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Tijdelijke bemalingen met verticale filters 

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

het kader van bouwprojecten. Hiertoe wordt er eerst en vooral een 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) worden in andere infofiches behandeld. Deze 

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

 

1. Algemeen principe 

Filterbemalingen worden toegepast door het aanbrengen van verticale filters in de grond en deze aan te koppelen 

op een zuigleiding1 en een zuigerpomp. Door de toepassing van een onderdruk in de zuigleiding wordt via deze 

filters water onttrokken aan de grond [1]. De pomp duwt dan het water doorheen de afvoerleiding. In functie van 

de omstandigheden worden extra opstellingen voorzien voor de ontluchting/ontzanding en/of voor het hergebruik 

van het opgepompte water (cf. infofiche milieueisen bij bemalingen). 

Het systeem zorgt voor een lokale verlaging van het grondwater binnen het gebied dat omvat wordt door de 

filters2. Verschillende opstellingen van verticale filters kunnen toegepast worden naargelang de geometrie van de 

uitgraving. 

 

Concept van een bemaling met verticale filters 

 
1 Terminologie gebruikt in de praktijk: zuigleiding = aanzuigleiding = verzamelleiding = hoofdleiding 
2 De verlaging aan de buitenkant van de filters dient ook in het ontwerp/de bemalingsstudie beschouwd te worden 

(= invloed op de omgeving). 

https://www.buildwise.be/nl/
http://www.grondwaterindebouw.be/
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Werfopstelling voor de uitvoering van een filterbemaling 

 

Voorbeeld van een zuigerpomp gebruikt voor de uitvoering van een filterbemaling

https://www.buildwise.be/nl/
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Omwille van zijn beperking in zuigkracht wordt deze bemalingstechniek gebruikt voor beperktere 

grondwaterverlagingen dan de dieptebronnen. De bemalingsdiepte die kan bereikt worden door een 

filterbemalingssysteem wordt fysisch beperkt door de maximale onderdruk (of zuiglift) die gerealiseerd kan 

worden. In theorie bedraagt dit max. 1 atmosfeer (of ca. 10 m). In de praktijk hangt de efficiëntie van de bemaling 

sterk af van: 

- het rendement en de werking van de zuigerpomp en het vacuümrendement van de totale installatie (d.w.z. 

de luchtdichtheid van het leidingsysteem), 

- de grondgesteldheid en zijn doorlatendheid, 

- de breedte/afmetingen van de uitgraving om de vereiste bemaling centraal in de bouwput/sleuf te bereiken. 

Bij filterbemalingen maakt men een onderscheid tussen zwaartekracht bemaling en vacuüm bemaling. 

2. Typering van het systeem – Zwaartekracht filterbemalingen 

Bemalingen met verticale filters zijn van toepassing in doorlatende gronden waar het grondwater gemakkelijk 

naar de filter toe kan stromen of bij gelaagde gronden3 [2]. Door het verschil in waterstand binnen en buiten de 

filter stroomt onder invloed van de zwaartekracht het grondwater naar de filter toe [2]. Daarom spreekt men in de 

praktijk van een graviteits- of zwaartekracht filterbemaling. Dit water wordt vervolgens opgepompt via een haalbuis 

buiten de filters door de actie van de zuigerpomp. 

 

Principeschema van een zwaartekracht filterbemaling

 
3 Gelaagde gronden = heterogene gronden met stoorlagen 

https://www.buildwise.be/nl/
https://www.grondwaterindebouw.be/wp-content/uploads/2022/10/WTCB-infofiche-Dieptebronnen-30.09.2022.pdf
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Werfopstelling voor de uitvoering van een zwaartekracht filterbemaling met lange gesleufde PVC filterbuizen 

