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Doelstelling van de presentatie

● Een alternatief regenwaterbeheer invoeren.

● Een overzicht geven van de denkbare oplossingen 
in het kader van een duurzaam regenwaterbeheer 
op schaal van het gebouw en het perceel.

● Een overzicht geven van de voorzieningen die de 
regenwatercyclus tot zijn recht laten komen.

● De voordelen en nadelen van deze verschillende 
voorzieningen bespreken.
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Plan van de uiteenzetting 

● Inleiding

● Duurzame aanpak waterbeheer

● Voorzieningen



● De ondoorlaatbaarheid van de bodems,de versnelling 

van de stedelijke afvloeiing, de verkunstmatiging, de 

vervuiling, enz.

➔ Het regenwater op het perceel beheren

● Het noodzakelijke beheer van het waterverbruik

➔ Rationeel omspringen met water

● Kraantjeswater voor alles

➔ Hergebruik van hemelwater

● Watervervuiling

➔ Het afvalwaterbeheer op het perceel verbeteren
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Naar een duurzaam waterbeheer

Inleiding



Bron: Revue A+241 p 34. Eau et ville diffuse. Stad GENK. 
Illustratie Christian Nolf et Urban Design Workshop Stiemerbeek 2012 5

Geïntegreerd beheer van regenwater over zijn hele traject 

op het perceel

Inleiding

gescheiden 

inzameling van 

regenwater

infiltratie

filtratie

weer aan de 

oppervlakte 

komen

verzadiging van het 

gecombineerd 

rioolnet Gekanaliseerde Stiemerbeek

drooggelegde vallei overstromingen

verzadiging van het 

gecombineerd 

rioolnet

infiltratie

rivier 1 rivier 2
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De interventieschalen

Inleiding

Stroomgebieden Percelen

Bron : www.egeb-sgwb.be “Bruyn West” [Voorbeeldgebouw 100]

Belangrijkste beddingen van waterlopen in het BHG

Topografische/hydrografische 

zones

Inkomende en uitgaande waterlopen in het BHG

http://www.egeb-sgwb.be/


De interventieschalen

7

Inleiding

Openbare ruimten
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Plan van de uiteenzetting 

● Inleiding

● Duurzame aanpak waterbeheer

● Voorzieningen



Duurzame aanpak waterbeheer

● De afvloeiing op het perceel beperken 

► De ondoorlaatbaarheid beperken / directe infiltratie bevorderen;

► Het regenwater onttrekken aan de afvloeiing;

► De afvloeiing op het gebouw en het perceel vertragen.

● Het regenwater vasthouden en langzaam afvoeren 

► Het regenwaterbeheer zo dicht mogelijk bij het opvangpunt / 

afvloeipunt voorzien

► Overstromingen en droogte bestrijden: de impact van de 

klimaatverandering op de habitats en het leefmilieu verminderen

► Alternatieve technieken integreren op het perceel ter beperking

en/of vertraging van de afvoer naar de riolering.

● Het risico op milieuverontreiniging beperken 
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● Geïntegreerd regenwaterbeheer

10

Wat houdt dit in?

égout

Duurzame aanpak waterbeheer

Voorzieningen

geïntegreerd in de 

inrichting



Duurzame aanpak waterbeheer

► Voordelen:

› Landschapsinrichting

› Ecologisch

› Economisch
11

Geïntegreerd regenwaterbeheer

gedecentraliseerd

aan de bron

alternatief

Regenwaternetwerk
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Plan van de uiteenzetting 

● Inleiding

● Duurzame aanpak waterbeheer

● Voorzieningen
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Voorzieningen
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Voorzieningen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Voorzieningen geïntegreerd in de aanleg van de omgeving

1. Groene ruimten met volle grond 

2. Buffercomplexen onder paden

3. Open goten en kanalen

4. Geulen

5. Sloten

6. Droge bekkens of Waterbekkens

7. Greppels of infiltratiebedden in de 

bodem

8. Infiltratieput
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Poreuze parking en weg met reservoirstructuur

Drainerende straatstenen: 

directe infiltratie 

Drainerende straatstenen: infiltratie 

van de aanpalende oppervlakten

Reservoirstructuur: infiltratie 

van ondoorlatende oppervlakten 

Bron: Architecture & Climat

Buffercomplexen onder paden

Poreuze parkings of drainerende wegen: doorlatende oppervlaktebedekking (asfalt of

straatstenen) met open structuur.

