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Doelstellingen van de presentatie

● Stilstaan bij de beperkingen van een terrein die het 

regenwaterbeheer beïnvloeden

● Nagaan welke oplossingen hier mogelijk zijn
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● 3 voorbeelden illustreren het onderwerp:

● Het project “Hoppa”: 

► Woon- en bezigheidsproject voor volwassen meervoudig 

gehandicapten in Sint-Agatha-Berchem

► Eén verdieping, uitgestrekt domein, goede doorlatendheid van 

de bodem

● Het project “Ducuroir”:

► Appartementsgebouwen in Vorst

► Zeer grote behoefte aan regenwater, sterke ondoorlatendheid 

van het terrein, beperkte doorlatendheid van de bodem

● Het project “Spullenhulp”: 

► Industrieel pand met een lage behoefte aan regenwater

► Zeer ondoorlatend terrein, beperkte doorlatendheid van de 

bodem

Plan van de uiteenzetting



1. Het project HOPPA

● Woon- en bezigheidscentrum voor volwassen meervoudig 

gehandicapten in Sint-Agatha-Berchem

► Onthaal van 25 volwassenen

► 4 paviljoenen in stervorm en gegroepeerd rond 

gemeenschappelijke woonkamers

► Personen met een zeer beperkte mobiliteit en een hogere 

gevoeligheid voor temperatuurverschillen

► Rustige en groene woonzone
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● BH: vzw HOPPA

● AR: ADV

● Energie- en milieubegeleiding: 

MATRIciel
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1. Het project HOPPA 
● Bijzondere kenmerken van het project en het terrein met 

betrekking tot het waterbeheer

► Gebouw zonder verdiepingen

► Open project: grote 

dakoppervlakte, groot 

opgevangen volume 

regenwater

► Grote behoefte: veel sanitair,  

bezetting 24 uur / 24 uur, 

wasplaats, regelmatig 

onderhoud, grote oppervlakte 

rond gebouw

► Goede doorlatendheid van de 

bodem

► Diep grondwater
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1. Het project HOPPA 

● “Ideale” waterbeheerstrategie

▪ Behoefte aan water < 50 % water opgevangen 

op het dak: optimaal gedimensioneerde 

regenwaterput

▪ Recuperatie op een deel van het dak

▪ Infiltratie in de bodem

► van het niet-gerecupereerde dakwater

► van het afvloeiend hemelwater
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1. Het project HOPPA 
● Optimale dimensionering van de tank

► Kwaliteit van het water: verblijftijd, overstroming

► Autonomie 

► Economisch aspect

ASPECTS FINANCIERS  

Prix de l'eau 3,2 €/m³ TVAC 

Volume de la citerne 5 m³ 10 m³ 15 m³ 20 m³ 25 m³ 30 m³ 

Investissement  13.068 € 13.794 € 14.520 € 15.246 € 15.972 € 16.698 € 

Eau récupérée 292 m³/an 351 m³/an 385 m³/an 407 m³/an 419 m³/an 427 m³/an 

Economie sur la facture d'eau 935 1.125 1.234 1.302 1.341 1.365 

Entretien 150 150 150 150 150 150 

Temps de retour sur investissement 16,6 ans 14,2 ans 13,4 ans 13,2 ans 13,4 ans 13,7 ans 
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1. Het project HOPPA

● De inrichtingswerken:
► 1_ Opvang op dakoppervlakten voor 

recuperatie van regenwater (wc, 

wasplaats, onderhoud en besproeiing)

► 2_ Opvang op dakoppervlakten voor 

infiltratie in de bodem via 

infiltratiegreppels/-geulen

► 3_Retentie- en infiltratiegreppels/geulen 

voor regenwater afkomstig van de daken 

van de gebouwen en de directe omgeving.

► 4_ Waterlopen aangelegd in open lucht

► 5_ Zuiveringsgeulen voor het water van de 

verkeerswegen en de parkeerzones.

