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Bemalingen
Dieter Vandevelde

Ilse Van Eylen

Nieuwe Richtlijnen Bemalingen
Aanleiding

hiaten bij vergunningsaanvragen
effectbespreking

verdroging
verzilting
verontreiniging
zettingen

berekening: methodiek ontoereikend of onbekend
implementatie milderende maatregelen 
monitoring, terugvalscenario’s en nazorg

verschil theorie – praktijk
onderschatting debiet (klasse-indeling) en invloedstraal
hoge debieten op riolering
milderende maatregelen onvoldoende
schadegevallen, stilleggen bemaling, …
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Aanleiding
Richtlijnen 2009

Amper gevolgd
Noodzaak tot 
actualisatie

Richtlijnen Bemalingen 2009

Richtlijnen bemalingen
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Richtlijnen Bemalingen 2009
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Nieuwe Richtlijnen Bemalingen
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Doelstelling
Actualisatie richtlijnen 2009
Milieutechnische aspecten van de bemaling
Duidelijk en consequent kader om bemalingsconcept af te 
leiden (“best practice”)
Gedragen door betrokken sectoren

Doelpubliek
Zo breed mogelijk publiek
Basisdocument met stappenplan
Bijlagen

verdere technische toelichting
lexicon
checklist

Toekomst
Up-to-date houden
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Stappenplan
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Toetsingskader

Gegevensverzameling
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Doelstelling
Relevante info over bouwlocatie én ruimere omgeving
Bepaling reikwijdte (initieel 750m)
Beperkingen + noodzaak bijkomende gegevens
Peilen steeds in m TAW en m-mv
Bronnen

Beschikbaar grondonderzoek (! Invloedstraal bemaling)
Projecten in omgeving
Databank Ondergrond Vlaanderen

Checklist (bijlage)
Minimaal grondonderzoek (bijlage)
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Gegevensverzameling - checklist
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Gegevensverzameling - checklist
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Gegevensverzameling - checklist
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Sonderingen
Boringen
Peilbuizen
Metingen en proeven

Grondwaterstand
Grondwaterkwaliteit
Bemalingsproeven

Toekomstig pompdebiet
Filteropbrengst
Dimensionering bemaling
Verlaging grondwaterstand in omgeving

Zettingsproef 
pompproeven

Gegevensverzameling -
grondonderzoek
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Virtuele boring (DOV)

Minimaal grondonderzoek
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Richtlijnen 2009
Categorie van het werk
Impact en risico

Minimaal:
3 sonderingen
1 peilbuis

Categorie
Grondlagenopbouw
Bemaalbaarheid
Risico op schade constructies
bemalingsduur
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Minimaal grondonderzoek
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Categorie van het werk Te bemalen oppervlakte
Sonderingen (bij 

voorkeur elektrische)

Peilbuizen (per relevante 

watervoerende laag!)

Boring (kan 

gecombineerd worden 

met de peilbuis)

Categorie 0 3 1

Lineaire bemaling 1 per 200 m* 1 per 400 m* 1 per 200 m*

Omtrekbemaling 1 per 500 m² 1 per 1250 m²

Categorie 2 1

Categorie 3

* met een verfijning in een aantal specifieke situaties; zie tekst. 

Categorie 1

Te bepalen door de ontwerper, minimaal het aantal van categorie 1

Te bepalen door de ontwerper, minimaal het aantal van categorie 2

Minimaal vereist grondonderzoek

Randvoorwaarden

21/02/2019 16

Milieutechnische en geotechnische randvoorwaarden
Maximale grondwaterverlaging/debietbeperking
Specifieke hydrogeologische omstandigheden
Aanwezigheid verontreinigd/verzilt grondwater

Wettelijke randvoorwaarden (zie verder)
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Bemalingsconcept
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Op basis van alle verzamelde informatie
Overzicht bemalingstechnieken (bijlage)

Open bemaling
Bemaling via horizontale drains
Bemaling met verticale filters
Bemaling met dieptebronnen
Spanningsbemaling
Zand/grind palen, verticale drains, drainagewieken

Bron figuren en foto’s: Opstellen richtlijnen voor bemalingen ter bescherming van het milieu (AGT 2018, in 
opdracht van VMM)

Berekening en effectbepaling
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Bepaling bemalingsdebiet en invloedstraal
Analytisch of numeriek ? 

