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Beste Koen 

Hieronder staat ons antwoord (in het rood en cursief) op jouw vraag over het 

oppompen van grondwater. 

 

Geeft Kalmthout bij de aanvraag van een omgevingsvergunning bestemd voor 

een bouwwerf richtlijnen over het omgaan met de bemaling ?  

Elke bronbemaling wordt tegen het licht gehouden en maximaal beperkt qua tijd en 

debiet. Verder zoeken wij steeds naar een lozingspunt in grachten of waterlopen of 

infiltratie ter plaatse. Als de lozing in riolering wordt vergund, is dat een teken dat er 

geen andere goede oplossing bestaat.   

 Doet onze gemeente een controle op de manier waarop aannemers omgaan 

met het opgepompte grondwater ?  

Het toezicht ligt bij de politie/IGEAN. De gemeente doet zelf geen rondgang. De 

aannemer van de pompwerken moet zijn vergunning nakomen. Steeds meer en meer 

zijn ze ervan bewust. Zij kunnen hun erkenningen verliezen als ze bv. pompen zonder 

vergunning (via VMM). Wij hebben niet de indruk dat er op dat vlak heel veel 

misloopt. Uitzonderlijk moeten wij ingrijpen en ter plaatse de bronbemaling bijsturen. 

 Zo ja, hoeveel bouwwerven lieten dit jaar het opgepompte grondwater nog 

wegvloeien via de riolering ?  

Deze gegevens zijn niet direct beschikbaar. 

 Denkt het gemeentebestuur erover na om opgepompt grondwater van 

bouwwerven te recupereren ? Welke concrete doelen heeft het bestuur 

desgevallend voor ogen ?  

Dat zou eventueel mogelijk zijn maar dan moeten er citernen geplaatst worden in 

afspraak met bv. landbouwers. Tot op heden werd dit nog niet georganiseerd. 

Landbouwers kunnen nu nog vrij goed terecht bij o.m. het waterzuiveringsstation van 

Kalmthout. Ook beschikken zij steeds meer over eigen grondwaterwinningen (grotere 

zekerheid van water).  Water wordt schaars en het is dus zeker belangrijk om verder 

aan te werken.  Dat zal ook samen met de provincie verder uitgewerkt worden via de 

provinciale droogte- en hemelwatercoördinator. 

Er dient ook rekening gehouden worden met de kwaliteit (samenstelling) van het 

opgepompte grondwater. Dit water is vaak zuurstofarm en ijzerhoudend (bruin water 



en slibvorming). Het water is dus niet voor alle toepassingen herbruikbaar (bv. niet 

zomaar lozen in een vijver want dit geeft vissterfte, niet aan bomen wegens sterke 

verdichting van de grond door ijzerneerslag, …). 

 Zo niet, meent het gemeentebestuur dan niet dat – gelet op de periodieke 

zomerse waterschaarste – het in de toekomst aangewezen zou zijn dat 

particulieren worden ondersteund om aan het op een bouwwerf opgepompte 

grondwater, een nuttige bestemming te geven? En natuurlijk, dat het 

gemeentebestuur voortaan zelf het voorbeeld zal geven ?  

Ja, dit dienen wij steeds meer onder de aandacht te brengen. De vraagt blijft wel: hoe 

kunnen wij dat opleggen zonder zeker te zijn dat er hergebruik mogelijk is. Wij 

hebben als gemeente slechts 30 dagen de tijd om de melding te onderzoeken en te 

akteren op het college. Een melding kan slechts geweigerd worden als de verkeerde 

procedure is gebruikt of zeer tegenstrijdig is inzake legaliteit. Anders moeten wij er 

akte van nemen met eventuele bijzondere voorwaarden. Deze bijzondere 

voorwaarden mogen niet buitensporig zijn.  Volgens ons moet er via VMM een 

gecoördineerde werkwijze verder vastgesteld worden met de aannemers. De juiste 

voorwaarden moeten verankerd worden via VLAREM 
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