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Doelstelling(en) van de presentatie

● Ontwikkeling van het ontwerpproces van een 

voorbeeldproject met (bijna) nullozing van 

regenwater

► Behandeling van de directe omgeving en de gebouwen

● Van schets tot exploitatie

● Valorisatie van beperkingen en mogelijkheden
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● Voorstelling van het voorbeeldproject OCMW Bruyn West

● Schets Identificatie van de beperkingen en mogelijkheden

● Voorontwerp Validatie van de ontwerpen

● Project Concrete uitvoering van de studies

● Inschrijving Voorbereiding van de indiening van offertes

● Uitvoering Controle van de uitvoering

● Exploitatie Ervaringen van het terrein

● Andere Voorbeelden

Plan van de uiteenzetting
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● Algemene voorstelling

► Project: 

› Bouw van 79 woningen en een gemeenschappelijk lokaal 

met zeer hoge energie- en milieuprestaties.

› 5 gebouwen met toepassing van de criteria van het 

passiefontwerp.

► Projectteam:

› BH: OCMW van Brussel

› AR: Pierre Blondel Architectes

› ST/EPB/PHPP: MK Engineering

› STAB: JZH

► Aannemer:

› CEI - Galère

► Budget van de werken:

› € 1.260/m²

Source Pierre Blondel Architectes

100

Inleiding – Voorstelling van het project OCMW Bruyn West
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● Luchtfoto

Inleiding – Voorstelling van het project OCMW Bruyn West
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● Architecturale principes: 

► Isolatie

► Oriëntatie / afmetingen

› Energieaspecten

› Visuele aspecten

► Zonnewering

► Doorzon- / duplexwoningen enz..

Bron: MK Engineering 

Inleiding – Voorstelling van het project OCMW Bruyn West

Langste dag

Kortste dag
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● Technische principes: 

Bron: MK Engineering 

Inleiding – Voorstelling van het project OCMW Bruyn West
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Schets – Identificatie van beperkingen en mogelijkheden

Definitie van de uitdagingen

SCHETS VOORONTWERP ONTWERP INSCHRIJVING BOUWPLAATS EXPLOITATIE

Stedenbouwkundige 

en architecturale 

integratie?Omgeving -

gebouw?

Infiltratie, 

evapotranspiratie?

Stroomgebied?Recuperatie –

revalorisatie?

Type van retentie?
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● Niveau van de riolering

► Nieuwe openbare weg met nieuwe riolering!

► ➔ Coördinatiefase met operatoren en de andere 

projecten van de Bruynstraat (oost – west – noord)

● Gescheiden netwerk?

► Gemengd naar zuivering Brussel Noord …

● Potentieel aansluitpunt

► 1 aansluiting per gebouw voor autonomie

● Andere nutsleidingen

► www.klim-cicc.be

Schets – Identificatie van beperkingen en mogelijkheden

Plaats van de nutsvoorzieningen en riolering

SCHETS VOORONTWERP ONTWERP INSCHRIJVING BOUWPLAATS EXPLOITATIE



10

● Bestemming in het verleden, huidige bestemming 

vóór uitvoering van de werken

Schets – Identificatie van beperkingen en mogelijkheden

Ligging op schaal van de wijk

SCHETS VOORONTWERP ONTWERP INSCHRIJVING BOUWPLAATS EXPLOITATIE

1935 2004
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● Potentiële doorlatendheid

Schets – Identificatie van beperkingen en mogelijkheden

De directe omgeving van de gebouwen

SCHETS VOORONTWERP ONTWERP INSCHRIJVING BOUWPLAATS EXPLOITATIE

► Privétuinen

► Parkings en 

toegangswegen

► Achterliggende zones

VIJVER GEUL TUINEN
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● Bestemmingen: 79 collectieve woningen

► Hoge dichtheid en lozing van huishoudelijk afvalwater

► Potentiële behoefte aan niet-drinkbaar water

● Type van dak

► Platte daken,   type groendak en/of gerold grind

► Terrassen 

Schets – Identificatie van beperkingen en mogelijkheden

Ligging van het gebouw

SCHETS VOORONTWERP ONTWERP INSCHRIJVING BOUWPLAATS EXPLOITATIE
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● Andere daktoepassingen

► Technische ruimte voor zonne-installaties (thermisch en 

fotovoltaïsche optie)

Schets – Identificatie van beperkingen en mogelijkheden

Ligging van het gebouw

SCHETS VOORONTWERP ONTWERP INSCHRIJVING BOUWPLAATS EXPLOITATIE
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● Gescheiden netwerken?