2
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1. Het project HOPPA 
● “Ideale” waterbeheerstrategie

► De context (gebruik van de tuinen, buurt) laat het volgende toe

► Waterlopen aangelegd in open lucht om het water van de goten naar de 

infiltratievoorzieningen te voeren

► Een gedeeltelijke infiltratie via geulen



2. Project DUCUROIR
Appartementsgebouwen in Vorst

● BH: JCX IMMO

● AR: ARCHI 2000

● ST: MATRIciel

● Landschapsarchitect: 

Landscape Design 

Partnership
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2. Project DUCUROIR

● Gemeente Vorst

● Oud industrieterrein (pakhuizen Ducuroir) →

afbraak en heropbouw van woongebouwen
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2. Project DUCUROIR

● Bijzondere kenmerken van het project

► Gebouw van 7 verdiepingen waarvan 1 parkeerverdieping

► Ondoorlatend binnenplein

► Sterke ondoorlatendheid

► Grote behoefte: sanitair, gemeenschappelijke wasplaats, onderhoud 

van gemeenschappelijke ruimten en directe omgeving (beplant 

binnenplein en tuinen)
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Geen afvoerriool



2. Project DUCUROIR

● Bijzonderheden van het terrein op het vlak van 

waterbeheer

► Gemeente Vorst:

GemSV → retentievolume van 50 l/m² in horizontale projectie 

(daken, omgeving, balkons, …).

& lediging in minimum 4 uur

► Beperkte doorlatendheid van de bodem

► Grondwater dicht bij grondniveau

► Topografie van het terrein

► Zone met hoog overstromingsrisico
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2. Project DUCUROIR

● Bijzonderheden van het terrein op het vlak van 

waterbeheer

► Zone met hoog overstromingsrisico

› Plaats die regelmatig overstroomt bij sterke regenval
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Regelmatig overstroomde zones

Ervaring met het terrein Bata dat is 

gebouwd door hetzelfde 

vastgoedbedrijf

Overstromingskaart die is 

opgenomen in het regenplan

Overstroomde zones

Overstroomde zones



2. Project DUCUROIR
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2. Project DUCUROIR

● Recuperatievolume?

► GSV: 33 l/m² → 1.210 m² x 33 l/m² = 40 m³

► Optimale werking?

● Gedetailleerde berekening van het 

recuperatievolume:

► Behoefte aan regenwater: 

› Wc: 132 personen x 21 l/dag.persoon = 2.772 l/dag;

› Onderhoud van het gebouw en van de directe omgeving: 

124 l/dag;

› Totaal: 2.896 l/dag → 1.058 m³/jaar

► Potentiële regenwaterrecuperatie: 1.131 m³/jaar

► Exploitatie van de totale dakoppervlakte voor recuperatie

● Gekozen volume 50 m³ - besparing van 91%
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2. Project DUCUROIR
● Gedetailleerde berekening van het recuperatievolume:

► Volume van de regenwatertank: 50 m³
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Volume
Consommation 

d'eau [m³/an]

Economie 

d'eau [m³/an]

Appoint en 

eau de ville  

[m³/an]

Fraction 

économisée 

[%]

Rejet d'eau 

[m³/an]

Rejet 

d'eau/eau 

récoltée [%]

Autonomie 

[jours]

Assèchemen

t 

10 m³ 1.058 m³/an 651 m³/an 407 m³/an 62% 688 m³/an 51% 3 jours 29%

20 m³ 1.058 m³/an 789 m³/an 268 m³/an 75% 549 m³/an 41% 7 jours 19%

30 m³ 1.058 m³/an 868 m³/an 189 m³/an 82% 470 m³/an 35% 10 jours 13%

40 m³ 1.058 m³/an 923 m³/an 135 m³/an 87% 415 m³/an 31% 14 jours 10%

50 m³ 1.058 m³/an 959 m³/an 98 m³/an 91% 379 m³/an 28% 17 jours 7%

60 m³ 1.058 m³/an 982 m³/an 75 m³/an 93% 355 m³/an 27% 21 jours 6%

70 m³ 1.058 m³/an 998 m³/an 60 m³/an 94% 339 m³/an 25% 24 jours 4%

80 m³ 1.058 m³/an 1.010 m³/an 47 m³/an 96% 325 m³/an 24% 28 jours 4%

90 m³ 1.058 m³/an 1.021 m³/an 37 m³/an 96% 314 m³/an 23% 31 jours 4%

CHOIX DU VOLUME DE LA CITERNE DE RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE 



2. Project DUCUROIR

● Kwaliteit van het gerecupereerde water:

► Regenwater afkomstig van de groendaken. 

