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▪ Bemalingen in de drie gewesten

1.Wallonië :  in Wallonië moet een grondwaterbemaling bij werken op een 
bouwplaats worden vergund,  afhankelijk van het debiet van de winplaats :

Inleiding :
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2. Brussels gewest:  In Brussel is een grondwaterbemaling bij bouwwerken een 
activiteit die is opgenomen in rubriek 28 waarvoor dus een aangifte vereist is, in 
te dienen bij de gemeente

Brussels gewest 
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3. Vlaanderen: In Vlaanderen gaat rubriek 53 van de lijst van als hinderlijk 
beschouwde inrichtingen ( VLAREM) over grondwaterbemaling en het type 
vergunning vergunning wordt bepaald volgens 3 criteria : debiet, zone en diepte 

Vlaanderen
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Stroomschema tijdelijke bemalingen :
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We zitten met een probleem in België (en al zeker in Vlaanderen): er zit te 
weinig water in onze bodem. Van 164 landen staat België op de 23e plaats in 
de categorie "hoge waterschaarste". Ja, ook nu nog, na maanden van regen! 
"Hoe kan dat in godsnaam?", vragen jullie jullie misschien af. "Het kan toch 
niet nóg méér regenen?!

Grondwaterpeil ……… problematisch 
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ACTIVITEITEN

▪ Waterremmende  grondlaag opzoeken door toepassing van  verticale 
schermen tot in deze remmende laag

▪ Retourbemaling

▪ Waterremmende laag aanbrengen ( grouting, waterglas,…)

▪ Onderwaterbeton 

Welke oplossing is afhankelijk van :

▪ Diepte uitgraving

▪ Diepte waterremmende laag

▪ Grondgesteldheid

▪ Omgeving, belendingen

▪ Kostprijs en risico’s

Opgepompte reduceren , hoe ? 
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ACTIVITEITEN

▪ Opdrachtgever: Colas nv/ AWV/Aquafin/Stad 
Dendermonde/Farys

▪ Opdracht: 

▪ Aanbrengen van een waterremmend verticaal scherm 
met een lengte van 14 m  :  +/- 10000 m2 – 800 lm

▪ Uitgravingsdiepte :  -3.5 m tot -6 m onder maaiveld

▪ 3 fasen

▪ Doorgaand verkeer 

▪ Waterrijk gebied

▪ Maaiveld : +/- 4 mTAW

▪ Hoogwater in Schelde : +/- 5 mTAW

Project: Dendermonde N47 aanleg fietspaden 
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Sonderingen  :
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Sonderingen  :
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▪ Over 800 m diverse sonderingen en grondgesteldheid

▪ Impact van waterremmende schermen op grondwaterstromingen

▪ Pompdebieten

▪ Saneringsprojecten in de buurt 

Schets van de problematiek
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▪ Reduceren van debieten door toepassen van injectielaag met waterglas 

▪ Minder diepe waterremmende wanden,  reducering van 
uitvoeringstermijn.   Minder hinder 

▪ Na aanleg van riolering worden de wanden doorbroken zodoende de 
grondwaterstromingen zich kunnen herstellen 

Oplossing van de bemalingsproblematiek :
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