Numeriek noodzakelijk:
Complexe ondergrond
Risico op verspreiding verontreiniging / verzilting
Waar aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn (zettingen, 
verdroging, …)
Waar effect van invloedsbeperkende maatregelen moet 
onderzocht worden (retourbemaling, waterkerende wanden)
Wanneer dagdebiet 1000 m³/dag of meer bedraagt
…

Aandachtspunten
Liftput: vereist aparte berekening (lokaal diepere verlaging)
Invloedstraal kan niet met Sichardt berekend worden
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Berekening en effectbepaling
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Zettingsberekeningen
Absolute en differentiële zettingen
Geen 100% betrouwbare manier om zettingen te berekenen

overschatting ?
gebaseerd op sonderingen op bouwterrein
omgeving bouwterrein meestal niet onderzocht

Richtwaarden
Absolute zettingen: <=20 mm 
Differentiële zettingen: < 1/700
Context belangrijk !

Check op aanwezigheid zettingsgevoelige lagen (klei, veen)
Bodemkaart
Boringen, sonderingen
Alluviale afzettingen (quartairgeologische kaart, zie DOV)

Hoog zettingsrisico: zettingsproef voorafgaand aan opstart van 
de bemaling

Risico’s en onzekerheden
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Hydraulische parameters
Heterogeniteit afzettingen
Gebrek aan voldoende accurate gegevens
Uitvoering (planning en geometrie)
Kwaliteit waterkerende wanden
Verontreinigingen
Verzilting
Controle bemalingsbedrijf (bemalingsnota vs uitvoeringsplan)
Afwijkingen tijdens uitvoeringsfase (theorie vs praktijk)
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Monitoring en handhaving
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Doel monitoring
Initiële situatie in kaart brengen
Beoordeling effectiviteit bemaling en impact omgeving
Verifiëren of resultaat voldoet aan eisen en voorspellingen 
ontwerp
Handhaving mogelijk maken
Leerproces

Belangrijke elementen monitoring
Grondwaterpeil
Debiet
Zettingen
(kwaliteit)

Frequentie van monitoring
Hoog in opstartfase

Handhaving
Streven naar betere kwaliteit in ontwerp, uitvoering, 
monitoring, nazorg

Nazorg
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Beëindiging bemaling
Bouw voldoende gevorderd om opdrijven te voorkomen

Achterlaten fysieke elementen bemalingssysteem
verlaten grondwaterwinningen (CVGP; Vlarem II bijlage 
5.53.1.)
Uitz: filterbemalingen en horizontale drains

Herstel grondwaterstand
Retourbemaling

Voortgezette monitoring
Retourbemaling
Herstel-effect op grondwatertafel
Beïnvloeding grondwaterkwaliteit
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Toetsingskader
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Ontwerp bemaling
gebaseerd moet zijn op voldoende uitgangsgegevens van 
voldoende kwaliteit;
moet voldoen aan de milieutechnische en andere 
randvoorwaarden, en de negatieve impact op de omgeving 
tot een minimum herleidt;
technisch uitvoerbaar en financieel haalbaar is ;
met de juiste dimensioneringstools geoptimaliseerd is en 
toelaat een melding of vergunningsaanvraag te formuleren en 
in te dienen die kwalitatief en kwantitatief onderbouwd is, 
en bijgevolg aan de wettelijke eisen voldoet;
de belangrijkste onzekerheden en risico’s aangeeft en 
desgevallend terugvalscenario’s formuleert;
tijdens de uitvoering kan opgevolgd (monitoring) en 
gehandhaafd (inspectie) worden; 
in de nodige nazorg voorziet.