 
Een zwaartekracht filterbemaling wordt uitgevoerd met verticale filters met een totale lengte tot ca. 7 à 10 m en 

met lange filterelementen4 (tot 8 m). De haalbuis bevindt zich steeds onder water, waardoor luchtinbraak niet 

mogelijk is. De verticale filters hebben aldus een haalbuis met een lengte groter dan het vacuüm dat praktisch 

aangebracht kan worden door de zuigerpomp, zodat de waterstand in de filterput maximaal kan worden verlaagd 

zonder dat de haalbuis wordt leeggezogen. Luchtinbraak via de filter is zodoende uitgesloten. Een zwaartekracht 

filterbemaling kan met minder diepe haalbuizen en kortere filterelementen worden aangelegd, als het vacuüm van 

de pomp wordt beperkt. De tendens om tot ca. 10 meter diep te boren om luchtinbraak te vermijden, kan tot hoger 

pompdebieten leiden dan nodig. In zo’n geval kunnen minder lange filters geïnstalleerd worden. Zeker bij kleinere 

bouwputten en bij meer heterogene en/of minder doorlatende bodems kan dit aangewezen zijn. In de praktijk, 

worden standaardlengtes van filters van 5 à 6 meter dan ook regelmatig toegepast. Hoe korter de filters, hoe 

belangrijker de keuze van de pompcapaciteit en de inregeling van de onderdruk op de zuigleiding. 

In functie van de omstandigheden, wordt de ruimte tussen de verticale filter en het boorgat eventueel aangevuld 

met filtermateriaal en daarna met een kleistop afgewerkt (zie §5 Materialen).

 
4 Het filterelement is hier het deel van de filter die het grondwater in de filterput laat toestromen: bv. een 

geperforeerde buis met een geotextiel omhulling (zie §5 Materialen). 

https://www.buildwise.be/nl/


          
 

Pagina 5 van 17 
Infofiche “Tijdelijke bemalingen met verticale filters” 
Versie 1.0 van december 2022 

Met dit systeem kan het grondwaterpeil worden verlaagd tot ca. 4,5 m (= bemalingsdiepte) onder het niveau van 
de zuigleiding en van de pomp. De afmaling in het filterelement zelf kan dieper zijn, maar rekening houdend met 
de verhanglijn is de algemene bemalingsdiepte (bv. in het midden van de bouwput) meer beperkt. 

De maximale bemalingsdiepte wordt eigenlijk bepaald door de afmetingen van de te bemalen bouwput of sleuf 
en dus door de afstand tussen de zuigleidingen en het centrum van de bouwput/sleuf en wordt dus  case per case 
bepaald in functie van de omstandigheden. 

Terwijl bij een grofkorrelige grond het grondwater onder invloed van de zwaartekracht naar een filterput toe kan 
stromen, is dit bij zeer fijnkorrelige gronden niet het geval. Het grondwater kan dan door de grote 
stromingsweerstand (=lage doorlatendheid) van de grond slechts in beperkte mate toestromen. Het is in deze 
gronden daardoor meestal niet mogelijk een ontwatering via een zwaartekracht bemaling tot stand te brengen. In 
dit geval kan een vacuüm filterbemaling gebruikt worden [2] zoals toegelicht in de volgende paragraaf. 

3. Variant – vacuüm filterbemaling 

Bij een vacuüm filterbemaling wordt de onderdruk, die door middel van een op het maaiveld opgestelde 
zuigerpomp in stand wordt gehouden in de zuigleiding, rechtstreeks via het filterelement op de omringende grond 
overgedragen. In de grond omheen de filter ontstaat dan een lagere druk dan de atmosferische druk. Aldus wordt 
het grondwater naar de filterput toegezogen [1]. Met andere woorden, zuigt het aangebrachte vacuüm van de 
zuigerpomp het grondwater uit de omringende grond door de filterelementen, in de haalbuis en via de koppelingen 
in de zuigleiding en zo naar de pompinlaat. 

