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Tijdelijke bemalingen bij dieptebronnen 

In deze Infofiche wordt de aandacht toegespitst op de tijdelijke bemalingen uitgevoerd met dieptebronnen in 

het kader van bouwprojecten. Hiertoe wordt er eerst en vooral en korte typering en beschrijving gegeven van de 

techniek en zijn toepassingsgebied. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de hierbij gebruikte materialen en 

de karakteristieke afmetingen. De technieken gebruikt voor een betere beheersing van de bemalingen 

(peilgestuurde bemalingen, retourbemaling en infiltratietechnieken) zijn in andere infofiches behandeld. Deze 

infofiche werd opgesteld in het kader van het COOCK-project Grondwaterbeheersing bij bouwprojecten. 

 

1. Algemeen principe 

Deze techniek wordt vooral toegepast voor de uitvoering van diepe grondwaterverlagingen. Een bronbemaling 

met behulp van dieptebronnen laat toe om (theoretisch – in functie van de pompcapaciteit) de grondwaterstand 

onbeperkt te verlagen.  

Bij een dieptebron voor een tijdelijke bemaling wordt een kunststof buis (gesleufd over zijn diepste deel) 

geïnstalleerd in een boorgat. Daarna, wordt een onderwaterpomp met zijn persleiding voldoende diep binnen de 

buis geplaatst onder het grondwaterpeil. De onderwaterpomp duwt/perst het water omhoog via de 

persleiding. De omstorting van de buis wordt uitgevoerd met filtermateriaal dat de ringvormige (annulaire) ruimte 

tussen de wand van het boorgat en de buis vult. Voor de controle van de afmalingsdiepte in de bron is een peilbuis 

in het filtermateriaal of in de omgeving van de bron geïnstalleerd (zie infofiche Peilbuis). 

In typische dieptebronconcepten zijn er meerdere dieptebronnen die gelijktijdig werken. Elke bron vormt 

een bemalingskegel in de grondwatertafel, soms ook verhanglijn genoemd. Zonder extra maatregelen (bv. 

retourbemaling) kan deze verhanglijn zich tot meerdere honderden meters uitbreiden. De interactie tussen de 

bemalingskegels resulteert in de gevraagde globale verlaging van het grondwater ter hoogte van een 

project/bouwput. De bemaling in een bepaalde watervoerende laag zal functie zijn van het aantal, de posities en 

de karakteristieken van de dieptebronnen (inclusief het type onderwaterpomp). 

 

Concept van een bemaling met dieptebronnen ( de opvangcontainer is meestal niet noodzakelijk bij dieptebronnen indien 

deze goed afgeregeld zijn (= geen lucht “happen”))

http://www.grondwaterindebouw.be/
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2. Typering van het systeem – Gravitaire dieptebronnen 

Bij gravitaire of zwaartekracht dieptebronnen stroomt het water onder invloed van de zwaartekracht naar de bron, 
waar het d.m.v. een onderwaterpomp wordt weggepompt. De pomp is geplaatst op een diepte rekening houdend 
met het veranderende waterpeil om te garanderen dat deze niet kan droogdraaien. 
 
 

 
Principeschema van een gravitaire dieptebron (de drukcel is optioneel en niet standaard te voorzien) 

 
 

De kunststof buis bestaat uit twee delen: de blinde buis en het filterelement (het gesleufde deel van de buis). 
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De lengte van de blinde buis hangt af van de dimensionering van de dieptebron (case per case ontwerp) 

rekening houdend met de milieueisen (cf. infofiche milieueisen voor tijdelijke bemalingen). Niettemin, wanneer 

een bron in het uitgraafgedeelte van de bouwput staat, is het aanbevolen om steeds een blinde buis te voorzien 

tot minstens 50 cm onder het uitgraafniveau met een speciale aandacht voor de stevigheid van de buis om het 

uitspoelen van de filteromstorting en het vervuilen van de bron met cement en slijk te vermijden. 

De lengte van de blinde buis is zo gedimensioneerd dat het waterpeil niet onder de bovenkant van het filterelement 

mag komen om beluchting van het opgepompte water te vermijden.1 

 
De positie en de lengte van het filterelement worden door de lokale hydrogeologische omstandigheden 
bepaald, en het al dan niet retourneren van het bemalingswater. Filterelementen over de volledige hoogte van 
het boorgat zijn te vermijden. Het invallend grondwater kan immers voor oxidatie en verstopping zorgen. 
 
