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● Informeren over alle problemen en opportuniteiten op het 

vlak van regenwater in het Brussels Gewest

● Informeren over elementen van antwoord 

● Het belang aantonen 

► van rekening houden met regenwater in de projecten 

van (her)aanleg van de publieke ruimte 

► van de rol die ieder kan spelen in het verbeteren van de 

bestaande situatie

Doelstellingen van de 

presentatie
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Zennekoker
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Val des Seigneurs, WSP

Val des Seigneurs WSP

Anderlecht

Anderlecht
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Overstromingen

Impact op goederen en 

personen

Verontreiniging van de 

natuurlijke omgeving

EFFECTEN
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Overstromingen
Impact op goederen en personen
Verontreiniging van de natuurlijke 
omgeving

Overbelasting van het rioleringsnet

Aantasting van dure infrastructuur

Lozingen
→ verontreiniging van de ontvangende waterlopen

EFFECTEN

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://assainissement.comprendrechoisir.com/comprendre/eaux-pluviales-de-toiture-de-ruissellement&ei=tL8CVaCkLubY7Abg5YHwDA&bvm=bv.88198703,d.ZGU&psig=AFQjCNH6vsRgLSbIwpoYhZ5w4QZ29ZqFuw&ust=1426329804042168
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EFFECTEN

Overlopen van riolering (overloop van de Broekbeek, 7 juni van dit jaar) na een 

regenbui (terugkeertijd 2 maanden) die stroomopwaarts voor minder dan 8 mm 

water op de verharde oppervlakte zorgt.
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Impact op goederen en personen
Verontreiniging van natuurlijke milieus

Overbelasting van het rioleringsnet

Ontoereikende aanvulling zuiver water

Verlies van 
levenskwaliteit in de stad

Vermenging van afvalwater – zuiver water

in de bodem (→  evenwicht en kwaliteit van bodem in natuurlijke milieus ↘)

Aantasting van dure infrastructuren

Verdunning van te zuiveren afvalwater
→ zuiverbaar rendement ↘

Lozingen
→  verontreiniging van ontvangende waterlopen

Verspilling van de hulpbron ‘zuiver water’
→  verbruik van drinkbaar gemaakt water  ↗

van de grondwaterlagen (→  gevolgen op lange termijn)

van de natuurlijke waterlopen of vochtige gebieden (→  
biodiversiteit ↘ in de zomer)

Hitte-eilanden ↗

Gezelligheid ↘

Gebrek aan
fundamenteel
evenwichtselement in 
stedelijke omgeving

EFFECTEN

Overstromingen
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Drinkwatercyclus

→ De beide naast elkaar laten bestaan en optimaliseren

1. om de strijd tegen de klimaatverandering aan te gaan;

2. om overstromingen te beperken;

3. om de kwaliteit en de hoeveelheid van het ‘natuurlijke’ water 

(rivieren, vijvers, grondwater) te verbeteren;

4. om de leefomgeving te verbeteren → naar een multifunctionele 

publieke ruimte.

Oplossingen

Natuurlijke cyclus+
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Principes

égout

RegenNetwerk

- Beheren waar de regen valt

- Gedecentraliseerd

- Geen buizen

- Vertraagde afvloeiing
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Op percelen

In openbare

ruimten

Vertragen - Ralentir Decentraliseren Behouden -Tamponner
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Openbare ruimte
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Concentraties van 

verontreinigende stoffen

in afvloeiingswater in 

functie

van de gebruikte 

opvanginrichtingen



● Doelen

- De Zenne zuiveren tot erin gezwommen kan worden = van 3 ton niet-

gezuiverd water per jaar naar 0 die in de Zenne overlopen

- Een oplossing voor de klimaatveranderingen:

- Koelte-eilanden

- Meer biodiversiteit, meer natuur inde stad

- De stad verfraaien; water besparen

● Middelen

- Tegengaan (0 lozingen) van regens tussen 4 en 16 mm (afhankelijk van 

de zone), door insijpeling, evapotranspiratie of hergebruik

- De overlopen kunnen lozen in de riolering, met een maximumdebiet van 

10 l/s/ha

- Bij alle renovaties, bouwwerken of private en publieke ruimten

Link naar de pagina met de videopresentatie:

https://www.paris.fr/actualites/le-plan-parispluie-5618

23

HET VOORBEELD VAN PARIJS

Goedkeuring van het Plan ‘PARIS PLUIE’ 
door de stad Parijs, in maart 2018

De regen voor 100 % benutten 

https://www.paris.fr/actualites/le-plan-parispluie-5618


Feedback uit Frankrijk

- Vereenvoudiging van de werken

- Integratie stadsweefsel of multifunctionaliteit, 

en niet 'gedeeltelijk, behalve ...'

-



Feedback uit Frankrijk

- Vereenvoudiging van de werken

- Integratie stadsweefsel of multifunctionaliteit, 

en niet 'gedeeltelijk, behalve ...'

- Optimalisering van de investerings- en exploitatiekosten

➢ Lagere investering dan de creatie van een ondergronds netwerk

➢ Multifunctionaliteit → optimaliseert de onderhoudskosten

➢ Vermindering van de lozing van helder water in het rioolnet

→ ↘ investeringen in waterzuiveringsinstallatie
→ ↘ gevolg overstromingen rioolnet



Ontwerpers van 

openbare ruimte
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Uitvoering van het waterbeheersplan

● Geïntegreerd beheer van het regenwater
› Pijler 1 : kwaliteit

› Pijler 2 : hoeveelheid

› Pijler 5 : overstromingsrisico

› Pijler 6 : levenskwaliteit in de stad

Inwoners

Gemeenten

Actoren

RegenNetwerk



27

● ‘De regen moet aangepakt worden waar hij valt’. 

Geldt des te meer in een stedelijke omgeving

› Bodemafdekking

› Densiteit:

Impact van het oppervlak van straten en wegen en     

de publieke ruimte 

● De verantwoordelijkheid voor het beheer van het hemelwater is 

verspreid over verschillende betrokkenen op het grondgebied 

(particulieren, beheerders van de publieke ruimte, planologen, …)

Voornaamste uitdagingen …

● Overstromingen

● Kwaliteit van het 

water

 overlopen

❖ Levenskwaliteit

… en hun oorzaken

● Meer verharding (ondoorlaatbaarheid) van de bodem 

● Gebrek aan (tijdelijke) ‘opslagcapaciteit’ voor hemelwater

● Klimaatverandering: ons neerslagregime en zijn 

vermoedelijk ongunstige evolutie, warmte-eilanden

Wat van de uiteenzetting te onthouden?
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