Een vacuüm filterbemaling wordt uitgevoerd met verticale filters met een maximale lengte van ca. 8 m die op het 
uiteinde voorzien zijn van korte filterelementen van in het algemeen ca. 50 cm. De lengte van de filterelementen 
varieert tussen 25 cm tot 3 m in functie van de omstandigheden. 

De ruimte tussen de verticale filter en de grond wordt steeds met filtermateriaal omstort, waarop een kleistop 
voorzien wordt (zie §5 Materialen). 

Bij vacuüm filterbemaling zijn een goede afsluiting van het boorgat met een kleistop en het gebruik van korte 
filters noodzakelijk om zijdelingse luchtinbraak zo veel als mogelijk te vermijden. 

De efficiëntie van een vacuüm filterbemaling hangt af van de lengte van het gesleufde deel van de filter, die tijdens 
de bemaling onder het water blijft, en van de kwaliteit van de afdichting van het boorgat met de kleistop en dus 
van het vacuüm dat werkelijk gerealiseerd kan worden [3]. 

Idealiter blijft er water aanwezig boven het filterelement maar in de praktijk is dit niet te controleren en is het 
belangrijker dat het vacuüm in stand kan gehouden worden. Indien de grond voldoende luchtdicht is (of slechts 
een gering luchtverlies veroorzaakt) kan het water tot in het filterelement dalen zonder dat dit de efficiëntie van 
het systeem verstoort. In de praktijk wordt dus de lengte van de filter afgestemd op de beoogde 
grondwaterverlaging, de al dan niet aanwezigheid van een ondiepe kleilaag en het vermijden van zijdelingse 
luchtinbraak. 

Omwille van de onvermijdelijke luchtinbraak doorheen de filteropeningen en de kleinere verliezen in de leidingen 
en aansluitingen is de praktische verlaging van het grondwaterpeil (=bemalingsdiepte), welke met het systeem 
van vacuümfilters kan gerealiseerd worden meestal beperkt tot ca. 3,5 m à 4.5 m onder het niveau waarop de 
zuigleiding en de pomp zijn opgesteld [1]. De afmaling in het filterelement zelf kan dieper zijn, maar rekening 
houdende met de verhanglijn is de algemene bemalingsdiepte (bv. in het midden van de bouwput) meer beperkt. 

De maximum bemalingsdiepte wordt nog eens bepaald door de afmetingen van de te bemalen bouwput of sleuf 
en dus door de afstand tussen de zuigleidingen en het centrum van de bouwput/sleuf (=case per case bepaald in 
functie van de omstandigheden).  

De techniek is toepasbaar in homogene doorlatende zandgronden of indien het grondwater verlaagd moet 
worden tot op een kleilaag. Bij kleilagen dient steeds rekening gehouden te worden met 0.5 m restwater.

https://www.buildwise.be/nl/
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Principeschema van een vacuüm filterbemaling 

 

Principeschema van een vacuüm filterbemaling met meerdere kleistoppen 

https://www.buildwise.be/nl/
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4. Uitvoering 

De filterputten worden steeds geplaatst door middel van de spoelboormethode/spuitlansen. Het spoelwater (altijd 

zuiver water) wordt dan via een lans of stang in de grond gespoten en stroomt vervolgens via de ringvormige 

ruimte omheen de stang of lans samen met de losgemaakte grond terug naar het grondoppervlak [1]. Manuele of 

machinale plaatsing is mogelijk. De benodigde debieten voor de installatie liggen tussen 30 m³/h, voor een 

manuele plaatsing en een boorgat van 10 cm, en 70 m³/h voor een machinale plaatsing en een boorgat van 16 

cm (indicatieve waarden). Boorwater kan gerecupereerd/hergebruikt worden als er geen verontreinigingen in de 

grond/het grondwater aanwezig zijn (cf. infofiche milieueisen voor de bemalingen). In het boorgat dient er steeds 

een overhoogte t.o.v. het grondwaterpeil in stand gehouden te worden (= uitvoering vanaf een voldoende hoogte 

boven het grondwaterpeil). 