De afwerking van de annulaire ruimte is functie van de geologie, in combinatie met de filterstelling en de 
eventueel aanwezige aquitards. De omstorting van het filterelement wordt uitgevoerd met filtermateriaal dat de 
ringvormige (annulaire) ruimte tussen de wand van het boorgat en de filter vult. Afhankelijk van de 
omstandigheden wordt de rest van de annulaire ruimte met kleipellets of zand aangevuld (zie §6 Materialen). 

3. Toepasbaarheid 

Gravitaire of zwaartekracht dieptebronnen zijn efficiënt in homogene zandgrond. Slechts wanneer de 
doorlatendheid van de grond voldoende groot is (k > 5.10-5 m/s) en wanneer er zich geen stoorlagen2 bevinden 
binnen het uitgravingsprofiel en het boortracé van de bron, kan een bouwput met uitsluitend gravitaire 
dieptebronnen worden drooggemaakt. 
In het geval van stoorlagen of lagen met sterk verschillende doorlatendheid moeten bijkomende maatregelen 

worden getroffen zoals extra vacuümsystemen (zie volgende paragraaf), zandpalen, drainagesleuven, 

horizontale drains … 

4. Variant – vacuüm dieptebron 

Vacuüm dieptebronnen zijn efficiënt in minder doorlatende gronden of in het geval van de aanwezigheid van 
stoorlagen om het water te verlagen tot op een waterremmende laag. Ze worden in het algemeen tot dicht op de 
klei of in de klei voorzien. Er wordt hiertoe gewerkt met kortere filterelementen dan voor gravitaire dieptebronnen 
omgeven door een filteromstorting. De filteromstorting wordt aangebracht tot juist boven het filterelement. 
Daarboven wordt steeds een kleistop aangebracht. Het boorgat wordt verder aangevuld met aanvulzand of 
kleipellets. De bron wordt uitgerust met een onderwaterpomp, en bijkomend wordt er op de afgesloten bronkop 
een vacuüm aangelegd. De installatie moet voldoende luchtdicht worden afgewerkt om voldoende onderdruk te 
realiseren. Het is dan ook niet mogelijk om een peilbuis te voorzien binnen dergelijke bronnen. 
 
In het grondwater omheen de bron ontstaat er aldus een lagere druk dan de atmosferische druk. Het grondwater 
wordt aldus naar de bron toegezogen. Belangrijk is wel dat er bij de keuze van de onderwaterpomp rekening 
wordt gehouden met een extra opvoerhoogte als gevolg van het toepassen van het vacuüm (zie §6 Materialen). 
Met het gebruik van een vacuüm dieptebron wordt een extra rendement van 10 tot 30% (naargelang de bron) 
verwacht in termen van debiet.

 
1 Beluchting veroorzaakt de neerslag van ijzeroxides uit het water op de onderwaterpomp en op het 
filterelement. Dit resulteert in de verstopping van het filterelement en de filters van de pomp. Hierdoor verlaagt 
het opgepompte debiet en de pomp en het filterelement dienen frequenter onderhouden en gereinigd te worden. 
2 Een ondergrond met stoorlagen is een bodem met grondlagen van verschillende aard (bijvoorbeeld 
opeenvolging van zand- en kleilagen). 
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Principeschema van een vacuüm dieptebron (de drukcel is optioneel en niet standaard te voorzien)  
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5. Uitvoering 

Tot boordiameters van 400 mm, worden de dieptebronnen in het algemeen d.m.v. de spoelboormethode 

geïnstalleerd. In deze methode wordt het spoelwater daarbij via de binnenkant van de boorstangen naar de 

boorpunt gebracht, welke van een speciale beitel voorzien is, en stroomt samen met de losgewoelde grond naar 

de oppervlakte via de annulaire ruimte omheen de boorstangen [1]. 

Met de spoelboormethode, is een overdruk van 2 meter op de wanden van het boorgat noodzakelijk. De 

noodzakelijke boordebieten zijn bepaald door de uitvoerder op basis van zijn ervaring en rekening houdend met 

de diameter van de boorput. Het boordebiet is dynamisch en varieert in functie van de boordruk met bijhorende 

diepte. Op 5 m diepte is er bv. minder druk en debiet noodzakelijk dan op 50 m diepte. De geologie speelt ook 

een rol met de noodzaak een voldoende stijgsnelheid te bereiken voor het wegspoelen van de “boorcuttings” en 

dit rekening houdend met de boorsnelheid, de spoeltijd... 