► Verplicht voor afvalwater / regenwater

● Potentieel voor revalorisatie van regenwater?

Schets – Identificatie van beperkingen en mogelijkheden

Ligging van het gebouw

SCHETS VOORONTWERP ONTWERP INSCHRIJVING BOUWPLAATS EXPLOITATIE

► Minimalisering behoeften

► Privézone binnen (wc, …)?

► Onderhoud collectieve 

ruimten?

► Besproeiing privétuinen?

► Besproeiing achterliggende 

moestuinen?

Normaal

Sociaal

Vitaal

Referentiesituatie Verbeterde situatie 1. Regenwater (476 m²)

m
³/

ja
ar

.h
u
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h

o
u

d
en
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1. Analyse van de context:

► Nutsleidingen

► Gebruik van de bodem

► Programma voor directe omgeving

► Programma voor gebouwen

2. Eerste voorstel van 

waterzuivering

Schets – Identificatie van beperkingen en mogelijkheden

Synthese

SCHETS VOORONTWERP ONTWERP INSCHRIJVING BOUWPLAATS EXPLOITATIE

Regenwater:

Het regenwater wordt opgevangen op het dak. Een deel voedt de 

handpompen aan de achterkant van de gebouwen; de rest wordt opgenomen 

door het terrein, zonder verzadiging van de riolering.

Handpomp voor het gieten.

Opgelet: niet-drinkbaar water

Opvang van water 

in grachten
Groendak

Regenput

1 per gebouwVijver

Infiltratie v.h. water
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● Groendak

► GSV: verplicht indien oppervlakte > 100 m²

● Andere gemeentelijke verordeningen

► Doorlatendheid: onbestaand in Brussel-stad in die tijd

● Afmetingen van de verplichte middelen voor 

temporisatie

► GSV: 33 l/m² ondoorlatende oppervlakte

SCHETS VOORONTWERP ONTWERP INSCHRIJVING BOUWPLAATS EXPLOITATIE

Voorontwerp – Validatie van de concepten

Reglementair kader
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● Bodemonderzoek:

► Bodemverontreiniging?

► Grondwaterpeil

► Bodemtype: 

doorlatendheid

SCHETS VOORONTWERP ONTWERP INSCHRIJVING BOUWPLAATS EXPLOITATIE

Voorontwerp – Validatie van de concepten

Bodemonderzoek

Boring Nuttige diepte van de 

boring (cm)

Bodemtype Zichtbare snelheid 

infiltratie (m/s)

K verzadiging 

(m³ / m²/s of m/s)

Leem

Leem

Infiltratietest: piëzometer 1
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● Investeringskosten

► Geulen, temporisatie en infiltratie:

› Nieuw experiment, kostprijs niet gekend in dit stadium

› Zonder impact op de exploitatiekosten …

► Tank, pomp en revalorisatie:

› Beheerste en gekende 

kosten

● Exploitatiekosten

SCHETS VOORONTWERP ONTWERP INSCHRIJVING BOUWPLAATS EXPLOITATIE

Voorontwerp – Validatie van de concepten

Technisch-economische onderzoeken

Onderhoud

Elektriciteit

Vast

Normaal

Sociaal

Vitaal

Referentiesituatie Verbeterde situatie 1. Regenwater (476 m²)

m
³/
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Voorontwerp – Validatie van de concepten

Voordimensionering van de systemen

● Behandeling van de directe omgeving



20SCHETS VOORONTWERP ONTWERP

INSCHRIJVIN

G BOUWPLAATS EXPLOITATIE

Voorontwerp – Validatie van de concepten

Voordimensionering van de systemen

● Technische oplossingen
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Voorontwerp – Validatie van de concepten

Synthese

1. Validatie van de beperkingen en mogelijkheden

► Reglementair kader

► Grondboringen en infiltratiemetingen

2. Technisch-economische studies

3. Voordimensionering en coördinatie

► Zones directe omgeving

► Zones gebouw
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Ontwerp – Concrete uitvoering van de onderzoeken

Onderzoeken naar materiaalkeuze en directe 
omgeving

● Infiltratiematerialen

● Landschapsarchitect voor plantenkeuze

SCHETS VOORONTWERP ONTWERP INSCHRIJVING BOUWPLAATS EXPLOITATIE

Parking Tuin Wandelpaden

Droog gebied Vochtig gebied Bomen
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Ontwerp – Concrete uitwerking van de onderzoeken