Een reservoirstructuur onder een poreuze parking of een drainerende weg biedt een aanvullend

buffervolume en/of een infiltratiezone,

Voorzieningen
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Open goten en kanalen

Foto’s: New waterscapes en Valérie Mahaut

Samengestelde elementen :

- die de watercyclus tot zijn recht laten komen door de afvloeiing te verlengen.

- die het hemelwater van de regenpijpen afvoeren, in plaats van ondergrondse leidingen.

- Kunnen speelse elementen vormen die bijdragen tot de sociale cohesie.

Voorzieningen
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Doorlatende bodem: 

Infiltratiegeul (+ draineersleuf)

Ondoorlatende bodem: geul met 

oppervlakteafvoer

Weinig doorlatende bodem: 

Gemengde geul (+ drainerende sloot)

Geul voor buffering en zuivering Geul met gelaagde opslag (volgens 

intensiteit stortbuien)

Ondiepe inzinkingen van de bodem die een ondergronds afvoernetwerk kunnen vervangen. Dit is

een goedkoop en eenvoudig ontwerp vergeleken met een klassiek saneringsnetwerk.

Bron: Architecture & Climat

Geulen

Voorzieningen



18

Scharnhauser Park – StuttgartWijk Kronsberg – Hannover

Wijk Kronsberg – Hannover

Foto’s: Valérie MAHAUT

Douai Douai

Geulen

Voorzieningen
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Bron: MATRIciel

- Substraatlaag: aanplantingen 

20-30 cm dik

- Steenslag van het type grof 

zand (2-8 mm)

10-20 cm dik

- Geotextiel (filter/scheiding)

- Steenslag (drainage) : (20/40 

mm – 60/100 mm)

40-60 cm dik

- Geweven geotextiel

- Bodem geschikt voor infiltratie

Voorzieningen

Geulen : Aanvullende opslag en zuivering



› Smaller dan een geul

› Grachten zijn moeilijk te integreren in een 

stedelijk landschap 

› Rol van afbakening, natuurlijke barrière 

› Moeilijker toegankelijk, moeilijker te 

onderhouden 

› Risico van valpartijen in het publieke domein
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Infiltratiegracht

Vrij diep, met steile oevers (vaak helling van 45° of meer). Het verschil tussen geul en

gracht ligt in het profiel: helling, breedte, diepte, …

Bron: Architecture & Climat

Grachten

Voorzieningen
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Foto’s: Valérie MAHAUT

Park Mozaïc – Rijsel Wijk Vauban – Fribourg-en-Brisgau

Wijk Vauban – Fribourg-en-Brisgau

Grachten

Voorzieningen



Droogbekkens of waterbekkens

Bekkens met opeenvolgende opslag (afhankelijk van hevigheid stortbuien)
22

Droogbekkens: “uitgestrekte” geulen, dienen minder voor de afvloeiing dan voor de opslag

van water, dat kan doorsijpelen in de grond of wordt afgevoerd met gecontroleerd gebied.,

Infiltratiebekken Bekken met oppervlakteafvoer (met sleuf of steenbestorting)

Bron: Architecture & Climat

Voorzieningen



23

In een waterbekken blijft altijd een waterschijf staan. Het waterpeil varieert dus naargelang van

de neerslagepisodes, en deze variabiliteit is vaak gunstig voor de biodiversiteit.

Waterbekken met buffering en 

oppervlakteafvoer met geregeld debiet

Waterbekken met betonnen 

funderingen

Droogbekkens of waterbekkens

Bron: Architecture & Climat

Voorzieningen



24Foto’s: Valérie MAHAUT

Wijk Kronsberg – Hannover

Wijk Kronsberg – Hannover Gelsenkirchen Scharnhauser Park – Stuttgart

Hannoversch MundenBerlijn

Foto’s: New waterscapes

Droogbekkens of waterbekkens

Voorzieningen
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Greppels: lineaire bedden gevuld met grind, gebroken keien en/of rotsstenen, enz., al dan niet

met een bodembedekking.