Enkel zuiver water - leidingwater of gecontroleerd putwater – met eventuele additieven kan voor het boren gebruikt 

worden. Dit water moet voldoen aan de milieukwaliteitsnorm voor grondwater [2]. De additieven moeten tot een 

minimum beperkt worden om de hydraulische putweerstand zo laag mogelijk te houden (zie infofiche milieueisen). 

Na de boring wordt de buis in het boorgat geïnstalleerd. Het gebruik van een aantal centreerringen voor de 

plaatsing van de buis is een noodzaak.  

Na installatie van de buis in het boorgat, wordt de annulaire ruimte gevuld met het filtermateriaal en de 

kleistop(pen). 

Voor boordiameters groter dan 400 mm (meer zeldzaam in de praktijk) is de zuigboormethode gebruikelijk. 

Enkel erkende boorbedrijven mogen in Vlaanderen boringen uitvoeren voor grondwaterwinning (inclusief tijdelijke 

grondwaterverlaging) of deze buiten gebruik nemen (opvullen) [3]. 

 

Principe van een spoelboring
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Plaatsing van een kunststof filterelement  

(= gesleufde buis) in het boorgat 

 
Verbinding van het laatste filterelement aan de 

(niet gesleufde) blinde buis 
 

 

Plaatsing van de onderwaterpomp en persleiding in de buis 



         

 
 

Pagina 7 van 13 
Infofiche “Dieptebronnen” 
Versie 1.0 van september 2022 

Nadat het boorgat volledig is aangevuld moet de boorput worden schoongepompt en eventueel 

ontwikkeld3 om zuiver en zandvrij water op te pompen. 

Wanneer het filtermateriaal wordt geplaatst, kan het relatief los zitten en zal het waarschijnlijk wat 

verdichten tijdens het schoonpompen en/of de ontwikkeling van de bron vanwege de stroming van 

water die korrels herschikt en ook omdat de fijnste korreldeeltjes van het filtermateriaal in de bron 

worden gezogen. Dienovereenkomstig moet het filtermateriaal na plaatsing tot enige hoogte (normaal 

ten minste 1-2 m) boven de bovenkant van het filterelement van de buis aangebracht worden om ervoor 

te zorgen dat korrels van de watervoerende laag niet in direct contact komt met het gesleufde deel van 

de buis als het filtermateriaal wat verdicht. 

6. Materialen 

Filtermateriaal 

Het filtermateriaal moet worden geselecteerd op basis van de korrelgrootteverdeling van de 
watervoerende grondlaag om aan de volgende twee voorwaarden te voldoen: 

- het dient voldoende grof te zijn zodat het filtermateriaal beduidend beter doorlaatbaar is dan 
de watervoerende grondlaag om water vrij in de dieptebron te laten komen; 

- het dient voldoende fijn te zijn om te vermijden dat de fijnere deeltjes continu uit de 
watervoerende grondlaag getrokken worden. 

 
Voor de Vlaamse praktijk, geeft de BIJLAGE 5.53.1 van de Vlarem II [6] de volgende waarden: 

Het filtergrind moet aan een aantal eisen voldoen: 

- rond (niet gebroken) 

- gekalibreerd 

- gegloeid 

- qua korrelgrootte aangepast aan de textuur van de watervoerende laag of formatie 

In onderstaande tabel wordt aangegeven hoe de korrelverdeling van het grindpakket zich dient te 

verhouden t.o.v. deze van de formatie (d30 betekent een zeefgrootte waarbij 30 % doorvalt en 70 

% wordt weerhouden). 

 
3 Het ontwikkelen van een dieptebron is het verwijderen van de fijne deeltjes uit het water. Er zijn verschillende 
technieken om een bron te ontwikkelen, al dan niet gecombineerd. Afhankelijk van de lokale hydrogeologie, de 
toegepaste boortechniek en de maximaal toelaatbare verlaging in de bron wordt de meest aangewezen techniek 
toegepast [4, 5]. 

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=76829


         

 
 

Pagina 8 van 13 
Infofiche “Dieptebronnen” 
Versie 1.0 van september 2022 

 

Andere ranges van waarden zijn ook gegeven in de literatuur voor lage tot hoge doorlatende 
watervoerende lagen [4, 5]. 

