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VERSLAG BETREFFENDE DE GEOLOGISCHE EN HYDROLOGISCHE 

CRITERIA VAN HET "RIVA"-WATER 

(OPHASSEL T -GERAARDSBERGEN) 

1. INLEIDING 

Het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de 

R.U.G. werd door de p.v.b.a. RIVA - 8898 DENTERGEM, aangezocht om een 

dossier op te stellen van het 11 RIVA11-water aangaande : 

- de geologische en hydrologische criteria 

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

minerale substantie. 

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 

De p.v.b.a. RIVA baat te Geraardsbergen-Ophasselt een waterwinning 

uit. Het winningspunt is gelegen op engever 500 m ten ENE van de kerk van 

Ophasselt, tussen de Hasseltsestraat, d.i. een gedeelte van de rijksweg 

NB en de Gote (fig. 1). Het bevindt zich aan de voet van een heuvel waar

van de top, ongeveer 720 m ten NNE ervan voorkomt. Deze bereikt meer dan 

+62,5*. Het winningspunt ligt aan de voet van de NW-valleiflank van een 

zijbeekje van de Ophasseltbeek 

Het bedrijf beschikt over een winningsput in de leperiaan zanden 

(Yd). De ligging ervan met opgave van het maaiveldpeil zijn aangegeven op 

fig. 2. 

De bedrijfsgebouwen bevinden zich ten N van het winningspunt op on

geveer 50 m van de Hasseltsestraat. 

* Alle peilen in dit verslag zijn aangegeven t.o.v. T.A.W. (Tweede Alge

mene Waterpassing van het Nationaal Geografisch Instituut). 
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fig. 2 - Ligging van het winningspunt en de bedrijfsgebouwen van de pvba RIVA met 
aanduiding van het maaiveldpeiL Hoogtelijnen volgens kaart NGI 1/10 000 
(2° ed. 1977) 
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3. GEOLOGIE - STRATIGRAFIE - HYDROGEOLOGIE 

De geologische-stratigrafische bouw ter hoogte van het winningspunt 

kan worden afgeleid uit de geologische kaart en de archiefgegevens van de 

Geologische Dienst van België; tevens werden ter kontrole op het terrein 

5 handboringen** uitgevoerd (fig. 1 ). 

De heuvel ten NNE van het winningspunt bestaat uit tertiair afzet

tingen onder een lemige kwartaire dekmantel. De dikte van de kwartaire 

leem is wisselend en kan soms meer dan 4 m bereiken (zie boring HB4). De 

tertiaire afzettingen bestaan uit leperiaanafzettingen, het betreft Yd 

afzettingen die een afwisseling zijn van fijn tot middelmatig glaukoniet

houdend zand en zandhoudende klei. De Yd afzettingen rusten op een zware 

blauwgrijze klei van Yc ouderdom (leperiaan klei). De geologische opbouw 

is ge'fllustreerd aan de hand van een NNE-SSW doorsnede (fig. 3). 

De hydrageologische toestand wordt gekarakteriseerd door de speci

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

treert op de heuvel, waarvan de top op meer dan +62,5 ten NE van de ge

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

in het reservoirgesteente bestaande uit Yd zand en zandhoudende klei te

recht. Deze vormen een freatische waterlaag waarvan de basis gevormd 

wordt door de nagenoeg ondoorlatende klei van het Yc. Het water stuwt 

hierop en waar het grensvlak tussen de watervoerende laag en de stuwlaag 

door een halfdoorlatende laag bedekt is ontstaan uitsijpelingsbronnen. Op 

dit niveau capteert de winningsput het water uit de freatische Yd laag. 

De hydrageologische toestand wordt geschematizeerd voorgesteld in fig. 4. 

** De boorbeschrijvingen van de boringen samen met een gedetailleerd 

liggingsplan zijn in bijlage 1 samengebracht. 
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4. WINNINGSWERKZAAMHEDEN 

Het grondwater van het bronniveau in de Yd-zanden wordt verzameld 

in een gebetonneerde winningsput van ca. 24 m diameter en een diepte van 

ca. 1,65 m. Dit geschiedt via meerdere draineerbuizen die, reeds lang ge

leden, hellingopwaarts in de watervoerende Yd-zanden zijn aangebracht. De 

juiste ligging ervan of hun juiste aantal is niet gekend. De winningsput 

bevindt zich in een afgesloten gebouwtje, hij is bovenaan met een beton

nen deksel afgesloten. In dit deksel zit een opening waarin de aanzuig 

van een pomp en een vlotter zijn aangebracht. De aanzuig van de pomp 

bevat een filter. De vlotter regelt automatisch het aan- en afslaan van 

de pomp. De winningsput (fig. 5) heeft een overloop die uitmondt aan de 

Gote in een fonteintje. 