Infiltratiesloot Buffersloot Gemengde sloot (+ afwatering)

Infiltratiebed (+ dispersiedraineerbuizen)

Greppels of infiltratiebedden in de bodem

Bron: Architecture & Climat

Filtratie om de bedden te beschermen

Voorzieningen



Opgelet voor beslibbing indien het water organisch materiaal bevat →

bezinking + filtratie voorzien

› Deze techniek is nochtans interessant wegens zijn filtrerend en 

zuiverend vermogen (indien aangeplant).
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Foto’s: Valérie MAHAUT

Wijk Kronsberg – Hannover Business park - Krems

Foto: New waterscapes

Greppels of infiltratiebedden in de bodem

Voorzieningen
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Bron: Adopta - http://www.adopta.fr/site/

LANGSDOORSNEDE:
Zinkput

Sluitingsgat

Teelaarde

Afwatering

Dikke kalkstenen

Waterdoorlatend zeil

Horizontale geulbodem

Regenwateraanvoer

Afdichtingsvoegen

Naar beneden 

gericht kniestuk

Afstand 

put-geul

50 cm minimum

Voorzieningen

Greppels of infiltratiebedden in de bodem

http://www.adopta.fr/site/


28Infiltratiegeul Retentiegeul

Bron: Antoine Proton, 2008. Thèse: Etude hydraulique des tranchées de rétention/infiltration (INSA Lyon)

Voorzieningen

Greppels of infiltratiebedden in de bodem
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Ultralichte 

cellenstructuur (UCS)

Bron: Syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon, 2012. Eaux pluviales: Guide technique du bassin d’Arcachon.

Bron: Unité Rehau (Rausikko Box) en Q-Bic de Wavin

Voorzieningen



Indien geen andere afvoerwijze mogelijk is en er geen 

waterwinningsgebied in de nabije omgeving is.

› Interessant voor infiltratie van de overloop of het uitlaatdebiet
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Een infiltratieput is een voorziening die voldoende diep is om het regenwater te laten afvloeien

naar een doorlatende ondergrond.

Infiltratieput (principeschema en technische detailtekening) 

Bron: Architecture & Climat et MATRIciel

Infiltratieputten

Overloop

Afvoer met 

debiet-regeling

Overloop

Doorboorde 

buis –

zijdelingse 

infiltratie

Filter:

grove maas + 

zeef

Weinig doorlatende 

– doordlatende

bodem

Doorlatende 

bodem

Steenslag met 

variabele 

korrelgrootte-

verhouding naar 

onder toe (0/32 –

20/40 – 60/100 

mm)

Variabele diameter (1 m – 2 m of +)

Waterspiegel (max. peil)

Voorzieningen
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● Vegetalisatie van de voorzieningen:

► Creëer een milieu dat een functioneel ecosysteem kan onthalen

► Geef (geschikte) spontane vegetatie de kans zich te installeren

► Inplanting van helofytensoorten

► Grasvelden, weidevegetatie die moet worden gemaaid

► Bomen en struiken

► Gebruik inheemse soorten

http://www.genie-vegetal.eu

→ Vereist specifieke kennis

Intégration paysagère/ intérêt écologique?

Landschappelijke integratie/ ecologisch belang?

Voorzieningen
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● Vegetalisatie van de voorziening:

Verbod op invasieve planten

► Lijst van invasieve planten: http://ias.biodiversity.be/

► Alternatieven voor invasieve planten: http://www.alterias.be

► Opgelet voor zaden, wortelstokken, … die in de grond zitten

Berenklauw Japanse duizendknoop ReuzenbalsemienVlakke dwergmispel

Voorzieningen

http://ias.biodiversity.be/
http://www.alterias.be/
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Voorzieningen geïntegreerd in de gebouwen

1. Opslagdaken

1. 2.

