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Over dit controleplan… 

Met tijdelijke bemaling wordt in dit kader bedoeld, een bemaling die noodzakelijk is om een 

project, of een gedeelte van een project, ‘in den droge’ te kunnen realiseren. We gaan ervan uit 

dat de architect en of constructeur vooraf weten dat een tijdelijke bemaling noodzakelijk is en dat 

zij dit hebben vertaald in het bestek. Het komt echter ook voor dat de aannemer onverwacht 

wordt geconfronteerd met een hoge (grond- of regen-)waterstand waardoor hij niet in staat is om 

bepaalde werkzaamheden te kunnen verrichten. Ook in dat geval krijgt de bouwbegeleider te 

maken met tijdelijke bemaling. Het vergunningstraject is een zeer tijdrovend en soms erg 

kostbaar gebeuren.  

Het komt zelfs voor dat een opdrachtgever, nadat hij was geconfronteerd met de kosten voor de 

vergunningen, besluit om een damwand te slaan, om vervolgens de grond binnen de damwand te 

verwijderen. Daarna is een bodemafsluiting van onderwaterbeton gemaakt. Na verharding wordt 

het water weggepompt.  

Hiermee wordt aangegeven dat een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt nadat alle 

consequenties bekend zijn. 
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I. Ontwerp 

INLEIDING - Er dienen tijdens de voorbereiding van een project een aantal vooronderzoeken plaats te vinden. 

Minimaal moet er een sonderingsonderzoek hebben plaatsgevonden, waarbij ook is gekeken naar de hoogte van de 

grondwaterstand ten opzichte van NAP. Daarnaast moet zijn onderzocht wat de laagste grondwaterstand is, de 

hoogste grondwaterstand, en in welke perioden deze zich voordoen en hoe de opbouw van de bodem is. Dit 

verschaft de onderzoekers inzicht in de waterhuishouding van het toekomstige bouwterrein. Als uit deze gegevens 

is gebleken dat een tijdelijke bemaling noodzakelijk is om de funderingen 'in den droge' te kunnen uitvoeren, zijn 

op dat moment de volgende aandachtspunten van belang. 

1. Kwaliteit van het grondwater: als er moet worden bemalen, dan zal hiervoor in de meeste gevallen een 

vergunning nodig zijn. Voor het aanvragen van een vergunning is het nodig om te weten hoe de kwaliteit van 

het grondwater is. Als het water vervuild is, kan er mogelijk niet op het openbare riool worden geloosd en kan 

milieukundige begeleiding vereist zijn.  

2. Milieukundig bodemonderzoek: als dit rapport aanwezig is, kunnen veel antwoorden worden gevonden over de 

kwaliteit van grond en water.  

In de meeste gevallen heeft dit onderzoek al plaatsgevonden ten behoeve van de aankoop van de grond. Maar 

als op een terrein wordt gebouwd dat al in eigendom is, kan het nodig zijn dat dit onderzoek alsnog moet 

plaatsvinden. De kwaliteit van de grond is uiteraard van invloed op de kwaliteit van het grondwater. 

3. Belendingen: de aanwezigheid van belendende panden kan van invloed zijn op de keuze van wel of niet 

bemalen. Door grondwateronttrekking kan de bodem licht verzakken, waardoor het risico aanwezig is dat de 

bestaande panden zich nader gaan zetten. Hierbij kan scheurvorming ontstaan. Dit feit op zich kan aanleiding 

zijn tot extra maatregelen in de vorm van damwanden. 

4. Hoeveelheden te onttrekken water: op basis van deze gegevens kan worden berekend hoeveel grondwater 

tijdelijk moet worden bemalen en voor welke periode dit geldt. Dit is bepalend voor het aanvragen van een 
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vergunning voor tijdelijke bemaling. Bij onttrekken van grote hoeveelheden kan zelfs belasting geheven worden. 

Er zal gekeken moeten worden wat de Waterwet hierover voor schrijft. Een vergunning vraag je aan via het 

omgevingsloket; hier kan je ook zien of je een vergunning nodig hebt. 