 

Principeschema van de uitvoering van een filterput met de spoelboormethode 

 

https://www.buildwise.be/nl/
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Plaatsing van een verticale filter met een lang filterelement in het kader van een zwaartekracht bemaling 

https://www.buildwise.be/nl/
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Plaatsing van een verticale filter met een korte filterelement in het kader van een vacuüm bemaling 

5. Materialen 

Filtermateriaal voor de omstorting 

Bij zwaartekracht filterbemalingen: 

Zwaartekracht bemalingen zijn zeker geschikt in heterogene gronden met stoorlagen. In dit geval is het 

interessant deze storende lagen te doorbreken door de verticale filters met een volledige omstorting aan te 

brengen, althans voor zover ze tot één watervoerend grondpakket (of aquifer systeem) behoren. De verticale 

filters van zwaartekracht filterbemalingen zijn hiertoe vaak over de gehele lengte geperforeerd.

https://www.buildwise.be/nl/
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Technisch gezien kunnen de verticale filters, die geïnstalleerd worden in homogene goed doorlatende grond, niet 

altijd omstort te worden met filtermateriaal. Dit hangt af van de korrelgrootteverdeling van de omringende grond. 

In de praktijk valt het boorgat soms dicht tot aan de heersende grondwaterstand. Daarna is, in functie van de 

resterende aan te vullen diepte, een omstorting met filtermateriaal al dan niet voorzien voor de installatie van de 

nodige kleistop tot het niveau van het maaiveld. 

Bij vacuüm filterbemalingen: 

Bij vacuüm filterbemalingen wordt wel steeds filtermateriaal gestort, en een kleistop aangebracht om een 

vacuümbemaling mogelijk te maken – cf. §3 [3]. De kleistop start net boven het filterelement om het vacuüm op 

dit niveau te optimaliseren. Daarna kan de omstorting met kleipellets al dan niet continue tot aan het maaiveld 

uitgevoerd worden. 

Bescherming van het milieu: 

Bij bemalingen met verticale filters wordt een volledige opvulling van het boorgat tot bovenaan en met een kleistop 

uitgevoerd teneinde geen preferentieel pad te creëren i.g.v. (accidentele) verontreinigingen op het terrein. In het 

algemeen is de diepte bereikt door de verticale filters vrij beperkt maar, indien relevant, worden kleistoppen 

voorzien over alle slechte doorlatende of waterremmende grondlagen om geen verschillende watervoerende 

lagen (aquifer systemen) met elkaar in verbinding te brengen. 

Natuur van het filtermateriaal: 

Het filtermateriaal voor de omstorting 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 filter 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 [4] 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). 

 

https://www.buildwise.be/nl/
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=76829
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In de Vlaamse praktijk, wordt, bij een sleufwijdte of -opening van 0.5 mm in respectievelijk een PVC-buis of een 

filterelement, standaard een omstorting uitgevoerd over het gesleufde deel met zuiver zand 0.8 à 1.3 mm. Dit 

omdat er meestal een verticale heterogeniteit in de grond voorkomt. Andere ranges van waarden zijn ook gegeven 

in de literatuur voor watervoerende lagen met lage tot hoge doorlatendheid [5, 6]. 

Filters 

In functie van de omstandigheden kunnen verschillende filterputten worden aangewend [1]. 

Een filterput met een recupereerbare filter bestaat uit een buis van hard PVC die naargelang de toepassing 
onderaan gesleufd is over een zekere hoogte die van case tot case dient bepaald te worden. De buis is onderaan 
afgesloten. De standaard diameter bedraagt meestal 1 ½ duim of 2 duim (of 50 à 100 mm max) in functie van de 
leverancier. De sleuven (= filteropeningen) hebben een hoogte van 5 à 7 cm en een breedte van 0.3 tot 0.5 mm 
[1]. Deze harde PVC buizen moeten steeds omstort worden met filtermateriaal om zandinfiltratie in de filterput te 
vermijden. Het uittrekken van de filters is niet altijd gemakkelijk, vooral bij filters die gedurende lange tijd in bedrijf 
zijn geweest [1]. Recupeerbare filters dienen voor hergebruik gereinigd te worden. 