2. Regenwatertanks / 

Buffertanks of opvangtanks 

Voorzieningen
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Opslagdaken: buffering van een waterschijf rechtstreeks op het dak

Waterdak Grinddak Groendak 

Waterdak IBIC-systeem: water 

vastgehouden onder 

Dakbegroening (MSP-paneel –

minerale wol)

Foto: Valérie MAHAUT

Bron: Architecture & Climat

Opslagdaken

INSULCO-systeem: 

water vastgehouden 

geïntegreerde aan het 

groendak complex

Voorzieningen



Opslagdaken
► Perfecte afdichting;

► Overbelasting:
› Neerslag 25 l/m² → waterlaag van 2,5 cm hoog: 25 kg/m²

› Opgelet met hellingen: verdeling van de last

› Platte daken: minimale helling 2 %

► Afvoer met geregeld debiet: plaats van de kolken vs. grootte van de 

openingen
35

6,5 m
7 m

Hoogte waterlaag 12 cm

Voorzieningen
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Groendaken
► Concept: TV 229

► Retentie van water → hiermee moet geen rekening 

worden gehouden in het buffervolume
› Lente: vasthouden van 49% tot 94%

› Winter: vasthouden van 2% tot 14%

Dak van de Halles Sud in Beaulieu -

http://www.lausanne.ch

Een dak van CHU in Renne (Foto : 

Philippe Clergeau)

Voorzieningen

http://www.lausanne.ch/


Verschil tussen recuperatietanks >< buffertanks: 

➢ Functie van onweersbekken = lege tank

➢ De buffertank kan worden aangesloten op de overloop van een 

recuperatietank 

37

Buffertanks (opvangtanks): tijdelijke opvang van het water van zeer hevige stortbuien dat

vervolgens met gecontroleerd debiet wordt afgevoerd naar het afvoerpunt, zodat het

stroomafwaarts gelegen net niet wordt overbelast net wanneer de waterstanden het hoogst zijn.

Volume 1 = recuperatie / Volume 2 = buffering 

Bron: Architecture & Climat et MATRIciel

Buffertanks of opvangtanks

Voorzieningen
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● Aandachtspunten voor het ontwerp van voorzieningen:

► Voorkeur voor multifunctionele voorzieningen: ruimte, onderhoud

► Zorg dat u, indien mogelijk, zicht hebt op alle storingen van het 

geïnstalleerde systeem (overstroming, afvloeiing, …)

► Verstevig de watertoevoer in de voorzieningen om bodemerosie te 

vermijden;

► Stabiliteit van de oevers: helling, inzaaiing van gras, georooster, 

breuksteenbestorting,…

► Stilstaand water: zorg voor een aangepaste ledigingstijd en een 

verzorgde uitvoering om het overtollige water te laten afvloeien

► Regelmatig onderhoud: reiniging van de verschillende onderdelen, 

onderhoud van de planten, …

► Voorzie altijd een overloop(buis);

► Zorg dat de voorziening toegankelijk is voor onderhoud, dat er 

machines doorkunnen (onderhoud van de geulen, droogbekkens, …)

Voorzieningen
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● Zuivering

► Voorzie een zeving stroomopwaarts;

► Bestrijd chronische verontreiniging: bezinkzone, filtratie, …;

► Houd drijvende stoffen tegen → sifonvormige watertoevoer, 

sifonvormige wand, waterdichte voorziening en verdeelkleppen 

indien risico van accidentele verontreiniging;

● Veiligheid:

► Lichte hellingen of trapvormige hellingen;

► Beperkte diepte van voorzieningen in de open lucht;

► Beperkte verblijftijd van het water in de voorziening: ± 6 uur, max. 1-

2 dagen voor honderdjaarlijkse regenval;

► Omheiningen, roosters, heggen, …

► Geef informatie over de voorzieningen en hun werking: borden, 

brochures en informatiesessie voor omwonenden.

Voorzieningen
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● Werffase:

► Controleer alle uitvoeringsfasen (uitgraving, niveaus, materialen, 

afmetingen, aanplantingen …);

► Zie toe op de doorlatendheid van de voorziening: vermijd 

verdichting van de bodem, afzetting van sedimenten en 

verdichting van de verschillende lagen;

► Voer tests uit op de voorziening bij de oplevering

Voorzieningen
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Te onthouden uit de uiteenzetting 

● Voorafgaande kennis van de kwaliteit en het 

infiltratie- en buffervermogen van de bodem 

● Zorgen voor regenwaterbeheer binnen de grenzen 

van het perceel 

● Het regenwater zoveel mogelijk onttrekken aan de 

netwerken voor opvang van afvalwater 

● De ontwikkeling van de biodiversiteit bevorderen 

► groen en blauw netwerk 

● Aangenaam ingerichte en aantrekkelijke ruimten 

werken sociale contacten in de hand 
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● De voorzieningen voor waterbeheer moeten zo worden 

ontworpen dat ze zorgen voor:

