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Traditionele technieken

Bestaand regenwaternetwerk

Alternatieve technieken (1)
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Traditionele technieken

Bestaand regenwaternetwerk

Alternatieve technieken (2)

Bestaand regenwaternetwerk

Buffer-

bekken

Regulator

W
A

D
I

W
A

D
I



Geïntegreerd beheer

Bestaand regenwaternetwerk

Beheer per perceel
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Niet of op een slechte 

manier rekening houden met 

insijpeling resulteert in 

tegengestelde 

verwezenlijkingen



Alleen resultaatverbintenis / geen projectbegeleiding = 

meerkost
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Légende: 

: Cas n°1 : Seuil de débordement des ouvrages correspondant à un évènement pluvieux décennal

: Cas n°2: Seuil de débordement des ouvrages correspondant à un évènement pluvieux centénnal

      Hauteur d'eau en mm

De ledigingstijden



Ledigingstijd = 

Volume / Lekdebiet

Lekdebiet = 

Oppervlak * Doorlaatbaarheid

60 tot 80 % private ruimte 20 tot 40 % publieke ruimte
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I/ Het bestek voor bodemonderzoek

Een tip: dient opgesteld te worden door de opdrachtgever, en 

hetzelfde geldt voor de interpretatie van de resultaten.



Dit soort opmerkingen los van het project kan 

leiden tot het administratief blokkeren  

van het dossier of tot meerkosten.



II – Voorbeeld van advies bij de bouwvergunning.

Rouen – ‘ZAC Aubette Martainville’



Een concreet voorbeeld van kavel C





















Het belang van 
landschapsinrichting voor het 
beheer van het hemelwater, in 
termen van financiering

• Vergelijkende scenario’s en financiële return per m3 opslag met verschillende 

technieken

▪ Illustratie van een concret voorbeeld:

STAD ROUEN • ZAC AUBETTE MARTAINVILLE • ROUEN INNOVATION SANTE



Het belang van 
landschapsinrichting voor het 
beheer van het hemelwater, in 
termen van financiering

• Het ‘Plan masse’ (terreinplan) / Hypothesen

▪ 12 hectare

▪ Braakliggende grond van de SNCF

▪ Programma

▪ Pollutie op het terrein geïsoleerd

SHON

Gezondheids- en zorgcampus (uitbreiding CHU Rouen), nieuwe

onderzoekscellen rond de geneeskundefaculteit
20.000 m

 Dienstencentrum 31.000 m

 Programma gediversifieerde habitat 13.000 m

TOTAAL 64.000 m



Het belang van 
landschapsinrichting voor het 
beheer van het hemelwater, in 
termen van financiering

• Hydromechanica

▪ De verplichtingen:

▪ Hoogst uitzonderlijke regen gedurende 3 uur: 52.84 mm

▪ Toegelaten maximumdebiet: 15 l/s/ha in de Aubette

▪ Totale opslagvolume: 6.000 m3

▪ Technische oriëntaties uit het haalbaarheidsonderzoek:

▪ Infiltratie 0

▪ Opslag 3.600 m3 op het openbaar domein en 2.400 m3 op privéterrein, rekening houdende met een

overloopkanaal op het publiek domein voor buien met een terugkeertijd van 20 jaar !! en een lekdebiet

privéperceel / publiek domein van 10l/s/ha

▪ Overgedimensioneerde riolering Ø 2500 onder het wegoppervlak!!!



• Het ‘plan masse’ (terreinplan)
Het belang van 
landschapsinrichting voor het 
beheer van het hemelwater, in 
termen van financiering



• De oplossingen: Historische oplossing: (Niet in overeenstemming met de verplichtingen maar doet dienst als

vergelijkingsbasis)

Of ongeveer 95 € excl. btw / ‘equivalent’ 

opgeslagen m3

- Netwerk Ø 800 165.000 € excl. btw

- 15 perceelvertakkingen 55.000 € excl. btw

- Roosters kolken 40.000 € excl. btw

- 2 oliescheiders 80.000 € excl. btw

- Rechtstreekse lozing rivier 1,5 m3/s

TOTAAL 340.000 € excl. btw

Voordelen Nadelen

Eenvoudig en 

traditioneel

Niet in overeenstemming met de verplichtingen,

Impact op de rivier,

Gravitaire lozing moeilijk.



Het belang van 
landschapsinrichting voor het 
beheer van het hemelwater, in 
termen van financiering

• De oplossing? Overgedimensioneerde riolering: (afhankelijk van de haalbaarheid)

3.600 m3 opslag

- Riolering Ø 2.500

4,9 m3/ml
470.000 € excl. btw

- 15 perceelvertakkingen
55.000 € excl. btw

- Roosters kolken
40.000 € excl. btw

- Hefpomp 15 m3/u + scheider
70.000 € excl. btw

TOTAAL 1.635.000 € excl. btw

Of ongeveer 450 € excl btw / opgeslagen m3

Voordelen Nadelen

Geen

Kosten,

Kruisen van netwerken,

Diepte,

Dichtheidsgarantie,

Onderhoud,

Werkingsgarantie / pomp



• De oplossingen: Oplossing doorgangsriool + bekken in open lucht:

3.600 m3 opslag

Zijnde ongeveer 150 € excl. btw / opgeslagen m3 zonder het verlies aan SHON

Zijnde ongeveer 300 € excl. btw / opgeslagen m3 met het verlies aan SHON

- Grondwerken + omheiningen 100.000 € excl. btw

- Waterdicht zeil 100.000 € excl. btw

- Scheider + pomp 70.000 € excl. btw

- Netwerk Ø 800 165.000 € excl. btw

- 15 perceelvertakkingen 55.000 € excl. btw

- Roosters kolken 40.000 € excl. btw

TOTAAL 530.000 € excl. btw

Voordelen Nadelen

Relatieve kostprijs,

Als het bekken deel zou 

uitmaken van het programma 

zou het (met een meerkost) 

een kwaliteitsbehandeling 

kunnen krijgen.