Bij de verloren filters is de filterput samengesteld uit een recupereerbare ophaalleiding (manueel uittrekken bijna 
steeds mogelijk) en een verloren filterelement met een aanpasbare lengte. Het filterelement bestaat meestal uit 
een geperforeerde drainagebuis uit PVC omhuld met nylondoek (geotextiel). De diameter van de drainagebuis 
bedraagt in het algemeen ca. 50 mm of 2 tot 2.5 duim. De diameter van de haalbuis bedraagt bv. 50 mm voor 
een drainagebuis omhuld met nylondoek van 2.5 duim. 

Er zijn ook filters met vaste geprefabriceerde omstorting en soms worden drainbuizen als ‘filter met omstorting’ 
toegepast (zogenaamd drainfilters) [2]. In dit geval wordt er geen extra filtermateriaal aangebracht. 

 

 

https://www.buildwise.be/nl/
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Voorbeeld van filterbuis met geprefabriceerde omstorting - Boode BGP™ - PVC filterbuis met verkleefde grindomstorting 

 

Installatie van een drainbuis in een boorgat tijdens de uitvoering 

Haalbuis 

De onderkant van de haalbuis is schuin afgezaagd om te voorkomen dat de haalbuis zich aan de putbodem kan 

vastzuigen [2].

https://www.buildwise.be/nl/
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Zuigerpompen 

Er bestaan verschillende types pompen die toegepast worden bij een filterbemaling. Het meest gebruikte type is 

de zuigerpomp. In de praktijk worden pompen met capaciteiten van 30 en 60 m³/h (meest courant) of soms meer 

(tot 95 m³/h) aangewend. De maximale zuighoogte bedraagt tot ca. 9.6 m waterkolom. Omwille van luchtinbraak 

doorheen filteropeningen en kleine verliezen in leidingen en aansluitingen bedraagt de effectief uitgeoefende 

onderdruk in de zuigleiding maximum ca. 8 m waterkolom [1]. 

Afhankelijk van het type pomp en de grondkarakteristieken kunnen er tot  ca. 25 à 30 filters aangesloten worden 

met lengtes van zuigleidingen van ca. 100 m (heel uitzonderlijk 150 m). 

Een zuigerpomp wordt op basis van het vereiste debiet en de zuighoogte geselecteerd. 

 

Voorbeeld van pompcurve - capaciteit (debiet) van de zuigerpomp in functie van de nodige zuig- en -opvoerhoogten 

De zuigerpompen kunnen een licht pulserend effect in de zuigleiding produceren. Dit pulserend effect vermijdt 

boogwerking van de zandkorrels en houdt de zandgrond constant in suspensie in het water in de omgeving van 

de filter. Dit kan verstoppingen in de verticale filters voorkomen. 

De zuigerpomp wordt ook geselecteerd rekening houdend met de te bereiken opvoerhoogte (o.a. relevant in geval 

dat de pomp verdiept in de bouwput wordt aangebracht of in geval van een getrapte bemaling – zie §7). 

 

Selectie van de pomp op basis van de gewenste totale opvoerhoogte en debiet – niet de bemalingsdiepte is relevant voor de 
selectie van de pomp, maar de afmaling van het water in de filterput zelf, die altijd groter is 

https://www.buildwise.be/nl/
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6. Tussenafstand van de verticale filters 

De tussenafstanden van verticale filters worden geselecteerd op basis van de ervaring en in functie van de 

natuur van de grond. In België, bedragen typische tussenafstanden 1-1.5 tot 6 m (en meer zeldzaam tot 10 m). 

