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Oppervlaktewater



Oppervlaktewater

• Slechts enkele permanente Rivieren en 

Stuwmeren

• Heel veel kleinere stuwmeertjes die vaak (bijna) 

droogvallen aan eind droge seizoen

• Oppervlaktewater als drinkwater alleen 

interessant voor grotere steden ivm benodigde 

technische installatie voor waterzuivering 



Grondwater

• Afgezien van de watervoorziening voor de grote steden 

is Grondwater de meest gebruikte bron voor 

drinkwatervoorziening in Burkina Faso. 

• Grondwater is relatief makkelijk te vinden, zelfs in de 

“geologisch moeilijke gebieden” is met enig 

Hydrogeologisch onderzoek wel Grondwater te vinden.

• Grondwater is een vrij betrouwbare bron, vrijwel niet 

verontreinigd en bevat zelden voor de gezondheid 

schadelijke elementen (Arseen!).



Geologie van Burkina in Grote Lijnen



Geologie in Grote Lijnen
Ziet er onder de oppervlakte zo uit!



Ondiep en Diep Grondwater

• Ondiep Grondwater in de Verweringslaag          (tot 
circa 25 – 30m)

• Diep Grondwater in Breukzones in het Harde Gesteente 
(tot circa 50 a 70m)



Putten en Boringen

• Moderne Putten worden gemaakt uit 2 delen:
– Bovendeel (in droge zone) van ronde Gewapend Beton Segmenten 

van 2,5m diameter;

– Onderste deel (in het grondwater) van Geperforeerde Betonringen 
met diameter van circa 1,5m;

– Het onderste deel moet als het even kan minstens 2m in het 
Grondwater staan.

• Boringen worden gemaakt mbv een Boormachine die tot 
minimaal 100m diep kan boren.
– Meest gebruikte Boortechniek (in hard gesteente) is met gebruik van 

pneumatische boorhamer;

– Diameter is meestal 200 to 250mm voor het boorgat waarin een PVC 
buis van 125 to 150mm geplaatst wordt.



Hoe maak je een Moderne Put



Hoe maak je een Moderne Put



Hoe maak je een Boring



Hoe maak je een Boring



Waar maak je een Put
• In de Verweringslaag die zich boven het Harde 
Gesteente bevindt;

• De verweringslaag moet voldoende dik en 
uitgestrekt zijn om voldoende water te kunnen 
bevatten;

• Meestal een Depressie in het terrein;

• Geophysisch onderzoek kan nuttig/nodig zijn om de 
dikte en uitgestrektheid van de Verweringslaag te 
bepalen;

• Informatie van bestaande (traditionele) putten in 
dezelfde omgeving geeft ook veel nuttige informatie.



Waar maak je een Boring

• In een Breuk of een Breukzone in het Harde Gesteente:

• De exacte Plaatsbepaling is hierbij van Cruciaal Belang, 
daarom vooronderzoek vereist (meestal):
– Terrein Verkenning en Inventarisatie;

– Satelliet en Luchtfoto Interpretatie;

– Geofysisch Onderzoek meestal bestaande uit verschillende methoden 
waaronder bijvoorbeeld, geo-elektrische profiel metingen, 
elektromagnetische profiel metingen, geo-elektrische sonderingen, 
ondergrondse radar;

– Interpretatie van de Geofysische metingen en Link met de Satelliet 
en/of Luchtfoto Interpretatie;

• Ook met uitgebreid vooronderzoek blijft er steeds een kans op 
het maken van een droge Boring.



Waar maak je een Boring

• Als de gemaakte Boring 

Positief is moet er een 

Pompproef op gedaan 

worden om de capaciteit 

van de Boring te bepalen 

en enig inzicht in de 

Duurzaamheid te 

verkrijgen.



Onttrekkingsmiddelen

• Meest gebruikte methode is de Handpomp

• In Burkina Faso veel voorkomende Types:

• Afridev

• India Mark III

• Volanta

• Vergnet





Afridev



India Mark III



Volanta



Vergnet (Voetpomp)



Alternatieven

• Motor Pompen

• Pomp aangedreven door Zonne Energie

• Pomp aangedreven door Wind Energie

• Touwpomp

• Etc.



Hoe Organiseer Je Het

• Informatie verkrijgen bij Regionale Directie Hydraulique

• Geohydroloog zoeken

• Contract voor Onderzoek/Boring maken opstellen

• Boorfirma selecteren (offertes vragen)

• Handpomp (of alternatief) selecteren, letten op 
verkrijgbaarheid onderdelen en reparatie 
mogelijkheden



Hoeveel Kost Het (Circa!!)

• Moderne Betonnen Put 20m diep: CFA 2 Miljoen

• Boring van 60m diep met PVC buis, grindpakket, 

afwerking: CFA 4 a 7 Miljoen

• Onderzoek voor Plaatsbepaling Boring: CFA 500.000

• Handpomp Afridev: CFA 750.000

• Handpomp Vergnet: CFA 500.000

• Handpomp Volanta: CFA 1,2 Miljoen



Studiebureau’s en Boorfima’s

• Circa 10 tot 15 Boorfirma’s min of meer actief in 

Burkina Faso;

• Circa 80 Studiebureau’s actief in Burkina Faso 

waarvan waarschijnlijk een 20tal kennis op het gebied 

van Water hebben.



Aandachtspunt

• Sporadisch komt er Arseen voor in het Grondwater in 

Burkina Faso. Oorzaak zijn bepaalde specifieke 

Geologische omstandigheden. 

• Dus als men in zo’n specifiek gebied werkt, water altijd 

op Arseen laten analyseren!
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