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VERSLAG BETREFFENDE DE GEOLOGISCHE EN HYDROGEOLOGISCHE CRITERIA 

VAN HET "ETIK" WATER (MAARKEDAL) 

1. INLEIDING 

Bij schrijven van 15 december 1986 werd het Laboratorium voor Toe

gepaste Geologie en Hydrogeologie gevraagd een dossier op te stellen aan

gaande de geologische en hydrageologische criteria van het "ET IK" water. 

Onderhavig verslag bevat de elementen zoals vastgelegd bij K.B. van 11 

oktober 1985 betreffende natuurlijk mineraal water en bronwater. 

2. LIGGING EN BESCHRIJVING VAN HET WINNINGSPUNT 

Op de noordwestelijke flank van een langgerekte heuvel ontspringt 

te Maarkedal nabij de Bronnestraat op het grondgebied van Etikhove, een 

bron. Zij is gelegen op de NW flank van een langgerekte heuvel bij de 

grens van de gemeenten Etikhove en Nukerke (fig. 1 ). Deze bron is gekend 

onder de naam Etik. 

Het grondwater wordt opgevangen via een draineerbuis die uitmondt 

achter de hoeve aangegeven op het kadasterplan als 1300c. Dit is aan het 
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meest noordelijke en laagstgelegen gedeelte van de hoeve. Het pei I waarop 

deze buis uitmondt bedraagt ca. +66,0*. 

De juiste ligging van het winningspunt en de topografie (volgens de 

topografische kaart op schaal 1:10.000 van het N.G.I.) zijn aangegeven op 

fig. 2. 

3. GEOLOGIE - STRATIGRAFIE - HYDROGEOLOGIE 

De geologische bouw van de heuvel waar de ontginning gebeurt kan 

als volgt worden geschetst. Onder een min of meer continue dekmantel van 

kwartaire leem komen tertiaire lagen voor die zacht hellen in NNE-rich

ting. Deze behoren waarschijnlijk tot het Paniseliaan (P.). Bovenaan 

* Alle peilen die in dit verslag zijn aangegeven steunen op de topogra

fische kaart van het N.G.I. op schaal 1:10.000 (2e ed. 1974) 
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Fig. 1 - Ligging van het winningspunt "Etik". 
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2 - Ligging van het winningspunt 
"Etik" en de topografie vol
gens topografische kaart 
1:10000 N.G.I. (uitgave 1974). 
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treft men groen tot grijsgroen fijn zand aan dat weinig kleihoudend en 

glaukoniethoudend is. In deze afzetting komen onregelmatige banken en 

knollen zachte zandsteen voor. De zanden kunnen chronostratigrafisch tot 

het P1d worden gerekend. Eronder bevindt zich een blauwgrijze zandige 

klei tot klei van P1c ouderdom. De geologische bouw is geÏllustreerd aan 

de hand van een SE-NW doorsnede ter hoogte van de huidige winning (fig. 

3). 

De hydrageologische situatie wordt gekarakteriseerd door de speci

fieke geologisch-litologische bouw en het reliëf. Neerslagwater infil-

treert op de heuvel, waarvan de top op meer dan +97,5 ten SE van de ge

meentekern van Nukerke ligt, door de kwartaire leemlaag. Het komt aldus 

in het reservoirgesteente bestaande uit P1d zanden terecht. Deze vormen 

een freatische waterlaag waarvan de basis wordt gevormd door de zandige 

klei tot klei laag van het P1 c. Het water stuwt hierop en waar het grens

vlak tussen de watervoerende laag en de stuwlaag door een halfdoorlatende 

laag bedekt is ontstaat een uitsijpel ingsbron. De stuwlaag en de grond

watertafel hellen beide in NNE-richting. Een algemene hydrageologische 

doorsnede i 11 ustreert de toestand in fig. 4. 

