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Bemalingen

Ilse Van Eylen

25/2/2021

Recente en minder recente 
wijzigingen

Tool voor bouwputten 
https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/richtlijnen-
bemalingen-ter-bescherming-van-het-milieu

Wijziging addendum R53 
MB 13/10/2020
Voor nieuwe aanvragen vanaf 08/02/2021 in het omgevingsloket

Website VMM: pagina’s over bemalingen
https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/

Themaloket bemalingen met nuttige kaartlagen
https://www.dov.vlaanderen.be/page/bemalingen

Code van goede praktijk debietmeting bij grondwater
https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/debietmeter-
verplicht
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https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/richtlijnen-bemalingen-ter-bescherming-van-het-milieu
https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/
https://www.dov.vlaanderen.be/page/bemalingen
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Coming soon

Aanpassing wetgeving
VLAREMtrein 2019: nog niet finaal goedgekeurd

Focus op faciliteren hergebruik bemalingswater
sectorale bepalingen bemalingen (5.53.6.1 van VLAREM II) en 
aanpassingen rubrieksomschrijving

VLAREMtrein 2021 voor grondwater: in voorbereiding
In overleg met verschillende sectoren en instanties
Focus op andere aspecten van bemalingen

Tool voor lijnbemalingen / addendum aan richtlijn bemalingen voor 
lijntrajecten 

Ontwikkeld iov VLARIO
Webinar door VLARIO
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Bemalingscascade

Bemalingscascade (art. 5.53.6.1.1. VLAREM II)

1. Beperken – terug in de grond brengen (retour/infiltratie)
2. Hergebruik als geen risico locatie
3. Lozing op oppervlaktewater of RWA
4. Lozing op gemengde riolering of DWA

(aanpassing via VLAREMtrein 2019)
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https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling
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https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=19111&woLang=nl
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Beperken opgepompt debiet: bvb via Waterremmende wand
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Retour via filters: moeilijk haalbaar bij ijzerhoudend & geoxideerd water

Retourput gravitair

Max. terug in de grond brengen
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Max. terug in de grond brengen: infiltratiebekken

Geen kwaliteitsgarantie!
signalisatie aanbrengen in 
voorwaarden opnemen 
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Vlaremtrein 2019
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Aanpassing voorzien in VLAREM-trein 2019: 
Geïntegreerd in rubriek 53.2 voor beperkt debiet als geen verhoogd 
risico op verontreiniging
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Voor wie? Voorwaarden? Hoe?

Particulieren (bv. 
beregenen tuin of 
aanvullen regenwaterput)

Max. 500 m³/jaar Geen extra melding of vergunning nodig.

Niet-particulieren

Max. 5000 m³/jaar 
EN 
bemalingsfilters niet dieper dan 
het locatiespecifieke dieptecriterium voor 
rubriek 53.8.

Melding voor de rubriek 53.8.1.a (klasse 3) bij de 
gemeente. De gemeente kan in principe per kerende een 
uitspraak doen over de aanvraag. Indien de bemaling deel 
uitmaakt van een klasse 2 of 1 project volstaat een 
aanvraag tot verandering van dit project (via 
vereenvoudigde procedure).
Heffing op waterverontreiniging voor gebruikte 
hoeveelheid (categorie ander water)

Niet-particulieren

>=5000 m³/jaar 
OF 
bemalingsfilters dieper dan 
het locatiespecifieke dieptecriterium voor 
rubriek 53.8.

vergunningsaanvraag klasse 1 of 2 (Rubriek 53.8.1b / 
53.8.2 / 53.8.3)
Heffing op waterverontreiniging voor gebruikte 
hoeveelheid (categorie ander water)

Huidige wetgeving:

bodemonderzoek
Op te zoeken in het bemalingsloket

Ook gegevens IIOA in bemalingsloket
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https://www.dov.vlaanderen.be/page/vlarem-rubriek-538
https://www.dov.vlaanderen.be/page/vlarem-rubriek-538
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In oppervlaktewater / RWA:
Ligging kan opgezocht worden in bemalingsloket 
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Vragen in omgevingsloket ivm bemalingscascade:

debietsmeting

Verplicht om elke stroom te kunnen meten
Correcte opstelling!