Dimensionering van de uitrustingen

● Bovengronds en ondergronds afwateringsnet

● Retentie- / opslagvoorzieningen

● Infiltratievoorzieningen

► Helling van de geulen

► Diepte van de infiltratiebekkens

SCHETS VOORONTWERP ONTWERP INSCHRIJVING BOUWPLAATS EXPLOITATIE
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Inschrijving – Voorbereiding indiening van offertes

● Opstelling bijzondere bestekken en opmetingsstaten

► Raadpleging van leveranciers

► Coördinatie & beperkingen van aannemers: 

› Architect

› Stabiliteit

› Landschapsarchitect

› Speciale technieken

● Afwerking van de plannen

► Coördinatiecontrole

SCHETS VOORONTWERP ONTWERP INSCHRIJVING BOUWPLAATS EXPLOITATIE

Bepalen wie wat voorschrijft 

en “aansluitingen” 

coördineren
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Inschrijving – Voorbereiding indiening van offertes

● Analyse van de offertes en validatie van de budgetten

► Bevestiging van de gekozen opties

SCHETS VOORONTWERP ONTWERP INSCHRIJVING BOUWPLAATS EXPLOITATIE

# 98.1 Canalisation béton
ML 26,67 105,51 €

CENT CINQ EUROS ET CINQUANTE ET 

UN CENTS
2.813,95 €

# 98.3 Noues plantées
ML 109,62 66,54 €

SOIXANTE-SIX EUROS ET CINQUANTE-

QUATRE CENTS
7.294,11 €

# 98.4 Bassin de rétention
FF 1,00 5.347,09 €

CINQ MILLE TROIS CENT QUARANTE-

SEPT EUROS ET NEUF CENTS
5.347,09 €

Récupération des eaux de pluie

Filtre primaire à tamis ou cyclonique avec sortie trop plein QFF p. 5 695,76 € 3.478,80 €

Cuve en béton 15m³ de récupération des eaux pluviales, avec trou d'homme d'accès, 

raccordement des eaux et sortie trop-pleln
QFF

p. 5 2.512,41 € 12.562,05 €

Ralentisseur de type pied d'adduction en fond de citerne QFF p. 5 1.436,09 € 7.180,45 €

Siphon de trop plein vers réseau d'égouttage avec clapet anti-vermine QFF p. 5 1.584,98 € 7.924,90 €

Tuyauterie EP récupérée entre citerne et groupe hydrophore, y compris crépine d'aspiation 

et sonde de niveau

QFF m 185 40,39 € 7.472,15 €

Groupe hydrophore, y compris raccordement au réseau d'eau froide de ville avec 

disconnexion

FFG - 5 2.553,99 € 12.769,95 €

Ensemble de filtre secondaire, y compris cartouches QFF p. 5 385,53 € 1.927,65 €

Tuyauteries synthétiques dia. 20 - EFR QFF m 68 22,40 € 1.523,20 €

Calorifuge anti-condensation de l'ensemble des tuyauteries eau froide en armaflex 6 mm QFF m 68 6,63 € 450,84 €

Pompe à main dans les abords QFF p. 5 179,92 € 899,60 €

Betonnen leidingen

Beplante geulen

Retentiebekken

Regenwaterrecuperatie

Primaire zeef- of cycloonfilter met overloop

Betonnen kuip 15 m³ voor recuperatie van regenwater, met mangat voor toegang, 

aansluiting water en overloop

Temporisatie toevoer onderin tank

Overloopsifon naar riolering met ongediertebestendige klep

Regenpijpen voor het opgevangen regenwater tussen tank en hydrofoorgroep, met  zuigrooster 

en peilsonde

Hydrofoorgroep, met aansluiting op koud stadswaternet met afsluiting

Geheel van secundaire filter met patronen

Kunststof leidingen dia 20 – EFR

Condenswerende warmte-isolatie voor alle koudwaterleidingen in armaflex 6 mm

Handpomp buiten het gebouw
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Werf – Controle van de uitvoering

● Werfopvolging

► Analyse van de uitvoeringsplannen

en technische fiches

► Uitvoeringscontrole

● Oplevering en test van de installaties:

► Cameracontrole van het rioleringsnet

► Manuele en elektrische pompen

► Laten onderlopen van de daken (om dichtheid en kolken 

te testen)