5. Soort bemaling: er zal op basis van de verkregen gegevens een keuze moeten worden gemaakt in de 

verschillende mogelijkheden van bemaling. We onderscheiden de volgende soorten bronbemalingen: 

- horizontale bemaling: horizontale drainageleidingen (open bemaling) die lozen op open water of op een 

bestaand riool, al of niet een gescheiden stelsel;  

- verticale bemaling: (gesloten bemaling) met behulp van pompen. Hier zijn meerdere systemen te gebruiken, 

meestal gebruikt men hiervoor vacuüm (korte) of zwaartekracht (lange) filters. Er worden met een spuitlans 

geperforeerde zuigbuizen de grond ingebracht; deze buizen worden aangesloten op een verzamelleiding die is 

aangesloten op een vacuümpomp. In de afzuigslang kan een watermeter zitten in verband met de lozingskosten 

(belasting) die betaald moet worden; 

- zwaartekrachtbemaling: is een bemaling waarbij het grondwater door hoogteverschillen onder vrij verval naar 

bemalingfilters; de filters zijn van boven open, er ontstaat dus geen vacuüm; met een dompelpomp wordt het 

water uit het filter gehaald; 

- spanningbemaling: door het toepassen van spanningsbemaling wordt de grondwaterdruk onder de bodem van 

de bouwput zoveel verlaagd dat openbarsten wordt voorkomen. Dit openbarsten of kwelvorming ontstaat 

tijdens het ontgraven van een bouwput als er en verstoring van het evenwicht plaats vindt tussen grond en 

water in de diepere lagen; voor de spanningsbemaling kan een vacuüm- of een deepwell bemaling worden 

toegepast; 

- retourbemaling: is een bemaling met een gesloten systeem waarbij het opgepompte water weer teruggevoerd 

worden in hetzelfde watervoerende pakket; meestal toegepast om zettingen van de bodem te voorkomen, als er 

geen andere afvoer mogelijkheden zijn, als het poriënwater op peil moet worden gehouden om schade te 

voorkomen; 

6. Energievoorziening: in dit geval moet worden gedacht aan de energievoorziening van de pompen. Kan een 

bouwaansluiting via de nutsbedrijven op tijd worden geregeld of moet er een aggregaat worden ingezet. Geeft 

dit geluidsoverlast en zo ja, moeten hiervoor voorzieningen worden getroffen. Bij een 24-uurs bemaling is er 

globaal 8 uur zicht op de werking. Er moet worden gedacht aan maatregelen ter voorkoming van stroomuitval 

of een tekort aan dieselolie. 

7. Besteksomschrijving: het bestek dient niet alleen het type bemaling aan te geven maar ook de bewaking, de 

storingssignalering, het reservematerieel en de monsternemingen tijdens het bemalen. Bij grote bouwputten 

dient men te werken met 2 à 3 pompen zodat bij uitval de andere pompen de bemaling overnemen. Verder zal 

er in het V&G plan ontwerp aandacht moeten zijn voor de risico’s van de bemaling van de bouwput zowel voor 

het bouwwerk als voor de omgeving. 
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II. Financiën 

INLEIDING - Als met betrekking tot de bemaling de zaken in het bestek goed zijn weergegeven, zal er geen sprake 

zijn van financiële aandachtspunten. Soms kunnen zich onverwachte zaken voordoen. De tijdelijke bemaling is niet 

in staat om voldoende water weg te pompen en er moet misschien uitbreiding komen. Of er moet langer of meer 

worden bemaald dan de vergunning toestaat. Dit zijn onderwerpen waar het bestek soms niet in voorziet. 

1. Bijhouden administratie: de bouwbegeleider dient na te gaan hoe de administratie voor het bewaken van de 

tijdelijke bemaling is opgezet en dient daarvan afschriften op te vragen. In het uiterste geval zal hij zelf deze 

administratie moeten opzetten. Achteraf mag geen discussie over eenheden ontstaan. Het gaat daarbij vooral 

om de m3 water die onttrokken zijn en waarover belasting moet worden betaald. 

