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Doelstellingen van de presentatie

● Bepalen welke parameters in aanmerking moeten worden 

genomen voor een alternatief regenwaterbeheer op de 

site.

● Evalueren hoe en in welke mate deze parameters de 

keuze van de in te voeren oplossingen beïnvloeden.
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● Inleiding

● De eigenschappen van de percelen:

► 1. De bezettingsdichtheid van de grond

► 2. De topografie van de site

► 3. De afvoermogelijkheden 

● De bodemeigenschappen:

► 4. Verstopping van de ondergrond

► 5. Doorlatendheid van de bodem

► 6. Hoogte van de grondwaterspiegel

► 7. Bodemverontreiniging

● Milieu-eigenschappen: 

► 8. Overstromingsgevaar

► 9. Nabijheid van een zone waar drinkwater wordt opgevangen

► 10. Nabijheid van een beschermd gebied

Plan van de uiteenzetting
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Alternatief regenwaterbeheer: principes

● De regen rechtstreeks laten infiltreren:

► beplante omgeving, poreuze omgeving

● Regenwater vasthouden:

► Beschikbare volumes aan de oppervlakte: greppels, sloten, droge 

bassins of bassins met water;

► Daken: opslagdaken, groene daken;

► Ondergrondse volumes: tanks, ruim bemeten leidingen,…

● Het regenwater langzaam afvoeren:

► Infiltratie en evapotranspiratie: greppels, droge bassins of bassins 

met water

► Infiltratie in de bodem: draineergeul, infiltratieput

► Lozing (met geregeld debiet) in het oppervlaktewater

► Lozing met geregeld debiet in het riool



● Is de bodem infiltreerbaar?

→hydraulische geleidbaarheid tussen 10-6 m/s en 10-2 m/s.

+ Doorlaatbare oppervlaktelaag

+ Buiten wateropvanggebied of beschermd gebied

+ Niet-verontreinigde grond

+ Diepe grondwaterstand (> 1 m, zelfs 2 m)
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Alternatief beheer van regenwater
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Alternatief beheer van regenwater

● In tegenstelling tot klassieke afwatering:

► Een brede keuze aan voorzieningen;

► Het alternatieve beheer van regenwater moet zo 

vroeg mogelijk worden onderzocht:

› Het verloop van het regenwater al integreren in de 

schets;

› De natuurlijke weg van het water respecteren tijdens 

de inrichting

› Rekening houden met de esthetiek en het gebruik 

van de omgeving;

› Ruimtebeslag: te relativeren
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Alternatief beheer van regenwater

● Keuze van de apparaten met betrekking tot:

een reeks eisen in verband met de site en de 

inrichting ervan
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1. De bezettingsdichtheid van de 
grond

Orthofotoplannen 2012 - Bron: http://www.mybrugis.irisnet.be



● Directe infiltratie stimuleren: 

► Kleine voetafdruk van de 

gebouwen

► Beplante oppervlakte aan de 

grond 
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► Doorlaatbare oppervlakken (secundaire wegen, lokale wegen, 

fietspaden, voetpaden, openbare of prive-parking met lage rotatie, …)

1. De bezettingsdichtheid van de grond



● Het regenwater onttrekken aan het afvloeiend water: 

► Ontwerp van de omgeving: concave vlakken, randen …
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1. De bezettingsdichtheid van de grond
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1. De bezettingsdichtheid van de grond

● Voorzieningen van het type greppel of bekken

► Relatief groot grondbeslag, 

► Werken voornamelijk aangepast aan de groene stad 

Infiltratiesloot (Lille), droog landschapsbekken (Gelsenkirchen) - bron: Atelier 

Dreiseitl – foto's: Valérie Mahaut.
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1. De bezettingsdichtheid van de grond

Orthofotoplannen 2012 - Bron: http://www.mybrugis.irisnet.be
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1. De bezettingsdichtheid van de grond

● Tijdelijke wateropslag op het dak

Opslagdak 

Wateroofsysteem Bron: http://www.siplast.fr
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Volume 1 = recuperatie / Volume 2 = retentie 

● Retentie- en recuperatietanks

Bron: Architectuur & Klimaat en MATRIciel

1. De bezettingsdichtheid van de grond



● Opslag/infiltratie van water onder wegen en parkings
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1. De bezettingsdichtheid van de grond

Poreuze parking en reservoirbestrating - Bron: 

Architectuur & Klimaat

Alveolaire opslagstructuur. Bron: 

http://www.subletdas.fr
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1. De bezettingsdichtheid van de grond

● Multifunctionele voorzieningen:

► Ruimtebesparing en leefkwaliteit: parking, verkeersweg, 

speeltuin, watervlak…

VelH2O.net systeem – Luc Maes 

(http://velh2o.net/fiets/content.asp?Pag=17&pnav=;62;&taal=nl)
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2. Topografie van de site
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2. Topografie van de site

● Bij helling: Trapsgewijs plaatsen van greppels, geulen, 

bekkens, ... om in cascade te werken

► door overloop.

