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problemen zullen niet afnemen 
Klimaatverandering 

• Meer en hevigere neerslag >< droogte 

Toenemende verharding 
 

 



Wat komt er op ons af? 

 
 

 

https://klimaat.vmm.be/ 



Problemen aanpakken aan de bron 

Bronbeleid fundamenteel onderdeel van 
klimaatadaptatie  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Klimaatverandering 2050 zonder 
bronbeleid 
Klimaatverandering 2050 met 
bronbeleid 

Overstroomde 
volumes 

Impact op: 
- Overstroomde volumes 
- Piekdebieten waterloop 
- Overstortvolume 
- Overstortdebieten 
- Overstortfrequentie 
- Aanvulling grondwater 
- Droogte 
- Hitte 



Zonder bronmaatregelen 
Piekdebieten op rioleringen en waterlopen 
 
 
 
 
 
 
 
Overstortwerking en verdunning afvalwater 

 
 

 



Bronmaatregelen 

Principes hemelwaterverordening 

Hergebruik • Opp > 100 m²: Maximaal 10,000 l 

• Uitzondering via berekeningstool  

Infiltratie 
• Inhoud: 25l/m² 

• Opp: 4 m²/100 m² afvoerende 
oppervlakte 

• Infiltratie verplicht! Uitz mits motivatie 

Vertraagde 
afvoer 

• Opp< 2500 m²: V = 25l/m² 

• Opp>2500 m²: V = 25 l/m² 
en max 20 l/s/ha 



 





Bepalen infiltratiecapaciteit 

Aangewezen methodes 
Open end test 
Enkele ring/dubbele ring 
Methode porchet 
Soakaway test 
Labomethode 
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5 types infiltratietesten vergeleken o.b.v. 600 terreinopnames 

 

 
 

 Infiltratietest wordt niet beïnvloed door 
 Drainagetrap 
 Diepte meting 
 Diepte grondwatertafel 
 Temperatuur water/bodem 

 
 Textuur is allesbepalend 

 Gemiddelde waardes per textuurklasse 

 
 Correcte uitvoering fundamenteel 

 Richtlijnen opgesteld  

 

Welke variabelen hebben 

impact? 

richtlijnen meten infiltratiecapaciteit 



 

- Variabiliteit binnen 
textuurklasses is enorm 

- Variabiliteit groter dan 
onderlinge verschillen tussen 
textuurklasse 

- Zinnige uitspraak over 
infiltratiecapaciteit: 
• Infiltratieproeven enige 

mogelijkheid 
• Minimum 3 à 4 proeven 

per proefvlak 
- Bodemkaart niet toepasbaar 

op perceelsniveau 
 

Doorvertaling bodemkaart niet haalbaar! 



Dimensionering 
basis ontwerpregels 

Invloed Ksat 
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Ontwerpen van bronmaatregelen 
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Ontwerp van bronmaatregelen 

Deel 3: Bronmaatregelen 
• Visie 
• Bepalen van de 

grondwaterstand 
• Bepalen van de 

infiltratiecapaciteit 
• Type bronmaatregel 
• Dimensionering van het 

volume 
 

Deel 6: dimensionering 
hemelwaterriolen 
• Type berekening 
• Maatgevende parameters 

voor de ontwerpberekening 
• Maatgevende parameters 

voor de nazichtsberekening 
 

2018-10-23 15 



hemelwaterplan 

gescheiden of niet overstromingsrisico erosiebestrijding grijswatercircuit 

blauwe diensten Grachtenplan Droogteplan … 



Visie 
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Type bronmaatregelen 
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Stap 1: afstroom 
vermijden 

• Privaat domein 

• Straten en 
pleinen 

• Nieuwe 
ontwikkelingen 

Stap 2: hergebruik 

• Privaat domein 

• Publiek: 
groenzones en 
plantvakken 

Stap 3: infiltratie 

• Verminderen 
directe afvoer 

• Groene accenten 

• Wadi’s 

Stap 4: bufferen 

• Invloed op 
piekafvoer 

• Nabootsing 
natuurlijke 
omstandigheden 



 
 

