
Vormingsavond voor Prak jkingenieurs 
JET GROUTING 

 
Datum en Uur 
 

28 mei 2019 van 16 tot 20 u 
 
 
Plaats 
 

Auditorium OCW, Fokkersdreef 21, B-1933 Sterrebeek 
 

 
Taal 
 

De presentaties worden in het Nederlands gegeven.   
Er wordt simultaanvertaling in het Frans voorzien. 
 

 
 
Programma en Sprekers 
 

1. Evolutie en state of the art van jet grouting 
 J. Maertens, Jan Maertens bvba & P. De Vleeschauwer, Smet F&C 
 
2. Toepassingsmogelijkheden en praktische voorbeelden 
 H. Hons, Fontec 
 
3. Praktische uitvoeringsaspecten  
 Th. Demeyere, Denys 
 
4 Jet grouting: hoe ontwerpen in het bestaande normatieve kader. 
 K. Van Royen , Denys 
    
5.   Cases: 
   - Verdiepen van gebouwen S. Scharlaken, Denys 
   - Civiele bouw: verdiepen van kaaimuren P. De Vleeschauwer, Smet F&C    

PRAKTISCHE INFO 

INSCHRIJVING 

lid BGGG*, ABEF, WTCB, IE-NET, FABA en FABI: 95 EUR 
 
Anderen: 135 EUR 
 
 
De inschrijving omvat een exemplaar van de “state of the art jet grouting”. 
 
 
*ledenlijst op www.bggg-gbms.be 
De jaarlijkse bijdrage om lid van de BGGG te worden bedraagt 50 EUR, te storten op de rekening van 
de Belgian Society of ISSMGE. 

Belgische Groepering  voor Grondmechanica en Geotechniek 
(www.bggg‐gbms.be)  

Met de medewerking van  

www.normen.be/geotechniek 

28 mei 2019 



 
Jet grouting is een grondverbeteringstechniek die erin bestaat om de grond in-situ te ver-
mengen met een water-cementmengsel. De vermenging gebeurt door het hydraulisch ver-
snijden van de grond met een jetstraal die verkregen wordt door het water-cement meng-
sel met een grote druk  door zeer kleine openingen te pompen. 

 
Jet grouting is een relatief recente techniek die wereldwijd zeer regelmatig wordt aange-
wend bij gebouwprojecten en in het kader van werken van burgerlijke bouwkunde.  
Onderschoeiingswanden, ondervangen en verdiepen van funderingen van gebouwen, 
kaaimuren, rioleringen edm. , horizontaal waterremmende schermen, dichtingen van lekka-
ges, aansluitingen met ondergrondse structuren, … zijn maar een paar voorbeelden van 
het ruime toepassingsgebied van deze techniek.  

 
Sinds begin jaren 2000 is in de schoot van CEN TC 288 “Execution of special geotechnical 
works” een uitvoeringsnorm m.b.t. jet grouting opgesteld. Een herziene versie van deze 
norm werd bovendien nog maar pas (januari 2019) gepubliceerd. Uit de praktijk blijkt noch-
tans dat de kennis van de praktische toepassingen en de toepassingsvereisten van jet 
grouting bij veel bouwprofessionelen beperkt is.  

 
De state of the art m.b.t. jet grouting die onlangs door Jan Maertens, Peter De Vleeschau-
wer en Onno Langhorst werd gepubliceerd tracht hieraan tegemoet te komen door heel 
wat praktische kennis en cases  te verzamelen in een boekwerkje. 

 
Deze thema-avond richt zich op een breed publiek met als doel meer inzicht te verschaffen 
in de jet-grouttechniek, zowel op het vlak van ontwerp als uitvoering. 

Er wordt een overzicht gegeven van de actuele state of the art, de recente ontwikkelingen, 
de ruime toepassingsmogelijkheden maar ook de beperkingen van deze techniek.  

De praktische aandachtspunten die men in acht dient te nemen, bv. het ruimtebeslag van 
de installatie , de verwerking en afvoer van retourslib, enz. komen eveneens aan bod.  

Bovendien wordt er ingegaan op de ontwerpaspecten van jet-grout in het bestaande nor-
matieve kader.  

Het geheel wordt tenslotte geïllustreerd aan de hand van praktische toepassingsvoorbeel-
den en cases. 