Buis 

De kunststof buis voor de installatie van de onderwaterpomp bestaat meestal uit PVC. HDPE wordt 
gebruikt in het kader van bodemsaneringen waar stoffen aanwezig zijn die PVC aantasten, zoals VOCL. 
Het onderste deel van de buis (het filterelement) is gesleufd met typische sleufbreedten van 0,3 – 0,5 
– 0,8 mm (maar die tot 3 mm kan variëren). De sleuven in het filterelement moeten zo worden gekozen 
dat ze bij het filtermateriaal passen en dienen te voorkomen dat er te veel  filtermateriaal in de bron 
terecht kan komen. Volgens de Bijlage 5.53.1 van de VLAREM II [6] dient de breedte van de filterspleet 
0.1 mm kleiner te zijn dan de kleinste fractie van het gebruikte filtergrind. 
De gesleufde buizen die voor tijdelijke bemalingen gebruikt worden hebben typisch open zones tussen 
5 en 20 procent van de totale oppervlakte voor respectievelijk fijne en grove sleuven [4]. 
 
In de Belgische praktijk wordt in het algemeen ook waargenomen dat, voor een sleufwijdte van 0.5 mm 
in een PVC-buis (zonder filterdoek), de omstorting vaak met gekalibreerd filtermateriaal 0.8 à 1.3 mm 
uitgevoerd wordt. 
 
De dikte van de kunststof buis (het filterelement en het ”blinde” deel) dient gedimensioneerd te worden 
om de grond- en waterdrukken te weerstaan. 

Onderwaterpompen 

Onderwaterpompen gebruikt voor gravitaire dieptebronnen zijn centrifugaalpompen. Dit zijn pompen 
die een vloeistof verpompen met één of meerdere draaiende schoepenraderen, die boven elkaar 
opgesteld zijn. 
 
Voor de selectie van het type pomp, is de totale opvoerhoogte een betrouwbaardere indicator dan de 
druk, omdat de totale opvoerhoogte aangeeft wat de pomp kan doen, onafhankelijk van de dichtheid 
van de vloeistof en de zuigomstandigheden. Aan de hand van de totale opvoerhoogte in combinatie 
met het vereiste debiet kan de juiste pomp gekozen worden. De prestaties van de pomp bij een bepaald 
toerental (tpm) worden in het specificatieblad van de fabrikant weergegeven als de curve van debiet 
t.o.v. opvoerhoogte. 
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Voorbeeld van een pompcurve 

 

 
Selectie van de pomp op basis van de gewenste totale opvoerhoogte en debiet - niet het bemalingspeil is 

relevant voor de selectie van de pomp, maar de afmaling van het water in de bronnen zelf, die altijd groter is
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Bij een vacuüm dieptebron dient een extra opvoerhoogte genomen te worden voor de selectie van de 
centrifugaalpomp. Deze extra opvoerhoogte is gelijk aan 10 m. 
 
Er moet een pomp worden gekozen uit de catalogus van een fabrikant die een maximale nominale 
prestatie heeft van tussen ongeveer 110 en 150% van het stationaire debiet bij de verwachte 
opvoerhoogte. Dit zorgt voor wat extra pompcapaciteit om de bemaling te helpen realiseren [4]. 
 
Er bestaan onderwaterpompen met courante debieten tussen 5 en 75 m³/u voor 4”- tot 6” pompen. 
 
Uiteindelijk dient de onderwaterpomp geselecteerd te worden zodat ze steeds voldoende onder water 
blijft om een efficiënte regulatie te verzekeren. Verpompen van lucht is zeer nadelig voor de pomp 
(slijtage door snel opwarmen van de watergesmeerde lagers en waaiers) en is een aanleiding voor 
beluchting.  
 
Bij beluchting van ijzerhoudend water wordt immers ijzer(hydro)oxide afgezet welke verstopping van 
de filter, de pomp en de afvoerleiding kan veroorzaken. Dat is één van de redenen waarom de 
onderwaterpomp zodanig afgeregeld dient te worden dat deze constant onder water blijft. 
 
Bij langdurige bemalingen is het evenwel aangewezen om rekening te houden met mogelijke oxidatie 
van het opgepompte grondwater. Het regelmatige onderhoud en afregelen van elke onderwaterpomp 
is een belangrijk aandachtspunt om niet dieper te bemalen dan nodig en het opgepompt debiet te 
beperken. 
 
De hoogte van de waterkolom boven een pomp is afhankelijk van de opstelling en de capaciteit van 
een pomp en van de putefficiëntie. Deze laatste kan drastisch verlagen wanneer sterke beluchting en 
verijzering optreedt. 