► Voorzieningen voor beperking van geuren en bruine kleur: 

› Zeef, zelfreinigende voorfilter, bezinkingsbekken, luchtververser in 

de tank, filter van 5 µ en koolfilter.
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2. Project DUCUROIR

● Retentie:

► Zone met een hoog overstromingsrisico

► GemSV: stelt hogere eisen → retentievolume van 50 l/m² 

in horizontale projectie (daken, omgeving, balkons, …).

► Lediging in minimum 4 uur.

● Bepaling van het retentievolume:

► Dakoppervlakte in horizontale projectie: 2.870 m².

► → Retentievolume: ± 145 m³ (50 liter/m²)

19



2. Project DUCUROIR
● Infiltratie van regenwater:

► In de tuinen voor het afvloeiend water van alleen deze zone

› Infiltratiegeul langs de spoorwegberm voor het afvloeiend water van 

de tuinen in volle grond aan de achterkant van het perceel.

› Ingesloten plaats zonder mogelijke afvoer van regenwater in geval 

van dichtslibbing of slechte werking van de infiltratievoorziening.

► De rest van het water gaat naar de riolering (gescheiden net tot 

laatste inspectieput)

› Afvoer met geregeld debiet (5 l/s.ha)

20

Geen afvoerriool



2. Project DUCUROIR
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● Afvoer, topografie en afvloeiing van het water



2. Project DUCUROIR
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Technodrain 

(Insulco)



2. Project DUCUROIR
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3. Project “Spullenhulp”
Hoofdzakelijk industrieel gebouw

● Project: Spullenhulp

● BH: Spullenhulp vzw

● AR: CERAU Architects 

Partners

● ST en milieubegeleiding: 

MATRIciel
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3. Project “Spullenhulp”

● Bijzonderheden van het project en van het terrein op 

het vlak van waterbeheer

► Vrijwel volledige ondoorlatendheid van het terrein

► Behoefte aan water: wasmachines, sanitair, onderhoud, 

schoonmaak van de vrachtwagens

► Weinig doorlatend terrein (klei met plaatselijk zand)

► Grondwater dichtbij het grondniveau: - 2 m tot  -0,7 m van het 

grondniveau

► Geen gekend overstromingsrisico (rampenfonds en database 

van HYDROBRU)

► Geen opgelegde eisen van de gemeente voor het 

retentievolume en het lekdebiet
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3. Project “Spullenhulp”

● Volume waterrecuperatie?

► GSV: 33 l/m² dak X 9.303 m²  → 307 m³

› Optimale werking?

● Gedetailleerde berekening van het recuperatievolume:

► Behoefte aan regenwater: 1.108 m³/jaar

› Wc

› Wasmachines (test van het materiaal voor doorverkoop)

› Schoonmaak van de vrachtwagens

› Onderhoud van het gebouw

► Potentiële regenwaterrecuperatie: 4.802 m³/jaar (alleen op niet-

beplante daken).

→ Potentiële waterrecuperatie ligt ruim boven de 

behoeften
26



3. Project “Spullenhulp”

● Gedetailleerde berekening van het recuperatievolume:

► Groendaken niet aangesloten op de tank om te vermijden dat 

de waterkwaliteit achteruitgaat.

→ Potentiële regenwaterrecuperatie: 3.975 m³/jaar

► Tank van 60-70 m³
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3. Project “Spullenhulp”
● Retentie van het regenwater:

► Geen vereiste

► Op vrijwillige basis:

› Tienjaarlijkse regen: 23 l/m², lekdebiet 5 l/s.ha

› → Voorzien retentievolume op de site: 470 m³

● Groot volume: ong. 9 m x 10 m x 5 m!

→ Retentie direct ter hoogte van de 

inzameloppervlakken (daken en omgeving)

► Opslagdaken: 170 m³

► Retentiebekken: 300 m³

► + parkings/doorlatende 

omgeving

28

Niveau overloopbuis

Afdichting

Isolatie

Dampscherm

Draagelement



3. Project “Spullenhulp”
● Afvoer

► Infiltratie?