SCOPE  De Belgische Groepering voor Grondmechanica en Geotechniek 

 
De Belgische Groepering voor Grondmechanica en Geotechniek (BGGG) groepeert - als 
individueel of als collectief lid - de specialisten en geïnteresseerden in het domein van de 
fundamentele en toegepaste geotechniek: theoretici en praktijkingenieurs uit de academi-
sche of onderzoeksinstellingen, uit de algemene of de ondernemingen gespecialiseerd in 
de funderings- of grondverbeteringstechnieken, uit studiebureaus, overheidsinstellingen en 
opdrachtgevers... . 
 
De Belgische Groepering voor Grondmechanica en Geotechniek is het Belgisch lid van de 
International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, die in 1936 door 
Terzaghi werd opgericht en die momenteel 86 Nationale Groeperingen verenigt. 
 
De activiteiten van de groepering omvatten onder meer :  
 de organisatie van colloquia, studiedagen, conferenties en werfbezoeken, 
 het verspreiden van wetenschappelijke publicaties, 
 de voorbereiding en de coördinatie van de Belgische deelname aan de activiteiten van 

de Internationale Vereniging en de Europese Afdeling, 
 de deelname door Belgische specialisten aan technische comités op Internationaal en 

Europees niveau, onder meer met het oog op het  opstellen van ISO, CEN en EURO-
CODE-normen, 

 de deelname door jonge geotechnici aan “Young Geotechnical Engineers Conferen-
ces”. 

 

 
Meer nog dan in de andere takken van de bouwwereld, heeft de grondmechanica geduren-
de de laatste twintig jaar een belangrijke evolutie gekend, zowel op het gebied van de 
grondverkenning, de interpretatie van de proefresultaten en de berekeningsmethoden, als 
op dat van de funderings- en grondverbeteringstechnieken. In het licht van deze snelle en 
permanente evolutie organiseert de BGGG jaarlijks een aantal informatie-avonden, be-
stemd voor de praktijkingenieur ten einde zijn kennis bij te stellen aan de recente ontwikke-
lingen. Elke vormingsavond is georiënteerd op een duidelijk bepaald en welomlijnd thema. 
De vorming wordt geanimeerd door specialisten in het domein. De thema’s worden gepre-
senteerd met een sterke interactieve component met de deelnemer. 

 Vormingsavonden voor prak jkingenieurs 



 
 
Gelieve dit formulier duidelijk ingevuld (in drukletters a.u.b.) en ondertekend terug te sturen naar het BGGG 
Secretariaat (coördinaten, zie onderaan) vóór 21 mei. 
 
Ondergetekende wenst zich in te schrijven voor de avondsessie met betrekking tot “JET GROUTING” - 28/05/2019 
 
Mijnheer/Mevrouw/Mejuffrouw*:  _________________________________________________________________  
 
Naam:  ______________________________  Voornaam: _____________________________________________  
 
Bedrijf: _____________________________________________________________________________________  
 
Adres:  _____________________________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________________________________________   
 
BTW nr:  ____________________________________________________________________________________  
 
Telefoon:  ______________________________  Fax:  _______________________________________________  
 
Email:  _____________________________________________________________________________________  
 
 
 

Lid BGGG/ABEF/FABA/FABI/IE-NET/WTCB*:  □ JA (€95 )        □ NEE (€135) 
*aanduiden wat van toepassing is 
 
Te storten bedrag :  ____________ EUR 
 
Het bedrag wordt overgemaakt in EUR op rekeningnummer van de Belgian Society of ISSMGE met de mededeling 
“TA21 + naam van de deelnemer + datum sessie” 
KBC :  IBAN BE69 7360 3015 8778 
 BIC KREDBEBB 
 
Een bewijs, dat dienst kan doen als factuur, wordt opgestuurd na ontvangst van de betaling. 
De BGGG is niet onderworpen aan de B.T.W. 
 
 
 
Datum: Handtekening: 

BGGG Secretariaat  
c/o Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf 

T.a.v. Carine Godard 
Lombardstraat 42 

B-1000 BRUSSEL 
Tel: +32 2 655 77 11 – Fax: +32 2 653 07 29 – E-mail: carine.godard@bbri.be 

Inschrijvingsformulier Vormingsavond voor Prak jkingenieurs 

JET GROUTING 
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