 
Grondwaterverlaging m.b.v. een dieptebron: de blauwe lijnen = optimale werking; rode lijn = 

schommelende werking met beluchting
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De pompafvoerleidingen kunnen individueel aangelegd worden of aangesloten worden op eenzelfde 
afvoercollector. In dit laatste geval is bijzondere aandacht voor terugloop en drukopbouw vereist: het 
risico bestaat immers dat water terugvloeit naar individuele bronnen. Het inbouwen van 
terugslagkleppen in de leidingen kan dit voorkomen. Bovendien zijn onderwaterpompen standaard met 
terugslagkleppen uitgerust. Bij het aansluiten op één collector moeten de pomptypes gelijkaardig zijn 
qua opvoerhoogte. 
 
Een noodstroomgroep kan voorzien worden voor een continue werking van de pompen in geval van 

een algemene stroompanne. Het gebruik van een alarmsysteem ter controle van de werking van de 

pompen is werfafhankelijk, rekening houdende met de risico’s van de bemaling. De noodzaak en de 

eventuele configuratie van een alarmsysteem dient voor het begin van de bemalingswerken tussen de 

partijen (opdrachtgever, hoofdaannemer, boorfirma…) besproken te worden. 

7. Afmetingen 

De bron moet diep genoeg zijn om: 

- voldoende water op te pompen zodat alle bronnen samen het vereiste debiet en dus het 

vereiste bemalingsniveau kunnen bereiken, 

- de relevante geologische lagen te bemalen waarin de grondwaterdruk dient verlaagd te 

worden: dit is vooral belangrijk als er diepe, gespannen watervoerende lagen aanwezig zijn. 

Courante dieptes van dieptebronnen bedragen 10 m à 30 m maar grotere dieptes zijn ook mogelijk. 

De diepte van de bron dient bepaald te worden op basis van een dimensionering, rekening houdend 

met de hydrogeologische lokale omstandigheden, de te bereiken bemalingsdiepte, het specifieke debiet 

van de pompen,… In elk geval dient invallend grondwater voorkomen te worden, alsook vortex-vorming, 

vermits die kunnen zorgen voor het aanzuigen van lucht in het pompdeel waardoor de onderwaterpomp 

kan beschadigd worden (zie vorige paragraaf). 

Dieptebronnen zijn opgesteld met een typische tussenafstand van ca. 10 tot 60 m afhankelijk van de 

te bereiken bemalingsdiepte, de grondkarakteristieken, de dikte van de watervoerende laag, de details 

van het ontwerp en de efficiëntie van de onderwaterpompen. De combinatie van de diepte, de 

tussenafstand en de boordiameter is nodig voor een optimaal ontwerp van de bemaling om het 

benodigd op te pompen debiet te beperken. 

In het algemeen zal de diameter van de dieptebron zo worden gekozen dat de onderwaterpomp in de 

buis en het boorgat past, en dat het filtermateriaal rond de buis kan geplaatst worden. De diameter van 

het boorgat hangt af van de afmetingen van de onderwaterpomp en van de nodige ruimte voor het 

filtermateriaal. 

 

De catalogus van de pompfabrikant vermeldt de minimaal benodigde inwendige diameter van de buis. 

De meeste bronnen wijken echter af van hun ideale uitlijning en het gebruik van een grotere diameter 

voor de buis vermindert het risico dat de onderwaterpomp vast komt te zitten in een bron. Als de vereiste 

minimale binnendiameter gekend is, kan een geschikte gesleufde buis (inclusief zijn blinde deel) uit de 
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catalogi van de fabrikant geselecteerd worden. Het is onwaarschijnlijk dat de standaardafmetingen van 

deze buizen exact overeenkomen met de interne diameter die nodig is voor de pomp. De volgende 

grotere diameter voor de buis dient aldus gekozen te worden. 

De dikte van de omstorting is ca 7.5 cm (cf. bovenstaande afbeelding) en nooit kleiner dan 5 cm.  

De minimale diameter van het boorgat wordt dus bepaald door de uitwendige diameter van de buis - 

inclusief (mof)verbindingen waar de diameter het grootst kan zijn - plus tweemaal de dikte van het 

filtermateriaal. Het is onwaarschijnlijk dat deze diameter exact overeenkomt met de 

standaardafmetingen van de boorpunt. Het boorgat moet doorgaans worden geboord met behulp van 

de volgende grotere boorpunt, waarbij ervoor gezorgd moet worden dat dit niet resulteert in een dikte 

voor de omstorting groter dan 150 mm. 