4. WINNINGSWERKZAAMHEDEN 

De wateraanvoer geschiedt via een draineerbuis in poreuze gebakken 

aarde. De juiste ligging, lengte en eventuele vertakkingen van deze buis 

zijn niet gekend. Bij grondwerken werd zij gedeeltelijk blootgelegd en 

werd er vastgesteld dat zij vanaf het winningspunt eerst naar het westen 

loopt onder de Bronnestraat en daarna terug afbuigt naar het zuiden onder 

het gebouw van de hoeve naar de binnenkoer toe. Zij is reeds van oudsher 

aangebracht. 

c 
De Bronnestraat en de binnenkoer van de hoeve 1300 zijn geplaveid 

2 
met kasseien. Hoe de afdekkende kwartaire leemlaag er tijdens de bouw van 

de waterwinning en de hoeve werd vergraven en/ of gedeelte I ijk weggenomen 

is niet te achterhalen. 
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Fig. 3 - Geologische bouw ter hoogte van de winning "Etik". 
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Aan het uiteinde van de drainagebuis vloeit het water in een PVC 

buis. Het wordt opgevangen in een open verzamelbak uit gemetste baksteen 

die als afmetingen ongeveer 2 x 0,5 x 0,5 m heeft. Deze voorlopige verza

melbak heeft een afloop naar de lager gelegen beek die in de Markebeek 

uitmondt in Etikhove. 

De intrastruktuur voor de verzameling van het grondwater (reservoir 

en leidingen) zal in de nabije toekomst worden gebouwd. 

5. BESCHERMINGSZONE 

De beschermingszone voor grondwaterwinningen van categorie C is 

vastgesteld door het Besluit van de Vlaamse Executieve van 27 maart 1985. 

Naar analogie met dit Besluit zijn voor de waterwinning Etik het water

w inningsgebied en de beschermingszones afgebakend. 

Aangezien de juiste ligging, lengte en eventuele vertakkingen van 

de draineerbuis niet gekend zijn (cfr. 4 - winningswerkzaamheden) wordt 

ondersteld dat dit ondergrondse gedeelte van de winning zich tot maximaal 

10 m bevindt vanaf het punt waar deze uitmondt. 

Het waterwinningsgebied strekt zich aldus 30 m uit vanaf het punt 

waar de draineerbuis zichtbaar wordt en dit in stroomopwaartse richting. 

De gemiddelde stroomsnelheid van het grondwater in de omgeving kan 

worden afgeleid (benaderend) uit : 

V = 

waarbij : 

k.h 
Pe 

k de doorlatendheid in m/d 

h de gradiënt van de grondwatertafel in %. Deze kan in eerste 

benadering worden gelijkgesteld aan de helling van het maai

veld 

Pe de effektieve porositeit in %. 
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- voor P1 d zand mag k = 5 m/d en Pe 25 % worden aangenomen 

- voor h mag men 10 % aannemen. 

De grondwatersnelheid bedraagt aldus 2 m/d. 

De beschermingszone type I strekt zich dus 32 m ver uit vanaf het 

punt waar de draineerbuis zichtbaar wordt en dit in stroomopwaartse rich

ting. 

De beschermingszone type 11 strekt zich minimaal 60 d x 2 m/d = 

120 m + 30 m = 150 m ver uit en dit tevens stroomopwaarts van het win

ningspunt. De maximale beschermingszone type 11 volgens het Besluit van 

de Vlaamse Executieve van 27 maart 1985 strekt zich tot 300 m + 30 m 

330 m ver uit stroomopwaarts van het winningspunt. In fig. 5 zijn het 

waterwinningsgebied en de bescherm ingszones I en 11 aangegeven. 

De bescherm ingszone type lil komt overeen met het voedingsgebied 

van de aangetapte bron. In fig. 6 is de beschermingszone type 111 voorge

steld. 

Bij het opstellen van fig. 5 en 6 wordt gesteund op de topografie 

zoals deze is aangeduid op de topografische kaart op schaal 1:10.000 van 

het N.G.I. Tevens wordt aangenomen dat de grondwatertafel het reliëf 

volgt. 
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Fig. 5 - Uitbreiding van het waterwingebied en de beschermingszones van de winning "Etik". 
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