2. Wijziging bemaling: over een wijziging van de opzet van bemalen dient vooraf een duidelijke afspraak te 

worden gemaakt. Indien de aannemer van mening is dat er sprake is van meerwerk, dan dient dit vooraf 

kenbaar gemaakt te worden. 

3. Verlenging bouwtijd: ook met betrekking tot bouwtijdverlenging zou een aannemer meerkosten kunnen claimen 

naast de daadwerkelijke claim op bouwtijdverlenging.  

4. Bemalingheffing: het betalen van een belasting over het onttrekken van water wordt bepaald aan de hand van 

de verstrekte vergunning; hierop dient ook het bestek nagekeken te worden wie dit gaat betalen. 

 

 

 

III. Regelgeving 

INLEIDING - Bij tijdelijke bemaling krijgt men al gauw te maken met vergunningen. Helaas is dit een bijzonder 

ingewikkeld terrein. Niet zelden wordt men van het spreekwoordelijke kastje naar de muur gestuurd, omdat zelfs 

binnen gemeenten en provincies niet alle ambtenaren de juiste informatie hebben. De specifieke bemalingbedrijven 

beschikken over veel kennis waarvan men gebruik kan maken.  

De opdrachtgever heeft echter een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het verkrijgen van de juiste 

vergunningen. Een ander aspect dat niet ongenoemd mag blijven, is het separaat aanbesteden van de bemaling. 

Soms komt de opdrachtgever in tijdnood als hij de bemaling gelijktijdig met het totale project wil uitbesteden en 

kiest hij voor een separate opdracht. In het geval deze nevenaannemer een probleem heeft, bijvoorbeeld uitgevallen 

pompen, kan dit zijn weerslag hebben op de voortgang van de bouwkundig aannemer.  

1. Vergunning provincie of waterschap, onttrekking van grondwater: meestal heeft men geen vergunning nodig 

als de te onttrekken hoeveelheden grondwater minder bedragen dan 10m
3

 / uur. Dat is voor een bemaling al 

gauw te weinig waardoor men toch te maken krijgt met een vergunningsaanvraag.  

Hieronder volgen enige algemene regels: 

a. De Waterwet is per eind 2009 van kracht;  

- hierin zijn taken en bevoegdheden vastgelegd;  

- hierin is ook bepaald dat er maar een vergunning nodig is;  

- en dat deze via het omgevingsloket kan worden aangevraagd;  

- ook is via het omgevingsloket via de vergunningen-check na te gaan of er een vergunning nodig is; 

b. De waterwet (2009) vervangt o.a.: 

- wet op de waterhuishouding; 

- wet op de waterkering; 

- grondwaterwet; 

- wet op de verontreiniging oppervlaktewateren; 

2. Waterwet: De Waterwet en de daaronder liggende Waterbesluit en Waterregeling zijn op 2 december 2009 van 

kracht geworden; tegelijkertijd zijn ook de ‘waterverordeningen’ van de provincies en de waterschappen van 

kracht geworden. 

De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert de samenhang tussen 
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waterbeleid en ruimtelijke ordening. 

Met de Waterwet zijn Rijk, Waterschappen, Gemeente en Provincies beter uitgerust om overstromingen te 

voorkomen en om wateroverlast, waterschaarste en waterverontreiniging tegen te gaan. De wet voorziet ook in 

het toekennen van functies voor het gebruik van water, zoals scheepvaart, drinkwatervoorziening, landbouw, 

industrie en recreatie.  

3. Waterschapswet en andere wetten:  de Waterwet is een watersysteemwet; dat betekent dat niet alles wat met 

waterbeheer te maken heeft verankerd is in de Waterwet. De Waterschapswet is als organieke wet voor 

waterschappen blijven bestaan, het riolerings- c.q. afvalwaterketenbeheer is nog altijd opgenomen in de Wet 

milieubeheer ( deels in de Wabo) en voor de regeling m.b.t. de openbare drinkwatervoorziening geeft de 

Drinkwaterwet een wettelijke kader. Voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater is nog 

grotendeels geregeld in de Wet bodembescherming en de daarop gebaseerde uitvoeringsregels.  
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IV. Organisatie 

INLEIDING - Afhankelijk van de stand van het werk kan het voorkomen dat de opdrachtgever bepaalde onderdelen 

moet opdragen voordat hij het project zelf kan aanbesteden. Dit gebeurt vaker, denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren 

van sonderingen. Als bekend wordt uit de onderzoeken dat er gedurende langere tijd grote hoeveelheden water 

moeten worden onttrokken, dan kan de tijd die nodig is voor het verkrijgen van de vergunning langer zijn dan 

nodig voor aanbesteding en start uitvoering. 