Het gebruik van een kleine tussenafstand resulteert in een vermindering van de benodigde tijd om de 

bemalingsdiepte te bereiken en ook in een grotere bemalingsdiepte gezien het opnemingsvermogen stijgt. Het 

aantal filters wordt bepaald door de bronopbrengst per filter. De bronopbrengst wordt bepaald door de natte 

filterlengte. Hoe dieper het grondwater daalt hoe korter de natte filterlengte en hoe lager de bronopbrengst en 

hoe meer filters er nodig zijn. 

In minder doorlatende gronden (zoals leemhoudende zanden) zal het totale debiet laag zijn. Rekening houdend 

met de maximale opbrengst van de filterput kan een eerste raming uitwijzen dat vrij grote tussenafstanden (5 tot 

10 m) mogelijk zijn. In werkelijkheid, zal een dergelijke configuratie waarschijnlijk slecht presteren vanwege het 

beperkte gebied dat door elke filter wordt beïnvloed en kan het erg lang duren voordat de bemalingsdiepte wordt 

bereikt. De oplossing is dan om de verticale filters op kleinere tussenafstanden van typisch 1,5 tot 3,0 m te 

installeren [5]. Met andere woorden: hoe lager de doorlatendheid van de grond hoe lager de bronopbrengst per 

filter en hoe meer filters er nodig zijn. Dit resulteert steeds in een kortere tussenafstand. 

De configuratie van de filterbemaling wordt dus vaak vastgelegd in functie van de ervaring, rekening houdend 

met de meest voorkomend situaties en in functie van de vereiste grondwaterverlaging. 

Bij een bouwput worden de filters verdeeld over de omtrek. Bij een sleufuitgraving kan het nodig zijn de filters 

langs beide zijden van de sleuf te voorzien (bv. in geval van een waterremmende laag op beperkte diepte of om 

een grotere bemalingsdiepte te bereiken). 

De benodigde tijd om de gewenste verlaging van het grondwaterpeil te bekomen varieert tussen een paar dagen 

tot één à twee weken in functie van de natuur van de grond en de omstandigheden. 

7. Aandachtspunten 

Pompopstelling – optimalisatie van de efficiëntie van het zuigingsproces 

Idealiter wordt de zuigleiding van het bemalingssysteem geplaatst net boven het statische grondwaterpeil om de 

zuighoogte te minimaliseren. In de praktijk houdt dit in dat de grond tot ca. 0.5 m boven het oorspronkelijke 

grondwaterniveau afgegraven wordt voorafgaand aan de installatie van de verticale filters, gevolgd door het 

aanbrengen van de filters en de zuigleiding op dat niveau. 

 

Optimalisatie van het zuigingsproces met een voorafgaande uitgraving tot ca. 0.5 m boven het oorspronkelijke 

grondwaterpeil

https://www.buildwise.be/nl/
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Om de efficiëntie van het bemalingssysteem te maximaliseren, dient de zuiginlaat van de zuigerpomp zich 

idealiter op hetzelfde niveau te bevinden als de zuigleiding. Vaak zal hiervoor een kleine afgraving moeten worden 

uitgevoerd om het frame van de zuigerpomp tot het vereiste niveau te laten zakken. 

Opgepompt debiet per filter 

Het opgepompte debiet per filter is case per case bepaald rekening houdend met de ondergrond (doorlatendheid 

en grondgesteldheid) en de lengte van de filter die onder het water blijft tijdens de bemaling. De snelheid of het 

opgepompte debiet op zich vormt geen extra risico op oxidatie maar de filters dienen voldoende diep (=onder het 

grondwaterpeil) geïnstalleerd te worden om beluchting van het opgepompte water te vermijden.5 

Getrapte filterbemaling 

Zoals beschreven in [1], kan een getrapte bemaling geïnstalleerd worden om met de techniek van de verticale 
filters het grondwater te verlagen tot grote diepte. 