SCHETS VOORONTWERP ONTWERP INSCHRIJVING BOUWPLAATS EXPLOITATIE



27

Werf – Controle van de uitvoering

SCHETS VOORONTWERP ONTWERP INSCHRIJVING BOUWPLAATS EXPLOITATIE
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Exploitatie – Ervaringen van het terrein

● Succesverhalen

► Operatie nullozing van regenwater

► Landschaps- en biodiversiteitsaspecten: parkeerzone

● Punten die voor verbetering vatbaar zijn

► Uitvoeringsfout: niveau van de overloop (te laag en nog 

niet aangepast)

► Landschaps- en biodiversiteitsaspecten: infiltratiezone

● Onderhoud en follow-up

► Filters, kolken, pompen, …

► Meting van de werking van het systeem voor validatie?

SCHETS VOORONTWERP ONTWERP INSCHRIJVING BOUWPLAATS EXPLOITATIE
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Exploitatie – Ervaringen van het terrein

● Om verder te gaan?

► Hydrofoorgroep voor onderhoud gemeenschappelijke ruimten 

(alleen ter beschikking gesteld vandaag)

► Biodiversiteit: permanente waterschijf voorzien?

► Uiteindelijk geen moestuin …

► Beschikbare ruimte voor lagunesysteem van afvalwater …

SCHETS VOORONTWERP ONTWERP INSCHRIJVING BOUWPLAATS EXPLOITATIE



● Een project in het centrum van Brussel

● Met verschillende functies

Architect: B612 Associates - ST/EPB: MK Engineering

Landschapsarchitect: OLM (Parijs) - STAB: NEY & Partners30

Andere voorbeelden: Huizenblok Fontainas

Bron: B612 Associates
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Andere voorbeelden: Huizenblok Fontainas

● Herwaardering van landschap en biodiversiteit

Bron: B612 Associates
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Andere voorbeelden: Huizenblok Fontainas

● Stormbekkens in open lucht

► Afvoer van het 

water van de 

daken en 

omgeving

► Opsplitsing van 

het project in 5 

“stroomgebieden”

Bron: OLM
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Andere voorbeelden: Huizenblok Fontainas

● Conclusies:

► Regenwaterbeheer op het perceel moet reeds heel vroeg in 

de ontwerpfase worden geïntegreerd

► Coördinatie tussen landschapsarchitect – architect –

studiebureau

► Alle mogelijkheden van de site moeten worden benut

► Aanvang van de werken: maart 2017 

➔ feedback komt eraan!
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Andere voorbeelden: De Nieuwe 
Stadsrivieren (NSR) in Vorst

● Een bedreigde zone in een wijk in volle verandering

                  

                                      

                  

                  

                  

                  

                      

                  

› Een wijk die rijk is aan 

historische rivieren en 

bronnen

› Veel braakliggende terreinen 

die nog bebouwd kunnen 

worden (waardoor de 

ondoorlatendheid zal 

toenemen)

› Een bevolking in volle groei 

en evolutie

› Een (hydrologische en 

stedenbouwkundige) breuk 

door de spoorweg

› Wijken die kampen met 

overstromingsproblemen Bron: Wijkcomité VanTroDel & Collectief Bervoet
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Andere voorbeelden: De Nieuwe 
Stadsrivieren (NSR) in Vorst

● Lokale schaal: lopende burgeracties

1. herwaardering van de bron
2. doortrekken van riet en natte 

vegetatie
3. klimplanten op omheining
4. creatie van een 

ontmoetingsruimte
5. bouw van een insectenhotel
6. stadsrivier

Bron: Wijkcomité VanTroDel & Collectief Bervoet

Poel uitgraven en bron aan de 

oppervlakte brengen
Invasieve planten bestrijden 

(Japanse duizendknoop)

Workshop voor kinderen 

“Insectenhotel”
Wilg

Kamperfoelie Egelantier Clematis Braamstruik
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Andere voorbeelden: De Nieuwe 
Stadsrivieren (NSR) in Vorst

● Stadsrivier: langetermijnvisie …

… met integratie van de gewestelijke projecten

• De beheerders van nieuwe 
projecten in de omgeving 
aansporen om parameters voor 
duurzaam waterbeheer te 
voorzien

• Ontwikkeling van een 
gescheiden rioleringsstelsel 
(regenwater en afvalwater) met 
waterlopen in open lucht,  met 
het doel de overstroombare 
zones van Laag Vorst te 
beschermen en de 
landschapskwaliteit van de 
openbare ruimte te verbeteren

Légende :

