
BEMALING BLIJFT HEIKEL PUNT 

 

NIEUWE RICHTLIJNEN MOETEN GRONDWERKEN BOVEN WATER HOUDEN 

 

Het grondwaterpeil verlagen om bouwwerken “droog” te kunnen uitvoeren is geen 

risicoloze onderneming. Gevaren als verdroging, grondverschuivingen, grondzettingen, 

verontreiniging, barsten in omliggende gebouwen, … loeren bij bemaling om de hoek. 

Met zijn nieuwe richtlijnen wijst de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de weg naar 

een juiste aanpak van het probleem en een correcte vergunning van dat soort werken. 

 

 

Het groot auditorium van het Hendrik Consciencegebouw van de Vlaamse Overheid in 

Brussel liep op dinsdag 25 juni zo goed als vol voor de studiedag die de expertgroep 

Geotechniek van ie-net en de Vlaamse Milieumaatschappij samen organiseerden. De 

studiedag kreeg de titel “Laat je niet in de (be)maling nemen!” mee. De talrijke opkomst 

bewees dat het onderwerp voor vele actoren een aandachtspunt blijft. 

Centraal stonden de nieuwe “Richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu 2019” 

die VMM liet opstellen als leidraad voor bemalingen om grondwaterverlagingen te bekomen 

en zo “in den droge” te kunnen bouwen. Experten uit bedrijven en van VMM lichtten het 

stappenplan toe in die richtlijnen om tot een optimaal en correct vergund bemalingsconcept te 

komen. 

Monika De Vos van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf 

(WTCB) stak de eerste spade in de grond. Zij stelde vast dat de richtlijnen uit 2009, die meer 

op de geotechnische aspecten van bemaling en op de definiëring van verantwoordelijkheden 

focusten, “enorm veel gedownload, maar weinig gevolgd” zijn geweest. De “richtlijnen 

2019”, met hun meer milieutechnische focus, omschreef zij als “een mooie bundeling van 

kennis met informatie voor alle partijen” en een “code van goede praktijken” die wellicht 

meer impact zal hebben.  

 

Bodem doorgronden 

 

Eén van de lessen die de deelnemers aan de studiedag meekregen, was alvast dat een juiste 

analyse van de ondergrond in én rond de bouwput een onmisbare hoeksteen van een passend 

bemalingsconcept is. Om de bodem te doorgronden is meer dan oppervlakkig nattevingerwerk 

nodig, was de boodschap. 

Tinneke De Rouck, verantwoordelijke Team Grondwatermodellering - en databank bij VMM, 

wees in dat verband op de vele mogelijkheden voor gegevensverzameling - de eerste fase in 

het stappenplan -  die de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) van de 

Milieumaatschappij biedt. De locatie waarin bouwprojecten gepland worden, kan daar op tal 

van nuttige kaartlagen en volgens een ruime waaier aan parameters afgetoetst worden. 

Dagelijks raadplegen een vierhonderdtal unieke gebruikers al die databank, die gaandeweg 

steeds verder aan diepgang wint met nieuwe aan de ondergrond gerelateerde thema’s en links 

naar rapporten over eerder gedane boringen, bodemprofielen, grondwaterstanden, enz.  

Leen Vincke, sectiechef studies en proeven bij de afdeling Geotechniek van het Vlaams 

departement Mobiliteit en Openbare Werken, beklemtoonde het belang van een correcte 

inschatting van de geotechnische randvoorwaarden op een bouwsite om tot een efficiënte 

bemaling te komen. De nieuwe richtlijnen sommen verschillende parameters (zoals de duur 

van de bemaling of de opbouw van de grondlagen) op en koppelen daar scores aan vast. De 

som van die scores bepaalt hoeveel (liefst elektrische) sonderingen, peilbuizen en boringen 

vereist zijn. Dan nog komt het er op aan dat grondonderzoek op een kwalitatief hoogstaande 



manier uit te voeren en blijft voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de resultaten, 

waarschuwde Vincke. Meten moet bovendien niet alleen vooraf, maar ook tijdens en na de 

werken blijven gebeuren, om zo nodig het gehanteerde bemalingsconcept bij te sturen. 