Omgevingsvergunning en
wettelijke bepalingen
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Hoe de juiste bemalingsrubriek 
bepalen?
Tijdelijke <> permanente

Rubr 53.2 rubr 53.3 (tunnels, mijnverzakkingsgeb.), 
rubr 53.5 (overige)

Verder opdeling R53.2: Afhankelijk ligging:
in beschermde duingebieden of in een groengebied, een 
natuurontwikkelingsgebied, een parkgebied of een bosgebied

Extra rubriek bij grote dagdebieten: rubriek 53.11
• 53.11.1: netto dagdebiet >= 2500m³
• 53.11.2: bruto dagdebiet >= 1000m³ gelegen in of aanzienlijke 

invloed op kustduinen of aantasting van SBZ
(ook MER-plichtig) 
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Hoe de juiste bemalingsrubriek 
bepalen?
https://www.dov.vlaanderen.be/page/bemalingen
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https://www.dov.vlaanderen.be/page/bemalingen
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Gelegen in beschermd 
duingebied, groengebied, 

natuurontwikkelingsgebied, 
parkgebied of bosgebied?

Ja

Ja

53.2.1°c) => klasse 1 
activiteit

Neen

Totaal debiet 
≤ 500 m³/dag en
≤ 30 000 m³/jaar

Ja

53.2.1°b) => klasse 2 
activiteit

Totaal debiet > 2 000 m³/dag

53.2.1°a) => klasse 3 activiteit

Netto debiet 
≤ 30 000 m³/jaar

Ja

53.2.2°b) 1° => klasse 3 activiteit

53.2.2°a) => klasse 3 
activiteit

Bepaling rubriek 53.2

N
e
e
n

gondwaterverlaging tot 
maximaal 4 meter onder 

maaiveld

53.2.2°b) 2° => klasse 
2 activiteit

N
e
e
n

Start

Gelegen in beschermingszone type I of II en dieper dan 
2,5 meter onder maaiveld?

N
e
e
n

Verboden JaN
e
e
nJa

Neen

Verder naar overlap 
met rubriek 53.8 en 

53.11

Wordt het bemalingswater ook gebruikt?

Ja

Rubriek 53.8 is eveneens van 
toepassing

Netto onttrokken debiet ≥ 2 500 m³/dag

Overlap met rubrieken 53.8 
of 53.11

N
e
e
n

Ja

Rubriek 53.11.1° is 
eveneens van 

toepassing (klasse 1 
activiteit)

Totaal onttrokken debiet 
≥1000 m³/dag en gelegen in 
of nabij kustduin of speciale 

beschermingszone

N
e
e
n

Rubriek 53.11.2° is 
eveneens van 

toepassing (klasse 1 
activiteit)

Ja

N
e
e
n

Geen overlap met rubriek 53.11

Terug naar bepaling 
rubriek 53.2

https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner&pos=140500,200000&res=420.0000000013228&layers=n:omwrgbmrvl;o:ref,n:grb_sel;o:ref,n:to/:to_topnzw_2009_raster_10k_tr;o:ref;t:wms;v:n,n:ps/:ps_duin/:/:https/://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/ows;o:ext;t:wms;b:https/://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/ows;op:0.5,n:lu_gwp_rv_raster;o:ref;t:wms;op:0.5
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=70326&woLang=nl
https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner&pos=140500,200000&res=420.0000000013228&layers=n:omwrgbmrvl;o:ref,n:grb_sel;o:ref,n:to/:to_topnzw_2009_raster_10k_tr;o:ref;t:wms;v:n,n:gw_bescherming/:beschermingszones;o:dov;t:wms;op:0.5
http://www.dov.vlaanderen.be/sites/default/files/pfiles_files/Stroomdiagram_53.pdf
http://www.dov.vlaanderen.be/sites/default/files/pfiles_files/Stroomschema_rubriek_53_8.pdf
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=70332&woLang=nl
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=70335&woLang=nl
https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner&pos=140500,200000&res=420.0000000013228&layers=n:omwrgbmrvl;o:ref,n:grb_sel;o:ref,n:to/:to_topnzw_2009_raster_10k_tr;o:ref;t:wms;v:n,n:ps/:ps_duin/:/:https/://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/ows;o:ext;t:wms;b:https/://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/ows;op:0.5,n:ps/:ps_hbtrl/:/:https/://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/ows;o:ext;t:wms;b:https/://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/ows;op:0.5,n:ps/:ps_vglrl/:/:https/://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/ows;o:ext;t:wms;b:https/://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/ows;op:0.5
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Hoe de juiste bemalingsrubriek 
bepalen?