Vanuit deze gebetonneerde winningsput wordt het water naar de be

drijfsgebouwen gepompt via een polyethyleen darm met diameter H" in een 

betonnen waterreservoir van 120.000 I. Van hieruit wordt het water via 

inox leidingen, diameter 2", doorheen drie filters, waarvan de laatste 

een bakteriologische fi I ter is, gestuurd. Naargelang bruisend of niet 

bruisend bronwater wordt gebotteld gaat het water al dan niet door een 

famix eenheid (bijvoegen co
2

) en zo naar de vulmachine. Via een trans

portband passeren de gevulde flessen een stopeenheid, plakmachine en in

pakker en vormen also het eindprodukt. De winningswerkzaamheden zijn 

voorgesteld in fig. 6. 

5. ZONE TER BESCHERMING VAN HET WINNINGSPUNT TEGEN 

VERONTREINGING 

De beschermingszone voor grondwaterwinningen van categorie C is 

vastgelegd door het Besluit van de Vlaamse Executieven van 27 maart 1985. 

Naar analogie met dit Besluit zijn voor de waterwinning te Ophasselt het 

waterwinningsgebied en de beschermingszones afgebakend. 
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Fig. 5 - Schema van de winningsput van het "RIVA" - v;nter te Geraardsbergen -
Ophasselt. 
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fig. 6 - Schema der winningsv,rerkzaamheden van het "RIVA" - water te 
Geraardsbergen - Ophasselt. 
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Er wordt ondersteld dat de draineerbuizen zich bevinden binnen een 

straal van 15 m te rekenen vanaf de winningsput. De gemiddelde stroom

snelheid van het grondwater in de omgeving van de winning kan worden af

geleid uit 

V = 

waarbij : 

k 

h 

Pe 

k.h 
Pe 

de doorlatendheid in m/d is 

de gradiënt van de grondwatertafel in % is. Er wordt aangeno

men dat deze gelijk is aan de helling van het maaiveld 

de effektieve porositeit in % is 

voor Yd zand mag k 

- h bedraagt ca. 8 %. 

5 m/d en Pe = 30 % aangenomen worden 

De grondwatersnelheid bedraagt aldus ca. 1,5 m/d. 

Het waterwinningsgebied strekt zich aldus tot 35 m stroomopwaarts 

van de winningsput uit. De beschermingszones strekken zich dus 

- zone - 36,5 m uit stroomopwaarts de winningsput 

- zone 2 - 125 m uit stroomopwaarts de winningsput. 

Het waterwinningsgebied en de beschermingszones type I en 11 zijn 

aangegeven op fig. 7. 

De beschermingszone type 111 komt overeen met het voedingsgebied 

van de aangetapte bron, zij is aangeduid op fig. 8. 



0 10 20 30 m ' ' 

---====-- '' . ,, _, ,,. 

LEGENDE 
~ winningsput 

~ waterwingebied 

~ beschermingszone I 
Gote 

~ beschermingszone II 

fig. 7- Uitbreiding van het waterwingebied en de beschermingszones type I en Ir van de waterwinning van het "RIVA" - water 
te Geraardsbergen - Ophasselt. 
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Fig. 8 _ Theoretische uitbreid. waterwmning te G g gebled - bescherm. eraardsbergen _ 0 h mgszone P asselt. van de "RIVA" - mg v.an het voedin s . 
type lil 
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VERBAND TUSSEN DE BODEMGESTELDHEID EN DE AARD EN HET TYPE VAN 

DE MINERALE SUBSTANTIES VOOR HET "RIVA"-WATER TE OPHASSEL T 

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

stantie in een natuurlijk grondwater bepalen zijn 

- de reaktie van een 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 substanties van voedingswater. 

Menselijke ingrepen kunnen de kwaliteit van een grondwater be'fn

vloeden. 

Het "RIVA"-water werd vooreerst getypeerd volgens het klassifika

tie-systeem 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) 

. . . ( N + + Mg2+ I de kat1onenuitw1ssel1ngscode som van de a , K en in meq I 

gecorrigeerd van een zeezoutbijdrage). 

Aldus is het een zoet, zeer hard, Ca-bicarbonaattype water met een 

(Na+ K+Mg)-overschot. 

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. 
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Het is aldus een water van het type Va2g5 dat kan beschreven worden 

als : 

matig zoet water gekenmerkt door een overmaat aan aardalkaliën die meer 

dan 90 % van de kationen vormen en door een hoog gehalte aan bicarbonaat 

dat meer dan 60 % van de anionen vormt. 

Ter illustratie is het water uitgezet in een Piper-diagram waarop 

de onderscheiden watergroepen volgens G. DE MOOR en W. DE BREUCK zijn 

aangeduid (fig. 9). 