 

Melding of vergunning? 

 

Dieter Vandevelde, projectmanager grondwater bij VMM, wees op de gevaren voor 

verontreiniging, verzilting, zetting en verdroging die elk om preventieve maatregelen kunnen 

vragen. De invloedstraal van een werf reikt soms verder dan vaak gebruikte 

berekeningsmethodes zoals de “formule van Sichardt” laten vermoeden, stipte hij aan. Als het 

fout loopt, kan zeer moeilijk omkeerbare schade ontstaan. Een aangepaste monitoring van de 

werf - “met alarmdrempels” - is daarom aangewezen, onderstreepte ook hij. 

Zijn collega bij VMM, adviesverlener grondwater Ilse Van Eylen, herinnerde er aan dat “elke 

bemaling vergunnings- of meldingsplichtig is”, maar gaf meteen toe dat de weg in het 

“doolhof” naar de juiste procedure niet altijd voor iedereen even eenvoudig te vinden is. Om 

dat wat doorzichtiger te maken zijn in de richtlijnen verschillende stroomschema’s 

opgenomen waarmee de aanvrager bij de juiste rubriek en klasse belandt.  

Jeroen November, toezichthouder bij het departement Omgeving, kon niet om de vaststelling 

heen dat de naleving van de regels op het terrein vaak te wensen overlaat, van het niet melden 

van boringen tot het niet rapporteren van resultaten over het dumpen van boringwaters in 

riolen of het openlaten van boorgaten. Zijn advies: voor kwaliteitsmetingen klop je het best bij 

een erkend labo aan. 

Lieve Jacobs, senior projectmanager bij AGT (Adviesbureau Grondwater Technieken), 

illustreerde aan de hand van praktijkvoorbeelden dat fouten in het grondonderzoek of in de 

vergunningsprocedure, verkeerde inschattingen in het bemalingsconcept, het negeren van 

“speciale beschermingszones” in de omgeving, … verregaande gevolgen kunnen hebben en 

op een financieel heel zware dobber voor de bouwheer kunnen uitdraaien. Wanneer het 

effectief debiet achtmaal hoger ligt dan verwacht, zoals in een van haar cases waar de 

overheid de bouwput opnieuw volledig liet opvullen, heeft iemand zijn huiswerk duidelijk 

niet goed gemaakt. 

 

Waterdicht? 

 

Wie dicht bij water werkt, kan dat bijna nooit waterdicht doen. Koen Duyck, hoofd van de 

studiedienst bij Algemene Ondernemingen Soetaert, maakte in zijn uiteenzetting over 

technieken om een bouwput zo droog mogelijk te houden duidelijk dat termen als waterdicht, 

waterkerend of waterremmend vaak wat lukraak door elkaar gebruikt worden. Ze zijn dan ook 

voer voor steeds terugkerende discussies. Waterremmend dekt de lading in zijn ogen vaak het 

best. Volledig waterdicht zijn beschoeiingswanden, -schermen of -lagen maar heel zelden. “Er 

is bijna altijd een zeker lekdebiet.”  

Wanneer de aanzet van de wanden niet in een waterremmende laag kan gebeuren, zal het 

water spontaan het principe van de communicerende vaten toepassen en uit de bodem komen 

opborrelen. De aannemer zal dan met een horizontaal waterremmend scherm moeten werken 

dat voldoende zwaar is om de opwaartse druk van het water te compenseren. 

Meer dan één spreker nam de gevleugde woorden “Bezin eer je begint” in de mond.  

Barbara Vael, afdelingshoofd Operationeel Waterbeheer bij VMM, deed het in haar kort slot 

een laatste keer. “We hopen dat de nieuwe richtlijnen zullen helpen”, stelde zij. Want 

voorkomen is - zeker in het geval van bemalingen - zoveel beter én een heel pak goedkoper 

dan genezen. En discussies en juridische vechtpartijen rond schade als gevolg van een fout 

gelopen bemaling kan iedereen missen als kiespijn. 