https://www.dov.vlaanderen.be/page/bemalingen
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Hoe de juiste bemalingsrubriek 
bepalen?

Loket bemalingen: beschermde duinen
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https://www.dov.vlaanderen.be/page/bemalingen
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Hoe de juiste bemalingsrubriek 
bepalen?

Loket bemalingen: gewestplanbestemming
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Hoe de juiste bemalingsrubriek 
bepalen?

Loket bemalingen: beschermingszones rond 
drinkwaterwinningen
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Bodemsaneringen:
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Hoe de juiste bemalingsrubriek 
bepalen?

verlaging van het grondwaterpeil bij een bemaling: 
minimale verlaging van het grondwaterpeil om de beoogde 
werkzaamheden te kunnen uitvoeren, vastgelegd op 0,5m 
onder het beoogde uitgravingspeil van de bouwput of -sleuf;
(Vlaremtrein 2019)
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Debiet in vergunning

• Vergund debiet uitgedrukt in m³/j (per kalenderjaar) en m³/d 
=> bij werf over verschillende jaren is aangevraagde debiet 
mogelijks kleiner dan voor totale duur werf
! Opletten bij verschuiving van startdatum: andere max. debieten

• Opsplitsen in deelfasen: 
Kan alleen als deelfasen elkaar in ruimte en tijd niet beïnvloeden
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Bemaling wanneer / door wie / bij 
wie aanvragen?

• Art 18 en 37 OMVdecreet (link):
onlosmakelijk verbonden activiteiten samen aan te vragen
Maar: geldt niet voor project en uitvoeringsfase
 Bemaling MAG apart aangevraagd worden 
maar samen aanvragen is wenselijk. 

• Wie vraagt aan?
Mag bouwheer, aannemer, bemalingsfirma

• Bij wie aanvraag indienen? 
Als provinciaal of Vlaams project (vb voor exploitatie): ook daar 
bemaling aanvragen / akteren

21/02/2019 36

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=65359&woLang=nl
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vergunningsduur

Vaak als tijdelijke IIOA aangevraagd:

Als tijdelijk: max 1 jaar bij werf te vergunnen
Voor grondwaterrubrieken mag termijn beperkt worden 

(aangewezen bij bemalingen)
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Waar naartoe met bemalingswater?
Art 5.53.6.1.1§2/ art 6.2.2.1.2§5 van VLAREM II: 
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omgevingsloket

Minimale info bij een bemalingsaanvraag:
gewenste verlaging en de zone waar
concept van de bemaling: open 
bouwput/filterbemaling/dieptebemaling/waterkerende wand/…
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Diepte put = diepte van 
bemalingsfilter, niet van de 
bouwput!

omgevingsloket

Minimale info bij een bemalingsaanvraag:
Wat met bemalingswater: 

Retourbemaling?
Lozing?