› Terrein weinig geschikt voor infiltratie: klei met plaatselijk 

zand

› Ondiep ondergronds waterbekken (-2 tot -0,7 m diep)

→ Infiltratie van het regenwater beperkt tot het afvloeiend 

water van de wegen voor lokale zuivering

› Doorlatende parking/voetpad (grasbetonplaten)

› Infiltratiemassief voor het water van de verkeerswegen

► Afvoer naar de riolering met geregeld debiet 

(lekdebiet: 5 l/s.ha)
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3. Project “Spullenhulp”

● Kwaliteit van het regenwater:

► Parkeerplaatsen, ondoorlatende wegen en doorlatende 

voetpaden: filtratie door de onderfundering en door het 

infiltratiebed

→ effect van sanering van het afvloeiend water bevestigd door 

onderzoeken vanaf 15 cm diepte.

30

Zuiveringsproces van de afwaterende straatstenen – OCW

1. Sedimenten en olie aan de oppervlakte

2. Doorlatende afwaterende straatstenen

3. Sedimenten die vastzitten in de plaatsingslaag en in 

het geotextiel

4. Funderingslaag

5. Biologisch afgebroken olie in de funderingslaag

6. Onderste geotextiel

7. Bodem



3. Project “Spullenhulp”
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3. Project “Spullenhulp”
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Bron: MATRIciel► 1. Opslagdak

► 2. Regenwaterrecuperatietank

► 3. Infiltratiemassief

► 4. Doorlatend voetpad/parking
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4. 4.
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3. Project “Spullenhulp”

33Regenwaterrecuperatietank en retentiebekken



3. Project “Spullenhulp”

34Regenwaterrecuperatietank en retentiebekken
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Te onthouden uit de uiteenzetting

● De context

► Beperkingen van het terrein: overstromingsrisico, topografie, 

doorlatendheid, grondwaterniveau, bezettingsdichtheid, 

straatkolken, …

► De regelgevende beperkingen (GSV, GemSV, 

milieuvergunning);

► Het gebouw en zijn waterbehoefte;

► De opvangoppervlakken

● Dimensionering van de recuperatietank: 

waterrecuperatiepotentieel, autonomie en waterkwaliteit.
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Te onthouden uit de uiteenzetting

● Waterlozingen die het ontvangend milieu respecteren:

► In hoeveelheid: het water zo ver mogelijk stroomopwaarts 

teruggeven aan het natuurlijke milieu door evaporatie, 

evapotranspiratie, infiltratie, temporisatie van het water van 

stortbuien, …

► In kwaliteit: vermijden dat het regenwater wordt vervuild door 

contact met verontreinigde materialen of bodems, de kwaliteit 

van het geloosde water garanderen (filters, sanering, …)

● Alternatief regenwaterbeheer op het perceel sluit perfect aan bij 

een algemenere aanpak die gericht is op:

► Verbetering van de levenskwaliteit van de bewoners: 

microklimaat, ruimten in contact met de natuur, ontspanning, 

ontmoetingen, uitwisselingen, …

► Toename van biodiversiteit
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Interessante tools, internetsites, enz.:

● Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): http://www.vmm.be/

● De tool Water van het BIM. Bedoeld voor kleinschalige 

projecten (minder dan 1.000 m²): 

http://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/

www.gidsduurzamegebouwen.brussels

● Dossier I Beheer van het regenwater op het perceel

● Dossier I Hergebruik van regenwater

Referenties Gids Duurzame Gebouwen

http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/accueil?IDC=3
http://www.vmm.be/
http://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/tools.html?IDC=5366
http://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/beheer-van-het-regenwater-op-het-perceel.html?IDC=114&IDD=5753
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/hergebruik-van-hemelwater.html?IDC=114&IDD=5740
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Contact

Isabelle BRUYERE

Projectbeheerder

MATRIciel s.a.

Place de l’Université, 25 – 1348 Louvain-la-Neuve

 : 010 24 15 70

E-mail: bruyere@matriciel.be

mailto:bruyere@matriciel.be