Verzekering is geen vrijgeleide 

 

Yves Ghijsels van de Federale Verzekeringen nam het bemalingsdossier vanuit het oogpunt 

van een verzekeraar onder de loep. Als het stilleggen van een werf te wijten is aan een slechte 

naleving van regelgeving, kan de aannemer zijn verzekering niet aanspreken voor de 

financiële verliezen die hij daardoor lijdt, want hij wordt verwacht de werken conform wetten 

en reglementen, lastenboek, bestek en contract uit te voeren, was de uitkomst van een eerste 

casus. In gevallen als zettingen kan de theorie van de “abnormale burenhinder” soms soelaas 

brengen. Maar dan moet de aannemer daar zelf ook voor verzekerd zijn. “De aannemer 

weigert dat vaak in zijn algemene voorwaarden”, zei Ghijsels. 

Accidentele milieuschade is verzekerbaar, graduele vervuiling niet of moeilijk. De 

verzekeraar raadde aan voorbehoud aan te tekenen - of zelfs te weigeren werken uit te voeren 

- wanneer de bouwheer technisch betwistbare eisen stelt. Want ook daar geldt het principe dat 

verzekering geen vrijgeleide is om te doen of te laten wat men wil. 
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De studiedag over bemaling kon op een zeer ruime belangstelling rekenen. 

 



 
De sprekers loodsten de deelnemers door het stappenplan in de nieuwe richtlijnen. 

 

 

 

Bemaling is… 

 

…het tijdelijk of permanent verlagen van de natuurlijke grondwaterstand door het oppompen 

van grondwater. In Vlaanderen is hiervoor een voorafgaande aktename of 

omgevingsvergunning nodig. Bij die voorafgaande melding of aanvraag hoort een 

bemalingsstudie die een aantal technische en praktische vragen beantwoord. Die studie is 

gebaseerd op gegevensverzameling van een aantal geometrische, geologische en 

hydrologische karakteristieken en randvoorwaarden. 

 

 

Nieuwe richtlijnen niet in Vlarem, in de praktijk wel bindend 

 

Al in 2009 zette een werkgroep richtlijnen voor bemalingen op papier om alle bij 

grondwerken betrokken partijen wegwijs te maken in het traject van vooronderzoek tot 

uitvoering. Het haalde (veel te) weinig uit. De inleiding tot de “Richtlijnen bemalingen ter 

bescherming van het milieu 2019” van de Vlaamse Milieumaatschappij velt daar een niet mis 

te verstaan vonnis over. “Uit vergunningsaanvragen blijkt dat deze richtlijnen amper gevolgd 

worden. Bovendien ontbreekt een effectbespreking vaak in de vergunningsaanvraag, of wordt 

een methodiek gehanteerd die ontoereikend is om het effect correct in te schatten. Ook wat de 

opvolging en nazorg van de bemaling betreft, zien we soms ernstige tekortkomingen”, zo staat 

daarin te lezen. Vrij vertaald: op alle hoofdpunten werd het beoogde doel lang niet altijd 

bereikt. 

Een actualisatie drong zich dus op. Zo kwamen in opdracht van VMM de nieuwe richtlijnen 

tot stand. Alle betrokken partijen konden via een online bevraging hun steentje bijdragen en 



kregen een stem in een stuurgroep. Het resultaat is bedoeld voor een zo breed mogelijk 

publiek (van leken tot specialisten) en daarom in een zo eenvoudig en leesbaar mogelijke 

tekst gegoten.  

De richtlijnen zelf blijven beter buiten de Vlarem-regelgeving, bepleit de stuurgroep. Dat 

moet toelaten ze makkelijk up-to-date te houden. Vlarem zou er wel dwingend naar 

verwijzen, wat betekent dat ze in de praktijk toch een bindend karakter krijgen.  
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