Ontluchters bij filterbemalingen voor goede werking 
debietmeter
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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;
(VLAREM-trein 2019)

15

0,5m
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Vragen in omgevingsloket ivm bemalingseenheden:
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Rekentool bouwput (VMM, 2020)
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https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/richtlijnen-bemalingen-ter-bescherming-van-het-
milieu
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https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/richtlijnen-bemalingen-ter-bescherming-van-het-milieu
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Wanneer rekentool gebruiken?

Wel
Eenvoudige bemaling voor bouwput in freatische watervoerende laag

Niet
Complexe ondergrond
Effect van invloedbeperkende maatregelen (retourbemaling, 
waterremmende wanden)
Spanningsbemaling

→ In deze gevallen: numerieke of aangepaste analytische rekenmethode  
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Aannames
Volkomen filters (overheen volledig watervoerend pakket) → correctiefactor 
bij onvolkomen filters (meestal het geval) 
Isotrope oneindig uitgestrekte watervoerende laag
Houdt geen rekening met rivieren, drainages, winningen, wanden…
Jaargemiddelde voeding

Als aanvulling op een bemalingsnota, niet ter vervanging
Inputgegevens dienen onderbouwd te worden (bijv. in de bemalingsnota)
Rekentool voorziet geen risicobepaling op zettingen, opbarsten bouwput, 
verzilting…

In te vullen door aanvrager (of bijv. studiebureau, bemalingsbedrijf…)
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Rekentool bouwput
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Rekentool bouwput
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Rekentool bouwput

Formules van Sichardt en Dupuit (bijlage 6.11 van richtlijnen) en Verruijt

Sichardt + Dupuit
Debiet in opstartfase

Dupuit in evenwicht met voeding door neerslag
Debiet en invloedstraal bij evenwicht tussen onttrekking en voeding door neerslag

Verruijt: uitbreiding van Dupuit
Houdt rekening met laterale instroming (Dupuit) + voeding binnen invloedstraal
Gebruikt in Voortoets ANB

Enkel ter info

Verplaatsing verontreiniging
Obv stijghoogtegradiënt in evenwichtstoestand
Hogere retardatiefactor voor minder mobiele parameters
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Rekentool bouwput: tabbladen

INPUT-OUTPUT: alle input + synthese van belangrijkste output

Grafiek: afpompingscurves + grafiek verspreiding verontreiniging

Gevoeligheidsanalyse: berekening invloedstraal en debiet voor kleinere 
en grotere doorlatendheden dan de gekozen doorlatendheid

Berekening: details ivm berekeningen + codetabellen

Transport berekening: berekening verplaatsing verontreiniging

Versies: info ivm versie 
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Rekentool lijnbemalingen

Project VLARIO
Ontwikkeld analoog aan tool bouwputbemalingen

Lineair traject > 25m en < 300m
Aannames: analoog aan bouwputten

Formule van Edelman: 
Tijdsafhankelijk
Geen voeding / water uit berging 

=> invloedstraal blijft toenemen
Zal ook via website VMM ter beschikking komen 
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Vergeet niet: 

25/02/2021 25

25/02/2021 26

Vragen?

Vragen over concrete dossiers:
Buitendienst Antwerpen (grondwater.ant@vmm.be)
Buitendienst Oost-Vlaanderen (grondwater.ovl@vmm.be)

Buitendiensten Limburg en Vlaams-Brabant (grondwater.lim@vmm.be)
Buitendienst West-Vlaanderen (grondwater.wvl@vmm.be)

ivm Vlaamse Projecten (grondwater.bxl.verg@vmm.be) 

Algemene vragen: 
Ilse Van Eylen i.vaneylen@vmm.be
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