1. Vergadercyclus: voorzover de zaken met betrekking tot de tijdelijke bemaling nog niet zijn geregeld, kan het 

verstandig zijn om hiervoor een separate vergadercyclus op te zetten. Gaat het om een ingrijpende bemaling, 

dan kunnen de constructeur en/of de inspecteur van Bouw- en woningtoezicht worden uitgenodigd voor deze 

besprekingen. 

2. Rooilijnen: een goede onderlegger van het terrein is nodig, met daarop vastgelegd de terreingrenzen. Op basis 

hiervan dienen de rooilijnen te worden uitgezet en dient te worden aangegeven waar het NAP-peil is verklikt. 

3. Belendingen: eventuele belendingen moeten worden onderzocht indien er sprake is van wateronttrekking. 

Hiervoor wordt een expertisebureau ingeschakeld. Het kan verstandig zijn om bij aanwezige scheurvorming 

reeds scheurmeters aan te brengen zodat per dag kan worden gevolgd hoe deze scheuren zich houden tijdens 

de bemalingsperiode. Ook de fundering van de belendingen dienen onderzocht te worden. Bij op staal 

gefundeerde belendingen kan sprake zijn van een snelle verzakking. Bij een fundering door middel van houten 

palen moet men rekening houden met het feit dat deze niet al te lang zonder water kunnen staan en dat een 

regelmatige inspectie noodzakelijk kan zijn.  

4. Vergunningen: er dient te worden onderzocht via het omgevingsloket of er een vergunning nodig is voor een 

tijdelijke bemaling en hoe deze moeten worden aangevraagd. Ook de proceduretijd moet worden aangegeven. 

Hiervoor is tenminste een bemalingstekening noodzakelijk. 

5. Inzet materieel: de bouwbegeleider dient met de aanne- 

mer de inzet van het materieel door te spreken. Ook de  

inzet van reservematerieel en de storingssignalering  

moeten aan de orde worden gesteld. Zelfs mogelijk  

vandalisme en het voorkomen hiervan dient besproken te  

worden. Er dient een telefoonnummer beschikbaar te  

komen voor politie en zelfs de buurtbewoners, waar zij  

terecht kunnen met meldingen over storingen of  

vandalisme. Eventuele extra maatregelen bij vorst, en  

vakanties moeten worden doorgenomen en in gang  

worden gezet als dat nodig mocht blijken te zijn. 

6. Monsterneming: het nemen van watermonsters dient op  

een genormeerde wijze te geschieden. Het is verstandig  

dit te laten verzorgen door hetzelfde bedrijf dat de  

monsters gaat onderzoeken. Ook de stoffen waarop de  

monsters moeten worden onderzocht, zijn in de  

vergunningsprocedure reeds vastgelegd.  

7. Uitschakeling bronbemaling: in overleg met de construc- 

teur moet worden vastgesteld op welk moment de  

bronbemaling kan worden uitgeschakeld. Hij moet aan- 

geven op welk moment er voldoende tegendruk aanwezig 

is in de vorm van gewicht van fundering en opbouw om  

de bemaling af te sluiten. 

8. Werkplan: bij grotere bouwputten is het zeer zinvol dat  

een werkplan wordt opgesteld met betrekking tot de  

tijdelijke bemaling. 

 

Fig. 1 | Voorbeeld van een meldingsformulier voor grond-

wateronttrekking t.b.v. bronbemaling en sanering 
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V. Indicatieplanning 

In de meeste gevallen is de procedure-aanvraag voor vergunningen bepalend voor de start van de 

bemalingswerkzaamheden. Het is dus zaak om dit in kaart te brengen en de verdere acties hierop af te stemmen. 