Na de installatie van een eerste rij filters en een zuigleiding kan de bouwput gedeeltelijk worden uitgegraven (tot 
ca. 0.50 m boven het verlaagde grondwaterpeil). Daarna wordt op dit niveau een tweede zuigleiding geïnstalleerd. 
De zuigpomp welke op deze zuigleiding wordt aangesloten moet het water dan opvoeren tot aan het maaiveld. 
Voor zover nodig is het alsdan mogelijk om nog een derde en een vierde rij filters te installeren. 

Van zodra de diepste bemalingstrap geïnstalleerd is zal veruit het meeste water via de filters van deze trap worden 
opgezogen. De hoger gelegen filters zullen dan nog slechts een beperkte bijdrage leveren tot de bemaling en 
kunnen meestal worden uitgeschakeld tot op het ogenblik dat de diepste bemalingstrap wordt verwijderd. 

De diepste bemalingstrap dient doorgaans een beduidend grotere capaciteit te hebben dan de bovenste, d. w. z. 
de filters worden dichter bij elkaar geplaatst en er zijn meer pompen nodig. 

 

Concept van een getrapte filterbemaling

 
5 Beluchting veroorzaakt de neerslag van ijzerelementen uit het water op de filterelementen en de haalbuizen. 
Dit resulteert in de verstopping van de filterelementen, de haalbuizen en eventueel de filters van de zuigpomp. 
Hierdoor verlaagt het opgepompte debiet drastisch, de pomp dient frequenter onderhouden en gereinigd te 
worden en is er soms noodzaak om nieuwe verticale filters te installeren. 
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Getrapte bemalingen voor het bereiken van een grotere globale bemalingsdiepte zijn minder courant in de 

Belgische praktijk. Er zijn verschillende nadelen met het gebruik van deze bemalingstechniek: grondwerken in 

verschillende fasen met meerdere onderbrekingen, het ruimtebeslag en de meer complexe geometrie van de uit 

te voeren taluds, de aanwezigheid van vele leidingen en kabels op de werf,... 

Door de moeilijke totale regulatie van het volledige bemalingssyteem met meerdere bemalingstrappen is de 

ervaring van de bronbemaler met dit systeem van groot belang. 

In het algemeen wordt een dergelijke getrapte bemaling in België slechts aangewend voor het realiseren van een 

bijkomende lokale grondwaterverlaging in een bouwput (bv. ter hoogte van een liftput). 

Stroomtoevoer van de pompen 

Een noodstroomgroep kan voorzien worden voor continue werking van de zuigerpomp(en) in geval van algemene 

stroompanne. Het gebruik van een alarmsysteem ter controle van de werking van de pomp(en) is werfafhankelijk 

rekening houdend 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. 

In tegenstelling tot een dieptebron, waarvoor defecten aan individuele onderwaterpompen nooit resulteren in het 

volledig uitvallen van de bemalingsinstallatie, is er bij filterbemalingen meer risico op de verhoging van het 

grondwaterpeil in geval van een defect aan de (enige) zuigerpomp. Dit risico zal nog groter zijn bij getrapte 

filterbemalingen. 

Ontmanteling van een filterbemaling 

Over de ontmanteling van een filterbemaling vermeldt de VMM [3] het volgende: 

“Het verwijderen van de filters komt in de praktijk neer op het uittrekken van de haalbuis, terwijl het 

filterelement blijft zitten. De wrijving met de omringende grond is namelijk te groot. In de praktijk, worden tot 

nog toe filtergaten zelden opgevuld na het beëindigen van de bemaling. Nochtans kunnen ze een reëel risico 

creëren op verspreiding van verontreiniging naar de diepte, vermits het filterelement, al dan niet omstort met 

filtergrind, nog steeds aanwezig is. Indien het filterelement zou worden getrokken, stort in de meeste gevallen 

het boorgat gedeeltelijk in en is de diepte die effectief kan worden aangevuld beperkt. Indien filtergaten toch 

moeten worden opgevuld dienen de gaten overboord te worden. De resulterende boorgaten dienen dan te 

worden opgevuld, over de volledige lengte van het boorgat, met een grout of met zwellende kleipellets6. 