Stap 1: Afstroom vermijden 

• Natuurlijke situatie 

• Hergebruik grachtenstelsel 

• Ontharden en beperken van verharding 

• ! Vorstgevoeligheid en verkeersbelasting 



Grachten 

= bronmaatregel en afwateringssysteem 
Normale  neerslag = bufferfunctie 
Extreme neerslag = afwateringsstelsel 

Randvoorwaarde = aanwezigheid hydraulische structuren 
Drempel 
Knijpconstructie 
Horizontale aanleg 
Compartimenten 

! Vermijden lokale wateroverlast 
! onderhoud 
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Gemiddeld grondwaterniveau 

 

Drainagegracht 

 

 

Infiltratiegracht 

 

 

Buffer en infiltratiegracht met drempel en 
vertraagde doorvoer opening 

 

 

B 
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Stap 2 : Hergebruik 

• Individueel (GSV) 

• Collectief 

• Circulaire economie? 

• Waterschaarste en droogte 



 
 

Stap 3 : Infiltratie 

• Bovengrondse infiltratie (voorkeur) 

• Ondergrondse infiltratie 

• ! Onderhoud en aanleg 



Ontwerp 
• Grondwaterstand inschatten? 

• Geen betrouwbare gebiedsdekkende datalaag van 
(gemiddelde) grondwaterstanden in Vlaanderen 
 

• Eerste inschatting 
• Grondwatermeetnetten, aangevuld met DHM en 

oppervlaktewaterpeilen 
• Bodemkaart indicatief maar vaak vertekend beeld 

• Voor ontwerpen en lokale toepassingen 
• Meting meestal noodzakelijk 
• Grondwaterstandsindicator kan gemeten waarde 

kaderen  



Ontwerp 

• Sturende elementen 
 
• Grondwaterstand 

• Ondiep (< 1 m-mv)  bovengrondse 
infiltratievoorziening 

• Diep (> 1m-mv)  ondergrondse 
infiltratievoorzieningen haalbaar 

 
• Infiltratiecapaciteit 

• Nuttige grens lager dan gedacht (zie eerder) 
• Hou rekening met ledigingstijd en stem inrichting 

daarop af! 
 
 



Ontwerp 

Vuistregels – welke gegevens zijn nuttig 
 
• Kleine projecten <2.500 m² 

• Vertraagde afvoer moeilijk/niet realiseerbaar 
• Inzetten op infiltratie 
• Grondwaterstand belangrijk  voorzie peilmeting 

 
• Grote projecten > 2.500 m² 

• Standaard infiltratie 
• Onderbouwing afwijking o.b.v. min. 4 

infiltratieproeven 
• Grondwaterstand belangrijk  voorzie peilmeting 

 



Ontwerp 

• Vuistregels – welke gegevens zijn nuttig 
• Profielbeschrijving 

• Identificatie van geschikte zones voor infiltratie 
• Afstemming ontwerp op infiltratiemogelijkheden 
• Gericht infiltratietesten uitvoeren 

 

• Uitvoering 
• Vrijwaren infiltratiezones van zware belasting!!! 

 
 



Ontwerp 

Wat is de infiltratieoppervlakte? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noodoverlaat steeds boven de hoogste grondwaterstand 



Ontwerp 

Wat is de infiltratieoppervlakte? 



Problemen aanpakken aan de bron 

Water als volwaardige ontwerpparameter 
meenemen 
 
 
 
 

 
 
 
Grote taakstelling binnen het openbaar domein! 

 
 

 





Belg/Vlaming is verslaafd aan straatkolken 
 

 
 



 
 

 



Old habits die hard… 
 

 



 
 

 
 



 
 
 



 
 
 



 
 

 
 



 



 



Multifunctionele inrichting van publieke ruimte 
is absolute noodzaak 

Enorme hoeveelheden bergingscapaciteit blijven 
onbenut 

 
 

 



Hemelwaterbeheer is iteratief proces waarbij moet 
gezocht worden naar optimalisatie (bv. Sirio) 

Dringend integrale ontwerpen nodig 

Koudwatervrees door gebrek aan praktijkervaring 
 



  
 
 