Het planningsformulier is derhalve niet als een model ingevuld maar kan per project worden gebruikt om een eigen 

planning aan te geven. 

 

Nr. Activiteit (in aantal weken) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Onderzoek bodem en waterhuishouding               

2. Opstellen bemalingsadvies               

3. Opstellen benodigde vergunning en proceduretijd               

4. Aanvragen vergunning (looptijd procedure 8 wk tot 1 jaar)               

5. Opstellen werkplan en bemalingstekening               

6. Opname belendingen               

7. Inrichten bouwterrein               

8. Aanvoer materieel bemaling               

9. Bemaling uitvoeren               

10. Funderingswerkzaamheden               

11. Werkzaamheden opbouw               

12. Uitschakeling bemaling en afvoer materieel               
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B | Techniek 

Inhoudsopgave 

AANDACHTSPUNTEN 

1. Leidingen 

2. Meetapparatuur 

3. Alarmering 

4. Handhaven bomen 

5. Peilbuizen 

 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten 

INLEIDING - Het aanbrengen van de bemaling wordt in de regel uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf. Hiervoor 

is de aanwezigheid van een correcte maatvoering noodzakelijk. Zowel de rooilijnen als de peilmaat ten opzichte van 

het NAP dient op het terrein te zijn aangegeven. 

1. Leidingen: er dient aandacht te worden geschonken aan met name de koppelingen van de leidingen. Indien deze 

lekken, dan moeten deze worden vervangen. 

2. Meetapparatuur: voordat de pompen worden aangezet, moet helder zijn op basis van welke aanwezige meter 

kan worden gecontroleerd hoeveel water wordt verpompt.  

3. Alarmering: afgesproken moet worden hoe de alarmering wordt uitgevoerd en hoe de alarmopvolging geregeld 

is. 

4. Handhaven bomen: indien op het te bemalen terrein bomen aanwezig zijn die moeten worden gehandhaafd, 

dan zijn extra maatregelen nodig. Belangrijk is hier dat men niet zelf aan het experimenteren gaat, maar altijd 

een adviseur raadpleegt.  

5. Peilbuizen: om de grondwaterstand te kunnen meten en bewaken zijn peilbuizen nodig. Hiervoor dient 

regelmatig de stand te worden opgenomen en vastgelegd, het liefst digitaal en automatisch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handige internetsites: 

 
www.waterschappen.nl: een pagina van www.overheid.nl waar te zien is welk waterschap voor een regio van 

toepassing is. Op deze websites zijn verder de beschikbare aanvraagformulieren te downloaden. 
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C | Inspectielijst  

 Project:  

 Locatie:  

 Opzichter:  

 Inspectiedatum:  

 

Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

A. Administratief    

1. Bemalingsadvies aanwezig    

2. Vooroverleg met bevoegd gezag    

3. Vergunning aanwezig    

4. Moeten er bomen en/of struiken worden gehandhaafd    

5. Opname belendingen    

6. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp    

7. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel    

8. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering    

9. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte    

B. Voorbereiding    

10. Is bemetering geregeld    

11. Is alarmering geregeld    

12. Is alarmopvolging geregeld    

13. Zijn noodvoorzieningen aanwezig (stroom en brandstof)    

14. Is monsterneming van het water geregeld    

15. Zijn afspraken gemaakt over het periodiek inmeten van peilbuizen    

16. Is er een werkplan ingediend ter controle    

17. Is het werkplan goedgekeurd    

18. Is het werkplan op de bouw aanwezig    

19. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt    

C. Uitvoering    

20. Bronnen conform tekening aangebracht    

21. Geen lekkende koppelingen    

22. Bewaking peilbuizen begeleiden    

23. Bepalen ondergrens van bemaling    

24. Visuele inspectie belendingen    

D. Nacontrole    

25. Bepalen moment van uitschakeling bemaling    

26. Eindverslag opstellen bemaling met hoeveelheden onttrokken water    
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 Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