► door geregeld debiet

Inrichtingsgids en regenwater op grondgebied van de Grand Lyon - Bron: 

http://www.economie.grandlyon.com
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2. Topografie van de site

● Wanden:

► rondhout;

► stortsteen;

► aardhopen;

► gemetselde wanden;

► …
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3. De afvoermogelijkheden

PRIORITEIT

● Bodem en atmosfeer

EN ANDERS 

● Oppervlaktewater: beek, dalweg die leidt naar een 

waterloop, natuurlijk water,…

ALS LAATSTE REDMIDDEL

● Het riool
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3. De afvoermogelijkheden
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4. Verstopping van de ondergrond

● Recipiënten;

● Draineerbuizen;

● Funderingen;

● Kelders;

● Ondergrondse 

parkings,…
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4. Verstopping van de ondergrond

● De bouwwerken niet beschadigen door infiltratie van water 

in de buurt van funderingen

→ voldoende afstand tussen het infiltratieapparaat en het 

gebouw:

► Infiltratieapparaten op minstens 6 m;

► Infiltratieputten in het onderste zone van de grond op een afstand 

die minstens gelijk is aan zijn diepte (minimaal 6 m);

→ De geomorfologie van de ondergrond kennen: 

► Vermijden dat de verticale stroming van het water in de bodem 

wordt omgeleid naar het gebouw (bij ondoordringbare klei 

hydroaccoliet bijvoorbeeld).
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4. Verstopping van de ondergrond

● Aanwezigheid van bestaande of toekomstige bomen: 

► Schade aan de wortels tijdens tijdens de implantatie van de 

uitrusting;

► Schade aan de uitrusting door de wortels: verstopping van de 

afvoergaten en poreuze structuren

› Afstand tussen een infiltratiegeul en een boom: de minimale straal 

van de kroon van de boom op volwassen leeftijd:

► Maar ook extra onderhoud om te voorkomen dat dode bladeren 

de afvoergaten verstoppen
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5. Doorlatendheid van de bodem

● Doorlatendheidtest op de plaats 

van de toekomstige inflitratie-

uitrusting.

Evaluatie van de bodemdoorlatendheid: double-

ringtest. Foto: ARIES, 2010

→ hydraulische geleidbaarheid tussen 10-6 m/s en 10-2 

m/s.
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5. Doorlatendheid van de bodem

Kaart: Potentiële infiltratiegebieden voor 

regenwater. Bron: Bijlage GEQ06 van de 

waterbeheertool op schaal van de wijk

● Is de bodem infiltreerbaar?

Kaart van potentiële 

infiltratiegebieden → Waterbeheertool 

op schaal van de wijk

http://www.leefmilieu.brussels/uploadedfiles/Contenu_du_sit

e/Professionnels/Themes/D%C3%A9veloppement_durable/

01Un_quartier_durable/OutilToolQuaDEau%281%29.zip

http://www.leefmilieu.brussels/uploadedfiles/Contenu_du_site/Professionnels/Themes/D%C3%A9veloppement_durable/01Un_quartier_durable/OutilToolQuaDEau%281%29.zip
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5. Doorlatendheid van de bodem

● Is de bodem infiltreerbaar?

► Zone A: infiltratie regenwater 

moeilijk, zelfs onmogelijk of 

onwenselijk

► Zone B: infiltratie door 

oppervlaktestructuren aanbevolen 

(greppels/sloten, bekkens)

► Zone C: infiltratie door 

oppervlakkige en diepe structuren 

aanbevolen (greppels/sloten, 

bekkens, geulen, putten).
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6. Hoogte van de grondwaterspiegel

● Groot als het lekdebiet wordt verzekerd door infiltratie

● Bodem verzadigd door grondwater:

► Moeilijk infiltratie; 

► Contact tussen afvloeiend water en grondwater;

● Variabele grondwaterspiegel: seizoenen, regen, eventueel 

pompen, enz. 

● Afstand tussen de bodem van een infiltratiestructuur en 

het plafond van het grondwater

► Minstens 1 m (2 m voor een infiltratieput)
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6. Hoogte van de grondwaterspiegel 

● In een eerste stap, observatie van de grond: 

► Grond op de bodem van een vallei?

► Stagnatie van water?

► Aanwezigheid van bronnen, natuurlijke vijvers in de buurt?

→ Grondwaterspiegel waarschijnlijk zichtbaar

► Nabijgelegen gebouwen met droge kelders?

► Grond ter hoogte van overloopbekken? 