Verlies aan SHON,

Esthetiek van het bekken,

Dichtingprobleem,

Ledigen door middel van 

pomp,

Onderhoud van het 

bekken

Opgelet: Verlies van 5.000 m2 overdraagbaar terrein, 

zijnde: 2.800 m2 de ‘SHON’ (surface hors oeuvre nette)



Het belang van 
landschapsinrichting voor het 
beheer van het hemelwater, in 
termen van financiering

• De oplossingen: Oplossing SAUL (ultralichte alveolaire structuren)

3.600 m3 opslag

of ongeveer 265 € excl. btw / opgeslagen m3

Grondwerken 
72.000 € excl. btw

- SAUL 720.000 € excl. btw

- 15 perceelvertakkingen 70.000 € excl. btw

- Roosters kolken 50.000 € excl. btw

- Debietregelaar + scheider 40.000 € excl. btw

TOTAAL 952.000 € excl. btw

Voordelen Nadelen

Gravitaire lediging

Onderhoud 

‘Kostprijs’



Het belang van 
landschapsinrichting voor het 
beheer van het hemelwater, in 
termen van financiering

• De oplossing; Centrale greppel en geïntegreerd beheer

➢ Honderdjarige opslag op het perceel, met technische ondersteuning en controle achteraf, 

➢ lozing door insijpeling tot tienjaarlijkse,

➢ voorbij die tienjaarlijkse lozing van 2 l/s/ha water op het publiek domein

➢ opslag 800 à 1000 m3 op de publieke ruimte, voor de publieke ruimte alleen

Basis 800 m3 :

➢Eenvoudige greppel, grondwerking / aanplantingen op de 

bermen / gazon langs de greppel: 35.000 € excl. btw

➢Zijnde ongeveer 45 €/ op de openbare ruimte opgeslagen 

m3

➢Of 10 €/m3 initiële basis (3.600 m3)

Kwalitatief 1.000 m3 :

➢Greppel met draadkorven die een volledig beplante wal 

vormen: 180.000 € excl. btw

➢Zijnde ongeveer 180 €/ opgeslagen m3

➢Of 50 €/m3 initiële basis (3.600 m3)

Voordelen Nadelen

Kostprijs

Esthetiek

Modulariteit

Gravitaire aansluiting

Infiltratie

Overleg,

Technische begeleiding van de 

kopers (memo, visa bouwvergunning)



Het belang van 
landschapsinrichting voor het 
beheer van het hemelwater, in 
termen van financiering

• Samengevat:

Historische oplossing
95 € excl. btw / opgeslagen m3

Overgedimensioneerde riolering 450 € excl. btw / opgeslagen m3

Openluchtbekken 300 € excl. btw / opgeslagen m3

SAUL 265 € excl. btw / opgeslagen m3

Greppelkanaal / geïntegreerd beheer

- Basis

- Kwalitatief

van 10 € excl. btw tot 45 € excl. btw /m3

van 50 € excl. btw tot 180 € excl. btw /m3









III – Gerichte controle bovenop de opdracht 
ondersteuning bij de oplevering 
(AOR, Assistance aux Opérations de Réception)

Effectieve aanvullende opdracht uitgevoerd door 
specialisten



Les Mureaux: Groot stadsvernieuwingsproject



Les Mureaux: Groot stadsvernieuwingsproject



Les Mureaux: Groot stadsvernieuwingsproject



Le Havre: Toegang tot de stad



Le Havre: Toegang tot de stad



Aulnoy-Lez-Valenciennes : De weg van het water



Aulnoy-Lez-Valenciennes : De weg van het water



Le Havre: Stadium Océane



Le Havre: Stadium Océane



Soissons: Kazerne Gouraud



Soissons: Kazerne Gouraud



Soissons: Kazerne Gouraud



Belleville Sur Saône: ZAC Ballemont les Villards



Belleville Sur Saône: ZAC Ballemont les Villards



Gournay-En-Bray: Les Monts Foys



Gournay-En-Bray: Les Monts Foys



Grand-Charmont: Vallon des Jonchets



Grand-Charmont:  Vallon des Jonchets



Grand-Charmont:  Vallon des Jonchets



Pont-Audemer: ZAC Les Etangs



Pont-Audemer: ZAC Les Etangs



Lyon: ZAC Berthelot



Lyon: ZAC Berthelot



Canteleu: Sociale woningbouw



Canteleu: Sociale woningbouw



Houlgate: Bungalowpark ‘Parc vert marine’



Barentin: Handelszone van la Carbonnière



Barentin: Handelszone van la Carbonnière



Barentin: Handelszone van la Carbonnière



Barentin: Handelszone van la Carbonnière



Barentin: Handelszone van la Carbonnière



Barentin: Handelszone van la Carbonnière



Saint-Etienne-Du-Rouvray: Technopool van Le Madrillet



Saint-Etienne-Du-Rouvray: Technopool van Le Madrillet



Rouvroy: Activiteitenpark van la Chênaie



Rouvroy: Activiteitenpark van la Chênaie



Canteleu: Maatschappelijke zetel van INFRA Services