Afhankelijk van kwaliteit: lozingsrubriek ook aanvragen!
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omgevingsloket
Minimale info bij een bemalingsaanvraag:

berekening van het noodzakelijke debiet
de invloedstraal
indien zettingsgevoelige structuren aanwezig zijn binnen de invloedstraal: 
een berekening van de mogelijke zettingen
indien zettingsgevaar: beschrijving van de milderende maatregelen. Dat 
kan een aangepast bemalingsconcept zijn of een monitoring (peilen, 
zettingen)
indien in de omgeving (binnen de invloedstraal) verontreinigde terreinen 
aanwezig zijn: inschatting op het risico van verspreiding van de 
verontreiniging. 
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Debietmeter

Verplicht bij elke bemaling (sinds 1/1/2010!)
Art 5.53.3.1 van VLAREM II

Coming soon: 
code van goede praktijk voor installatie, 
onderhoud en controle van debietmeters voor 
grondwater (VITO, 2019) 
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Bron foto’s: Ilse Van Eylen, 2019
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Resultaten enquête

Aantal aanvragen?
stijging sedert omgevingsvergunning (VLAREL?)
soms wekelijks, vooral meldingen

Bijz. voorwaarden? 
in de meeste gevallen wel, soms in functie van grootte van 
de bemaling en de aard van de omgeving

sommigen verwijzen naar algemene en sectorale 
voorwaarden; sommigen nemen dit zelfs op als 
bijzondere voorwaarde (eerder aandachtspunt ipv
bijzondere voorwaarde)
belangrijk bij het voorwerp de diepte tov maaiveld, 
dagdebiet (eventueel uurdebiet) en jaardebiet te 
vermelden, evenals de termijn
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Resultaten enquête

Bijz. voorwaarden? (vervolg) 

drietrap (vasthouden, infiltreren, lozen – eerst oppw, 
dan RWA, tenslotte DWA)
geluidshinder
soms wordt retourbemaling opgelegd in fie van de 
omgeving
derden binnen invloedstraal van water voorzien tot 2 
maanden na beëindiging bemaling, daarnaast legt men 
soms op bemalingswater ter beschikking te stellen 
tijdens droogteperiodes
ook invloed op bomenbestand, verontreiniging, 
verzilting of zettingen kunnen onderwerp zijn van 
bijzondere voorwaarde
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Resultaten enquête
Bijz. voorwaarden? (vervolg) 

verzilting: bemaling pas opstarten nadat aangetoond 
werd dat geen zilt water wordt opgepompt, opvolging 
geleidbaarheid tijdens bemaling, verzilt grondwater 
mag niet in de straatkolk geloosd worden, stopzetten 
bemaling bij oppompen zilt grondwater
op de hoogte brengen start en einde bronbemaling; 
melden indien er risico bestaat dat debiet en/of 
termijn wordt overschreden
logboek + eventuele vermeldingen van 
onregelmatigheden (lekkages, vervangen defecte 
tellers, …), logboek moet steeds ter inzage liggen op de 
werf
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Resultaten enquête
Bijz. voorwaarden? (vervolg) 

enkel “elektronische” debiettellers toegestaan
analyse op kwaliteit bemalingswater voor opstart van 
de bemaling + aftoetsing aan lozingsnormen, soms 
verwijzing naar technische grondwaterhandelingen van 
de OVAM
monitoringsplan en risico-analyse migratie 
verontreiniging
lozing bemalingswater (slib, zwevende stoffen, …)
voor opstart bemaling peil in rust (en werking?)
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Resultaten enquête
Wanneer wordt dossier inhoudelijk bekeken?

Enkel bij klasse 2, in fie van omgevingskenmerken 
(verzilting, natura 2000, …),  soms enkel invloedstraal, 
soms onvoldoende kennis in huis

Beste bestemming bemalingswater?
Infiltratie zelden haalbaar (zie eerder, zogenaamde drietrap: 
vasthouden, infiltreren, lozen – oppwater, RWA, DWA)

Gebruik als alternatieve waterbron?
Interessant maar niet evident (verspreid voorkomen, 
beperkte duur bemaling, langdurig opslaan 
bemalingswater), nochtans in vele gevallen uitstekende 
kwaliteit

Problemen met lozing?
In meeste gevallen niet
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Resultaten enquête
Controle?

Wegens tijdsgebrek geen of beperkte controle
Samenwerking belangrijk tussen verschillende diensten
Soms enkel bij klachten bvb geluid
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