Vlarem II artikel 5.53.5.1.§2 [7] schrijft voor dat de opvulling verplicht is wanneer de verlaten 

grondwaterwinning een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. Er wordt 

geoordeeld dat minstens in volgende gevallen de filtergaten moeten opgevuld worden na het beëindigen van 

de bemaling: 

• de bemaling plaatsvindt in een gebied met belangrijke natuurwaarden: groen-, natuurontwikkelings-, park- 

en bosgebied, beschermde duingebieden, speciale beschermingszones, biologisch waardevolle en 

biologisch zeer waardevolle percelen, VEN- en IVON gebieden (zie bijlage 6.5 [3]); 

• de bemaling plaatsvindt in een beschermingszone rond een drinkwaterwinning; 

• de bemaling plaatsvindt op een perceel waar een mobiele verontreiniging aanwezig is; 

• de bemaling plaatsvindt in verzilt gebied waar de kans op beïnvloeding/verplaatsing van het zout/zoet 

grensvlak reëel is; 

• er belangrijke stoorlagen doorboord worden”. 

 
6 In de Vlaamse praktijk bestaat er ook een goede ervaring met het onder druk injecteren van een grout via de haalbuis. 
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VMM [3] vermeldt ook: 

“Aangezien bemalingen grondwaterwinningen zijn, geldt hier ook de code van goede praktijk i.v.m. het 

verlaten van grondwaterwinningen (CVGP; Vlarem II bijlage 5.53.1 [4]). Deze werkwijze is volgens de huidige 

wetgeving van toepassing op alle grondwaterwinningen, dus ook bemalingen. Ze is technisch niet 

uitvoerbaar bij filterbemalingen en bemaling met horizontale drains. 

Indien het noodzakelijk is kunnen de filters ofwel: 

• Overboord worden; 

• Dicht gegrout worden (diameter filters dient hieraan aangepast te worden); 

• Ter hoogte van de doorboorde lagen met kleistoppen uitgerust worden; 

• Per watervoerende laag opgesplitst worden. 

Grondonderzoek -  horizontaliteit/helling van de grondlagen 

Bij het grondonderzoek moet bijzondere aandacht worden besteed aan de helling, de vlakheid/horizontaliteit en 

de onregelmatigheden van de verschillende grondlagen. Dit aspect zal bepalend zijn voor de correcte plaatsing 

van de verticale filters tot de geschikte aanzetniveaus. 

8. Kwaliteitszorg en monitoring 

Zie infofiche: 

Minimale eisen voor de monitoring van bemalingen 

9. Literatuurlijst 

[1] Maertens, j. 1995. VIK Cursus Bouwputten, Hoofdstuk 2. Grondwaterverlaging, 90p. 

[2] CROW-CUR Handboek 4:2020. Bemaling van bouwputten en sleuven. 

[3] VMM. 2021. Richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu. Uitgave 20-10-2021. 

[4] Vlarem II. BIJLAGE 5.53.1 Code van goede praktijk voor boringen en voor exploiteren en afsluiten van 

boorputten voor grondwaterwinning. 

[5] Cashman, P.M. and Preene, M. 2021. Groundwater Lowering in Construction. A practical Guide to Dewatering. 

CRC Press. Taylor and Francis Group. 3de druk. 

[6] CIRIA Report C750. 2016. Groundwater control: design and practice. 2de druk. 

[7] Vlarem II. AFDELING 5.53.5. Aanleg, wijziging of verbouwing van een grondwaterwinning 

buitendienststellingen. In Hoofdstuk 5.53 Winning van grondwater. 

https://www.buildwise.be/nl/
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=24785

