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Afbeelding 2.17 Retourbemaling. 

Retourbemaling heeft de volgende nadelen: 
• Als de retourputten dichtbij zijn, moet je op de plaats van de bouwput meer water onttrekken.
• De infiltratieputten kunnen verstopt raken waardoor meer onderhoud nodig is.
• Omdat je gebruikmaakt van meer putten, is ook meer energie nodig. Dat is dus duurder.

Afbeelding 2.18 Retourbron. 

2.3 Bemalingsmethoden 
Bij bronbemalingen maken we onderscheid in de volgende methoden: 
• zwaartekrachtbemaling
• vacuümbemaling
• getrapte bemaling
• bemaling met onderwaterpompen (‘deep well’-bemaling)
• horizontale bemaling.

Deze verschillende bemalingsmethoden bespreken we hieronder. 
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Afbeelding 2.19 Verschillende bemalingsmethoden. 

2.3.1 Zwaartekrachtbemaling 
Bij zwaartekrachtbemaling zorgt de zwaartekracht voor de toestroming van het water. Je gebruikt daarbij filterbuizen. 
Deze zijn van boven open en staan in direct contact met de buitenlucht. De filterperforatie en de filteromstorting breng 
je aan tot op het maaiveld. 
Elke filterbuis heeft een haalbuis die verbonden is met de zuigleiding. De zuigleiding is gekoppeld aan een centrale 
zuigleiding. Een pomp zuigt het water weg uit de ringleiding. 

Afbeelding 2.20 Opstelling van zwaartekrachtbemaling. 

Omdat de pomp geen lucht mag aanzuigen, moet je de haalbuizen voldoende diep in de putten hangen. De onderzijde van 
de haalbuizen zaag je schuin af om te voorkomen dat ze zich vastzuigen aan de putbodem. 

Schematische voorstelling van verschillende soorten bemaling 

Horizontale bemaling Ringbemaling Deepwellbemaling 
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Afbeelding 2.21 Zwaartekrachtbemaling. 

2.3.2 Vacuümbemaling 
In heel fijne zandgronden kan het grondwater niet meer vrij stromen. In deze gevallen moet e het water onder vacuüm 
(onderdruk) naar de bron zuigen. Bij vacuümbemaling verlaag je de druk rond de putfilters, waardoor het water toestroomt. 

De putfilters zijn aan de bovenkant luchtdicht afgesloten. De bovenkant van de stijgbuis koppel je met een slang met klemmen 
of snelkoppelingen direct op de zuigleiding. Op de zuigleiding is een plunjerpomp aangesloten die voor de onderdruk in de 
zuigbuis zorgt. 

Afbeelding 2.22 Vacuümbemaling. 

Deze methode gebruik je in matig doorlatende, fijnkorrelige gronden, in grof zand en in leemgronden waar het water 
door capillaire zuigkrachten wordt vastgehouden. 

2.3.3 Getrapte bemaling 
Bij de bovengenoemde bronbemalingen sluit  je de putten aan op een gemeenschappelijke zuigleiding. Op deze 
zuigleiding sluit je dan een zuigpomp aan. Een nadeel hiervan is dat de zuighoogte van de zuigpomp beperkt is. 
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Afbeelding 2.23 Het installeren van verticale filters. 

Bovendien ondervindt het water weerstand in de filters en leidingen. Hierdoor kun je de grondwaterstand tot maximaal 
5 m onder het hart van de pomp verlagen. Soms is de verlaging kleiner dan 5 m. 

Afbeelding 2.24 Getrapte bemaling met meerdere trappen. 

Als je een grotere verlaging van de grondwaterstand wilt bereiken, dan kun je een zogenoemde getrapte bemaling 
toepassen. Bij deze techniek leg je eerst een normale bronbemaling aan en wordt de bouwput gedeeltelijk ontgraven. 
Hierna leg je op een lager niveau een tweede bemaling aan, waarna de put verder ontgraven wordt. Je kunt deze 
methode herhalen tot de gewenste diepte is bereikt. 
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Afbeelding 2.25 Getrapte bemaling met drie trappen. 

Bij getrapte bemaling zal het eerst aangelegde (hoogst gelegen) systeem uiteindelijk het minste water geven. 
Vaak schakel je dan dat systeem tijdelijk uit of sluit je het via een hevelleiding op het diepste systeem aan. 

Een getrapte bemaling is geschikt voor grotere diepten. Het grote voordeel van een getrapte bemaling boven een 
bemaling met onderwaterpompen (zie hierna) is dat je minder water hoeft te verpompen. 

Een getrapte bemaling heeft ook nadelen: 
• het systeem is kwetsbaar
• het systeem neemt veel ruimte in
• je moet veel grond verzetten
• het systeem is hinderlijk voor de werkzaamheden die worden uitgevoerd.

Afbeelding 2.26 Getrapte bemaling. 

2.3.4 Bemaling met onderwaterpompen (‘deep well’-bemaling) 
Voor diepere ontgravingen kun je niet alleen een getrapte bemaling toepassen, maar ook een bemaling met 
onderwaterpompen. Dit noemen we ook wel een ‘deep well’- bemaling. 
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