Zone de Lotissement

Plan d’eau existant

Réseau d’eau pluie existant

Collecteur d’eau de pluie

Raccordement public d’eau de pluie

Rivière urbaine privative

Zone à désasphalter

Raccordement du 
Geleytsbeek sur la SENNEE

Réhabilitation du Geleytsbeek
en tant que collecteur d’eau 
de pluie à ciel ouvert par IBGE

Nouveaux égouts séparatifs ou 
rivières urbaines de récolte des 
eaux de pluie et de ruissèlement

L’ampleur considérable des 
nouveaux lotissements 
accentuera encore l’effet de 
saturation des égouts du bas de 
Forest

Rivières urbaines privatives avec 
raccordement sur réseau séparatif

S   i   d’      i   
Bruxelles Sud

Remplacement du Collecteur 
2 Etangs par la SBGE avec 
réseau séparatif

Bron: Wijkcomtié VanTroDel & Collectief Bervoet



37

Andere voorbeelden: De Nieuwe 
Stadsrivieren (NSR) in Vorst

● Stadsrivier: langetermijnvisie …

… met oog voor landschap, milieu, mens en mobiliteit

Grondige 
denkoefening 
over de loop 
van het water 
op schaal van 
de wijk

Bron: Comité de quartier VanTroDel & Collectief Bervoet
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Andere voorbeelden: De Nieuwe 
Stadsrivieren (NSR) in Vorst

Exploitatie van de bestaande 
spuien onder de spoorwegVerbetering van de leefomgeving

Realistische integratie

Concrete voorbeelden

● Stadsrivier: langetermijnvisie …

… met oog voor landschap, milieu, mens en mobiliteit



39

Andere voorbeelden: De Nieuwe 
Stadsrivieren (NSR) in Vorst

● Stadsrivier: een burgerproject …

… op schaal van de gemeente

“Master Plan” van de stadsrivieren
Deze projecten passen in een Master Plan van stadsrivieren en regenwaterbeheer in Vorst 

dat aangepast is aan de plaatselijke problemen, aan de topografie en aan de kenmerken 

van de plaats

Bron: SGWB
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Andere voorbeelden: De Nieuwe 
Stadsrivieren (NSR) in Vorst

● Stadsrivier:  Bilaterale ontmoetingen

Gemeenten / Ontwikkelaars / Netbeheerders / BIM / 

Infrabel …

Methode
a) Technische oplossingen om water vast te houden die momenteel worden 

overwogen voor de verkavelingen:
• Doorlatendheid van de omgeving?

• Ondoorlatende omgeving en dakoppervlakken?

• Regenwaterrecuperatietanks?

• Plaats, type en volume van het stormbekken?

b) Implementering – basisconcept van de twee “Nieuwe stadsrivieren” (NSR)
• De projecten zijn met elkaar verbonden, maar staan tegelijk los van elkaar

• Budgettaire neutraliteit

• Wederzijdse meerwaarde: aanleg van een landschap op maat van de plaats

• Autonoom beheer van de uitvoeringsfasering van elk project

c) Anticiperen op toekomstig beheer
• Onderhoud? Kosten/baten van de exploitatie? Verantwoordelijkheden?

• ➔ Het is belangrijk dat deze vragen worden gesteld, maar ze mogen geen “rem” zetten op de 

processen voor invoering van de NSR
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Andere voorbeelden: De Nieuwe 
Stadsrivieren (NSR) in Vorst

● Stadsrivier:  Bilaterale ontmoetingen

Bron: Wijkcomité VanTroDel & Collectief Bervoet
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Andere voorbeelden: De Nieuwe 
Stadsrivieren (NSR) in Vorst

● Conclusies:

► De burgers zijn ook partners door hun kennis van de 

omgeving

► Het is moeilijk alle partners te integreren

► Het project botst op tal van juridische leemten

► Einde van de eerste fase in uitvoering

➔ feedback komt eraan!
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Te onthouden uit de uiteenzetting

● Het is belangrijk dat hier in een eerdere fase in 

het proces, vanaf de eerste ontwerpfase (of zelfs 

de mededingingsfase), al over wordt nagedacht

● Interventie en coördinatie van alle projectauteurs

● Een (nearly) “nullozing van regenwater” is niet 

onhaalbaar in Brussel, op voorwaarde dat de 

grond rond de gebouwen doorlatend is
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Contact

Piotr KOWALSKI

Projectbeheerder

Gegevens

 : 02 340 65 00

E-mail: pko@mkengineering.be


