!. �- .1-1 .:J.-:!:.85 

1,8 
0,02 
0,02 
1,5 
2900 
< 20 
<20 
< 20 
73 

<0,5 
<0,5 
<10 
<20 
<0,5 
<5 

i r. 

150. 13-1 

50 
0, 1 
0,05 
2 
200 
50 
100 
500 
700 

50 
5 
10 
50 
1 
50 
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Laboratorium erkend door de ministerles voor Volksgezondheid, 
Landbouw, Tewerkstelling en Arbeid, Leefmilieu (OVAM, VWZ) 

laboratorium : 

Kleinhoefstraat 4 

B-2440 Geel 

Tel. 014/58.55.86 

0/REF 
5olwds 

Administratief adres : 

Technischa-Schoolstraat 52 
B • 2440 Geel 

U/REF 

A N A L Y S E R A P P 0 R T 150.17 

Betreft analyse van een staal water 

OR DAL 
Kromstraat 68 
2228 RANST 

T.a.v. Dhr. Schellekeos 

Geel. 15 oktober 1987 

Staalname Door ir. C. Druyninckx van Lovap op 29.09.87. 
Het staal werd genomen na de pomp en voor de beluchter. 

Analyseresultaten 

kleur 
troebelingsgraad 
reuk 
smaak 

<3 mgll schaal PtiCo 
water met rood-bruin neerslag 
reukloos 
normaal 

�Q.!:.!n�Q �Q.!:.!n�Q 

pH ----------------------------------

- g e 1 c i db o ar he i d (jJ S I cm b ij · 2 0 ° C ) - -
-

- -

- chloriden (mgll Cl) -----------------
- 5ulfntcn (mgll S04) -----------------

.. carbonaten (mgll C03) ------..--------·· 

- bicarbonaat (mgll 1-!COJ)·-------------
- calcium (mgll Ca) -------------------
- magno5ium (mgll Hg) ----------------
- natrium (mgll Na) -------------------
- kalium (mgll K) ---------------------
- droogrest ( mgll, 180° C) -------------

BTW NR. 420 939 913 BANKNR. 733-3094491·27 

7-5 
700 
44 
80 
<2 
283 
112 
11 
11 
5-1 
470 

12!:2.0= .0.9.1.!. m!n.!. 
�.!d!H. �_g!.g.r 

2100 I 
200 I 
250 I 

150 I 
50 I 
100 I 
12 I 
1500 I 

P .C.R. OOG-1424969-39 



15 0 . 1 7- 1 

- nitraten (mgl1 N03) ---------------- -

- nitrieten (mgll N02) ----------------
- ammonium (mgl1 NH4) ----- ---- --- --- --

- oxydeerbaarheid (mgll 02 ) -- --- --- - -
-

·- ijzer ()Jgl 1 Fe) ---------------------
- mangaan (�gil Hn) -------------------
- koper 0ugll Cu) ------------ -------- -

·- zink ()Jgl 1 Zn) - ---------- - - -- ---·- ---
- fluor (�gil r-: 25°C) ----------------

- arseen (�gil As) --------------------
- cadmium �gil Cd) -- - ------- ----- -- --

cyaniden (�gil CN) ---------- - ------ 

- chroom (�gil Cr) --------------------
- kw ik ()Jgl 1 l�g) ----------------------
- lood (fgll Pb) ------ - � --------------

2.2 
0,03 
<0,05 
1.5 
4910 
50 
<20 
<20 
100 

<0,5 

<0,5 

<10 

<20 
<0.5 

<5 

aantal reactiveerbare micro-organismen per m1 -- - -

(200C: 72 u) 
aantal reactiveerbare micro-organismen per ml -----

(370C; 24 u) 
coliformen in 250 ml (37°C) - - --------------- -----

rscherichia coli in 250 ml (44,5°C) --------- -----

Streptococcus faecalis in 250 ml - - --
-

-
-

---
-

------

rseudomonas aeruginosa in 250 ml -----------------

sulfietreducerende anaerobe bacteriën in 50 ml ----

. 

�4?Pij;;dfl? 

' 

50 
0. 1 
0,05 
2 
200 
50 
100 
500 
700 

50 

5 
10 
50 
1 
50 

< 1 

<1 

afwezig 
afwezig 
afwezig 
afwezig 
afwezig 
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