In het algemeen bevinden de diameters van de buis zich tussen de 125 en 300 mm. Diameters van 

het boorgat zullen zich aldus tussen 275 en 450 mm bevinden. 

8. Aandachtspunten 

Aanbrengen van kleistoppen 

De aanwezigheid van het filtermateriaal is essentieel voor de werking van de dieptebron. Dit creëert 

echter het risico van verontreiniging van de te bemalen watervoerende laag, ten gevolge van 

oppervlaktewater (of water uit andere watervoerende lagen) dat er via het filtermateriaal in kan stromen. 

Om dit te vermijden, is het aanbevolen om een afdichting met een zeer lage doorlatendheid in de 

annulaire ruimte boven het filtermateriaal te plaatsen. Bij een voorziene uitgraving kan overwogen 

worden om de kleistoppen te plaatsen na de uitgraving en vóór het uitvoeren van afdekkingen zoals 

een vloerplaat. Dit dient mee beschouwd te worden bij het ontwerp in functie van het bekomen van de 

gewenste verlaging en het voorkomen van latere hinder. 

Deze afdichtingen worden vaak gevormd uit bentoniet-pellets of grout van puur cement of cement-

bentoniet. Door deze afdichting: 

- wordt voorkomen dat oppervlaktewater door de annulaire ruimte naar beneden stroomt, 

- wordt voorkomen dat een verticale stroming van water tussen verschillende watervoerende lagen 

plaatsvindt (afdichting over de weinig doorlatende lagen), 

- wordt voorkomen dat water rechtstreeks uit samendrukbare ondoorlatende lagen wordt gezogen, 

- wordt een effectieve ontmanteling (zie verder) van de dieptebronnen mogelijk gemaakt. 

Hoofdstuk 5.55 van Vlarem II [7] over boringen specifieert dat: 

“Het boorgat wordt bovenaan afgedicht om verontreiniging van de grondwaterlagen te 

voorkomen. 

Het is verboden verschillende watervoerende lagen met elkaar in verbinding te brengen. 

Inzonderheid worden er ter hoogte van de scheidende lagen kleistoppen geplaatst of wordt de 

ruimte ter hoogte van scheidende lagen gecementeerd”. 

Afsluiten van de dieptebronnen 

Het afsluiten van de dieptebronnen op het einde van de bemaling is verplicht en dient vooraf aan VMM 

gemeld worden. Het afsluiten wordt met een slurry uitgevoerd zoals in detail beschreven in de BIJLAGE 

5.53.1 van de Vlarem II [6]. 

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=42515
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=76826
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=76826
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Vooraleer tot het opvullen wordt overgegaan dienen vanzelfsprekend de eventuele pomp en 

toebehoren te worden verwijderd. Vreemde voorwerpen of elke andere vorm van vervuiling dient 

vooraf te worden verwijderd. In heel uitzonderlijke gevallen, dient de verbuizing te worden 

uitgeboord. 

Vervolgens dient de bron te worden opgevuld met een slurry die aan een aantal eigenschappen 

moet voldoen: 

- ze moet verpompbaar zijn; 

- ze moet gedeeltelijk in het grindpakket kunnen doordringen; 

- ze moet na uitharden ‘waterdicht zijn’. Hieronder wordt verstaan een doorlatendheid kleiner dan 

1*10-8 m/sec; 

- ze mag na uitharden niet krimpen waardoor scheurvorming zou kunnen ontstaan en de 

waterdichtheid zou verloren gaan. 

Zulk een slurry wordt verkregen door menging van: 

- 100 kg Portland cement P50; 

- 60 liter zuiver water van +/- neutrale pH; 

- 3 kg fijn bentonietpoeder. 

Ondiepe bronbemaling en retourbemaling 

Tot op heden worden bemalingen met dieptebronnen voornamelijk gebruikt voor diepe bemalingen, 
maar meer en meer worden ze ook gebruikt voor ondiepe toepassingen vooral in combinatie met 
retourbronnen. In dit geval is speciale aandacht vereist, want een eerder ondiepe toepassing van 
dieptebronnen wijkt af van de gebruikelijke praktijk en, zoals eerder aangegeven (cf. paragrafen 6 en 
7), dient een minimale diepte voor de installatie van de onderwaterpompen steeds bereikt te worden. 
 
Retourbemaling door middel van diepe infiltratie is in een specifieke infofiche behandeld. 

9. Kwaliteitszorg en monitoring 

Zie infofiche: 

Minimale eisen voor de monitoring van tijdelijke bemalingen voor bouwprojecten 
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