► De integriteit van de voorziening in de loop der tijd: versteviging 

van watertoevoer, stabiliteit van de oevers, van de 

verkeerswegen, voorzieningen tegen verdichting, …

► Een goede waterbouwkundige werking: dimensionering, ontwerp, 

uitvoering en onderhoud;

► De bescherming van water, bodem en biodiversiteit 

(bovengrondse voorzieningen);

► De veiligheid van personen;

► En dat ze ongemakken vermijden: stilstaand water, geurhinder, 

muggen, sluikstorten, …

Te onthouden uit de uiteenzetting 



43

● Tool voor waterbeheer van Leefmilieu Brussel:

http://www.leefmilieu.brussels/themas/water/duurzaam-beheer/tool-voor-

hemelwaterbeheer-op-perceelniveau

● Beheertool van het regenwater op wijkniveau (QuaDEau) van 

Leefmilieu Brussel :

http://www.leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/duurzame-wijken/de-tools/beheertool-

van-het-regenwater-op-wijkniveau?view_pro=1

● Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) en andere:

► www.stedenbouw.irisnet.be

► www.vivaqua.be

► www.hydrobru.be

► www.belgaqua.be

Interessante tools, internetsites, enz.:

http://www.leefmilieu.brussels/themas/water/duurzaam-beheer/tool-voor-hemelwaterbeheer-op-perceelniveau
http://www.leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/duurzame-wijken/de-tools/beheertool-van-het-regenwater-op-wijkniveau?view_pro=1
http://stedenbouw.irisnet.be/
http://www.vivaqua.be/nl
http://www.hydrobru.be/
http://www.belgaqua.be/


http://www.gidsduurzamegebou

wen.brussels

OF

www.leefmilieu.brussels: 

Onthaal > Professionals > The

ma’s > Gebouw > Gids 

duurzame gebouwen
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En meer bepaald de dossiers:

► INTRO | Het waterbeheer verbeteren in duurzame gebouwen en op het perceel

► DOSSIER | Beheer van het regenwater op het perceel

► DOSSIER |Rationeel omgaan met water

► DOSSIER | Hergebruik van hemelwater

► DOSSIER | Het afvalwaterbeheer op het perceel verbeteren

● Gids Duurzame Gebouwen – Leefmilieu Brussel:

Interessante tools, internetsites, enz.:

http://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/
http://www.leefmilieu.brussels/
Onthaal > Professionals > Thema’s > Gebouw > Gids duurzame gebouwen
http://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/intro-het-waterbeheer-verbeteren-in-duurzame-gebouwen-en-op-het-perceel.html?IDC=114&IDD=5682
http://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/dossier-beheer-van-het-regenwater-op-het-perceel.html?IDC=1192
http://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/dossier-rationeel-omgaan-met-water.html?IDC=1173
http://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/dossier-hergebruik-van-hemelwater.html?IDC=1190
http://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/dossier-het-afvalwaterbeheer-op-het-perceel-verbeteren.html?IDC=1188
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Interessante tools, internetsites, enz.:

● De internetsite van de stedelijke gemeenschap Grand Lyon: 
http://www.grandlyon.com/Gestion-des-eaux-pluviales.3559.0.html

● Gids voor het beheer van regenwater en afvloeiend water. Stedelijke 

gemeenschap Grand Toulouse. http://www.toulouse-

metropole.fr/documents/10180/22218/Guide_gestion_eaux_pluviales_ruissel

lement

● Prescriptions générales en matière d’urbanisme & de gestion de 

l’eau à la parcelle (IPALLE): 

www.ipalle.be/Portals/0/pdf/document3201611.pdf

http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/accueil?IDC=3
http://www.grandlyon.com/Gestion-des-eaux-pluviales.3559.0.html
http://www.toulouse-metropole.fr/documents/10180/22218/Guide_gestion_eaux_pluviales_ruissellement
http://www.ipalle.be/Portals/0/pdf/document3201611.pdf
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Contactpersoon

écorce s.a.

Stéphan TRUONG

Bio-ingenieur

 : 04/226.91.60

E-mail: info@ecorce.be

BEDANKT !

mailto:info@ecorce.be