→ Grondwaterspiegel waarschijnlijk op meer dan 3 meter diepte 
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6. Hoogte van de grondwaterspiegel 

● Evalueren:

► Plaatsen van piëzometers (zo ver mogelijk in het voorjaar)
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7. Bodemverontreiniging

● Vermijden dat vervuilende stoffen zich verplaatsen naar 

diepere lagen om vervuiling van de ondergrond en het 

grondwater te voorkomen

► De bodemkwaliteit analyseren voordat een infiltratievoorziening 

wordt geplaatst 

→ Ingeval van bodemverontreiniging kan het regenwater 

niet worden geïnfiltreerd 

→ Ondoordringbaar retentievoorzieningen: continu 

geomembraan of laag van ondoorlatende verdichte klei 
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7. Bodemverontreiniging

● Kaart van de bodemtoestand: 

http://geoportal.ibgebim.be/webgis/inventaire_sol.phtm

l

http://geoportal.ibgebim.be/webgis/inventaire_sol.phtml
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8.Overstromingsgevaar

● De overstromingsrisico's voor gebouwen en infrastructuren 

beperken:

► Overstroming van het perceel door afvloeiing? → De afvloeiing 

sturen en vasthouden;

► Nabijheid van een overstromingsgebied stroomafwaarts van het 

perceel? → de afvloeiing verminderen

● Het overstromingsgevaar beoordelen: 

► Historiek van het perceel;

► Schadegevallen gemeld aan het Rampenfonds 

(http://ibz.be/code/fr/loc/calamites.shtml)

● Momenteel wordt er een kaart van gebieden met 

overstromingsrisico opgesteld

http://ibz.be/code/fr/loc/calamites.shtml
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Bron : Register van

beschermde gebieden -

november 2010
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9. Nabijheid van een zone waar drinkwater 
wordt opgevangen

Waterkering van de galerij van 

het Zoniënwoud - Bron: 

Vivaqua

Waterinfiltratie verboden
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Bron: Sites van communautair

belang (SCB). Toekomstige

speciale beschermingszones

(TBZ). Bron: Register van

beschermde gebieden in het

Brussels Hoofdstedelijk

Gewest in toepassing van de

Kaderrichtlijn Water. Leefmilieu

Brussel, Afdeling Water, natuur,

april 2009.

10. Nabijheid van een beschermd gebied

Natura 2000-gebieden:

●Gebied I: Het Zoniënwoud 

(2077 ha) 

●Gebied II: Beboste en open 

zones in het zuiden van het 

Brussels Gewest (140 ha) 

●Gebied III: Beboste zones 

en vochtige zones in de vallei 

van Molenbeek in het 

noordwesten van het Brussels 

Gewest (117 ha) 
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10. Nabijheid van een beschermd gebied

Bron: REGISTER VAN

BESCHERMDE GEBIEDEN -

NOVEMBER 2010

REGISTER VAN

BESCHERMDE GEBIEDEN

VAN HET BRUSSELS

HOOFDSTEDELIJK GEWEST

IN TOEPASSING VAN

KADERBESCHIKKING

WATER
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10. Nabijheid van een beschermd gebied

● Te nemen voorzorgsmaatregelen om de leefgebieden van 

beschermde soorten te respecteren en te vrijwaren: 

► Vermijden dat de watercyclus wordt verstoord: ondoordringbaar 

worden van de oppervlakken, drainage van waterrijke 

natuurgebieden;

► Waken over de kwaliteit van het geïnfiltreerd of geloosd water in het 

oppervlaktewater
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● De economische site van Grand Lyon 

http://www.economie.grandlyon.com

● Register van beschermde gebieden in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest in toepassing van de kaderbeschikking water - november 

2010

Interessante tools, websites, enz.:

Referenties Gids Duurzame Gebouwen en andere 
bronnen:

● Gids Duurzame Gebouwen: www.gidsduurzamegebouwen.brussels

Dossier I Beheer van regenwater op het perceel

http://www.economie.grandlyon.com/
http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/accueil?IDC=3
http://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/beheer-van-het-regenwater-op-het-perceel.html?IDC=114&IDD=5753
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Wat u moet onthouden van de 
uiteenzetting

● Het alternatieve beheer van regenwater moet al worden 

bestudeerd vanaf het ontwerp, rekening houdend met 

de omgeving;

● Een goede kennis van de site is noodzakelijk: 

topografie, doorlatendheid, vervuiling, hoogte van de 

grondwaterspiegel,…;

● Alternatief beheer van regenwater is gebaseerd op een 

groot aantal apparaten met verschillende functies: 

infiltratie, evapotranspiratie en het vasthouden van 

water, maar ook met een recreatieve rol, ondersteuning 

van de biodiversiteit,…. 

● De keuze van deze voorzieningen zal afhangen van de 

eigenschappen van het perceel en de inrichting van de 

omgeving.
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Contact

DANK 

U…

écorce s.a.

Stéphan TRUONG

Bio-ingenieur

 : 04/226.91.60

E-mail: info@ecorce.be

mailto:info@ecorce.be