De aard en het type van de minerale substanties kan als normaal 

beschouwd worden voor de bodemgesteldheid van het watervoerende laag. 

In bijlage 2 zijn de scheikundige analysen van het "RIVA" - water 

samengebracht. 
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Fig. 9 - De waterkwaliteit van het "RIVA" 
water van de waterwinning te 
Geraardsbergen - Ophasselt uit
gezet in een Piper-diagram. 
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HB1 

Bruinzwart humeuze weinig zandhoudende leem 

met steengruis 

Bruingrijze lemige klei met roestvlekken 

Grijs zandhoudende klei tot sterk klei

houdend zand 

Grijsblauw weinig zandhoudende klei 

zwaarder wordend in de diepte, is zeer 

plastisch onderaan 

Vermoedelijke geologische verklaring 

Kwartair van 0,0 - 1,8 

Tertiair (Yc) van 1,8 - 2,0 

0,0 - 0,3 

0,3 - 1,5 

1,5 - 1,8 

1,8 - 2,0 
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HB2 

Bruine leem, bovenaan (tot 0,3) 

hu mushoudend met enkele steenbrokjes 

Bruin zeer fijn zand 

Groen fijn zand, glaukoniethoudend 

Bruine klei 

Bruin weinig kleihoudend zand met 

roestvlekken 

Vermoedelijke geologische verklaring 

Kwartair van 0,0 - 0,9 

Tertiair (Yd) van 0,9 - 3,2 

0 50 

\ 

\ 

' 

0,0 - 0,9 

0,9 - 1,2 

1,2 - 1,3 

1,3 - 1,4 

1,4 - 3,2 

\ 
\ 

I 
\ 

\ 
\ 8J2 \ 
\ 

\ 
63.1 1 

\ 

\--
' -' 

\--- -. 
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HB3 

Zwartbruine leem met weinig steengruis 

Donkerbruine leem 

Geelbruin leemhoudend zeer fijn zand, 

glaukon iethoudend (glaukon ietnesten) 

Donkerbruin humushoudend zand 

Geelbruin leemhoudend zeer fijn zand met 

glaukonietnesten, roestgevlekt 

Grijsbruine, harde klei met roest-

vlekken, droog 

Vermoedelijke geologische verklaring 

Kwartair van 0,0 - 0,7 

Tertia i r (Yd) van 0,7 - 4,2 

0 50 100 m 

\ 
\ 

&3J I 

0,0 0,3 

0,3 - 0,7 

0,7 - 1,7 

1! 7 - 1 ,8 

1,8 - 2,4 

' \ 
8J2 

\- -

\ 
\ 

\ 
\ 
~ 

\ ----
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HB4 

Zwartbruine leem 

Bruine weinig zeer fijn zandhoudende 

leem met enkele grijze vlekken die 

iets zandiger zijn 

Bruine weinig zeer fijn zandhoudende 

leem 

Vermoedelijke geologische verklaring 

Kwartair van 0,0 - 4,3 
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0,0 - 0,3 
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HB5 

Bruinzwart humeuze licht zandhoudende 

leem 

Bruine weinig zandhoudende leem met 

wit kalkniveau op 0,4 m diep 

(ca. 0,05 m dik) 

Bruine weinig zandhoudende leem met 

lenzen grijs zeer fijn zand 

Grint bestaande uit si lexkeien en 

witte kwartsbrokken 

Grijswitte weinig zandhoudende glau

koniethoudende zeer vaste klei met 

zandnesten, roestkleuring vanaf 

1,7 m 

Groengrijs glaukoniethoudend fijn tot 

middelmatig zand met roestvlekken 

Grijswitte weinig zandhoudende klei, 

glaukoniethoudend, zeer vast met 

vele glaukonietnesten in fijn tot 

middelmatig zand (roestgekleurd), 

met enkele stukjes zachte brokkelige 

zandsteen 

Vermoedelijke geologische verklaring 

Kwartair van 0,0 - 0,6 

Tertiair (Yd) van 0,6 - 3,3 

0,0 - 0,3 

0,3 - 0,8 

0,8 - 1,5 

1,5 - 1,6 

1,6 - 1,8 

1 ,8 - 1 ,9 

1,9 - 3,3 
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ANALYSE VERSLA~ (Scheikundig gedeelte) 

FIRHA - NAAM : RIVA 
-ADRES : Wortegemstraat 42, 8898 DENTERGEM 

MONSTERNAME : 
·- PL'AATS: Castle Bronpen, Ophasselt 
- DATUM {>' UUR : 3 I • 0 3 • 8 7 - I I h I 5 

EENHEID MAX. TOEG. 
CONCENTRATIE 

GEVONDEN 
WAARDE 

~----------------------------r-------t-------------------~------------~ 
I) Organoleptische pararoeters : I 

- kleur 
- troebelingsgraad (SI02) 
- geur (bij 25°C) 
- smaak (bij 25°C) 

2) Fysisch-chemische parameters: 

- droogresten 
- geleidbaarheid bij 20°C 
- pH (zuurtegraad) 
- sulfaten so4 
- bicarbonaten HC03 
- carbonaten C03 
- chloriden Cl 
- nitraten N03 
- nitrieten N02 
- ammonium NH4 
- fosfaten P205 
- calcium Ca 
- magnesium Hg 
- kal~u~ K 
- natrlum Na 
- ijzer Fe 
- fluor F 
- oxydeerbaarheid 02 
- koper Cu 
- zink Zn 

)) Parameters betreffende 
toxische stoffen : 

- arseen A s 
- cadmium Cd 
- cyaniden CN 
- chroom Cr 
- kwik Hg 
- lood Pb 

rng/1 
mg/1 

mg/1 
A.JS/cm 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/l' 
..ug/1 
mg/1 
mg/1 
..ug/1 
IJg/ ~:~·~ 

..ug/1 
A.Jg/1 
J.Jg/1 
J.Jg/1 
A.Jg/1 
,ug/1 

20 
10 
3 
3 

1 500 
2 100 

·250 

200 
50 
0' 1 
0,05 
0,4 

150 
50 
12 

100 
200 

1 '5 
2 

100 
200 

50 
5 

10 
50 

I 
50 

0 
2 
0 
0 

34 6 
749 

7 ' 14 
83 

'3 4 8 
0 ' 

4 9' 5 
2 I 
0,00 
0,01 
0, I 5 

14 5' 2 
25,4 

3 ' 9 
16.6 

<5 
0,5 
0, I 

<:I . 
IS 

<5 
.-::1 
<2 
<5 
<0,5 

2 • 9 
_______________________________ L_ ______ -L------------------~------~-~~--~ oe-El'kend Lnbol'uloriulll door het I\1inh;lerle vnn Volksgezondheid 

T"'l. 053/21.14.03 of 70.51.57 RoL:. 428-0074•l01-3i> 
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ANALYSE VERSLA~ (Scheikundig gedeelte) 

FIRMA - NAAM : RIVA 
-ADRES : Wortegemstraat 42, 8898 DENTERGEM . .. 

MONSTERNAME : 
-PLAATS: Çastle Bronnen, Ophasselt 
- DÄTUH §r UUR : .'t 5 I 4 - 't 5 h 

I) Organoleptische parameters : 

- kleur 
- troebelingsgraad (SI02) 
- geur (bij 25°C) 
- smaak .(bij 25°C) 

2) Fysisch-chemische parameters: 

- droogresten 
geleidbaarheid bij 
pH (zuurtegraad) 
sulfaten so4 
bicarbonaten Hco3 . 

- carbonaten C03 
- chloriden Cl 
- nitraten NOJ 
- nitrieten N02 
- ·ammonium NH4 
- fosfaten P205 
- calcium · Ca 
- magnesium Mg 
- kalium K 
- natrium Na 
- ijzer Fe 
- fluor F 
- oxydeerbaarheid 02 
- koper Cu 
- zink Zn 

3) Parameters betreffende 
toxische stoffen : 

- arseen As 
- cadmium Cd 
- cya ni.den CN 
- chroom Cr 
- kwik Hg 
- lood Pb 

EENHEID 

mg/1 
mg/1 

mg/1 
J.JS/cm 

mg/1 
mg/1 
rog/1 
mg/1 
mg/1 

' mg/1 
mg/1 
mg/1 
rog/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1'. 
Alg/1 
mg/1 
mg/1 
AJg/1 
N~J1.; .. 

• • , 1, . ...... . 

Ng/1 . 
AJg/1 
J.Jg/1 
).Jg/1 
AJg/1 
J.Jg/1 

HAX. TOEG. 
CONCENTRATIE 

20 
10 
3 
3 

1 500 
2 100 

250 

200 
50 
0, 1 
0,05 
0,4 

150 
50 
12 

100 
200 

1 '5 
2 

100 
200 

50 
5 

IO 
50 

I 
50 

GEVONDEN 
WAARDE 

0 
2 • 5 
0 
0 

368 
722 

7, I 0 
90 

327 
0 

4 9' 5 • 
17,5 
0,00 
0,01 
0, I 

128,5 
24 '6 
4. 4 

17 '4 
<5 

0,3 
0, I 

<'5 
41 

<5 
~I 

<2 
(5 

'0' 5 
2 ' 2 
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