


Ga doordacht om met verharding :  
hou water vast aan de bron 



Impact verhardingen 
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Impact verhardingen 



Effect van verharding op het watersysteem 
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Verhard oppervlak 

Landbouwgebied 

Natuurgebied 

Tijd 

Pieken van verharde 
oppervlakte komen veel 

sneller en zijn groter. 
 

Totaal volume afstromend 
water is veel groter 



Effect van verharding op het watersysteem 

Minder water kan in de grond indringen. 
Geen aanvulling grondwatertafel. 



Meer verharding, groter 
effect op het watersysteem 

Prognose over de toename 
van de verharding 



In combinatie met de klimaatverandering …  

Bron: klimaatadaptatie Meetjesland 

Neerslag Temperatuur 

Overstromingen Droogte 
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Terugkeerperiode [jaar] 

Huidig 2050 2100

overstromingen  
worden extremer 

overstromingen  
worden frequenter 

Bron: klimaatadaptatie Meetjesland 

Klimaatverandering … 



Klimaatverandering … 

Bron: klimaatadaptatie Meetjesland 



Toenemende 
verharding 

Klimaatverandering 



Meerlaagse waterveiligheid 
– Preventie: inname van ruimte voor water vermijden, 

overstromingsveilig bouwen, ophouden van water aan de 
bron, … 

– Protectie: GOG aanleggen, afvoer versnellen, 
waterkeringen bouwen, … 

– Paraatheid: goed werkende overstromingsvoorspeller, 
rampenplanning, … 

De 3 P’s 
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Vlaamse beleidskaders om impact van 
verharding te milderen 

• Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
hemelwater of GSV - minimale voorwaarden 
op privaat terrein 
https://www.ruimtelijkeordening.be/Verordeningen/Hemelwater       
 

• Code van goede praktijk voor de aanleg van 
rioleringen - startwaarden voor overleg met 
waterbeheerder 
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/code-goede-praktijk-
rioleringssystemen/copy_of_Deel3_Bronmaatregelen_07_2014.pdf/view  
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Code en GSV: enkel effect van verharding, generiek van aard en 
houdt geen rekening met locatie-specifieke kenmerken 

            Wij denken van wel 

Is er nog ruimte voor of nood aan 
lokaal beleid ? 

GSV (Art. 13) : 
afwijkingsmogelijkheden 

Code: 
‘startwaarden’ 

Provinciaal beleidskader 



Impact verhardingen 



• Tool ontworpen door KU Leuven 

• Rekeninstrument om o.a. afvoer en infiltratie kwantitatief 
te evalueren via een bakkenmodel 

• Berekenen van volumes en debieten van  
doorvoer, infiltratie, overstort,… 
voor verschillende terugkeerperioden  
door een 100-jarige neerslagreeks door te rekenen 

Impact verhardingen 



• Bedrijfsgebouw: dakoppervlakte 1 hectare 
           Doorvoer T20: debiet: 84 l/s en volume 781 m3 

 

Impact verhardingen 

• Parking: verharde oppervlakte 0,5 hectare 
           Doorvoer T20: debiet: 42 l/s en volume 390 m3 
 
  



Impact verhardingen milderen 

Ga doordacht om met verharding :  
hou water vast aan de bron 
 

(Ladder van Lansink) 



Impact verhardingen milderen 

• Parking: verharde oppervlakte 0,5 hectare 
           Doorvoer T20: debiet: 42 l/s en volume 390 m3 

Parking in waterdoorlatende verharding (weldra in SB250):  
      waterdoorlatende bestrating (1) op straatlaag (2)  
          en fundering + onderfundering (3) 
          met onderfundering 25 cm en porositeit 23% 
          infiltratiecapaciteit bodem (6): 20 mm/u 

          
                                   Doorvoer T20: debiet: 0 l/s  
                                                                       en volume 0 m3 

         alle water kan infiltreren! 



Impact verhardingen milderen 

Voorwaarden waterdoorlatende verharding 
 * geplaatst op waterdoorlatende fundering (weldra in SB250) 
 * geen afvoerkolken 
 * geen kleibodem 
 * geen helling + opstaande randen 
     of  
    afwaterend naar groenstrook met  oppervlakte ≥ 15% verharding 
 



Impact verhardingen milderen 

Impact niet-waterdoorlatende verharding is minimaal indien 
 * afstromend hemelwater naar groenstrook 
     - met oppervlakte ≥ 25% verharding 
     - met maaiveldverlaging van 30 cm (wadi) 
 * geen boordstenen en afvoerkolken 
 * geen kleibodem 



Impact verhardingen milderen 

Ga doordacht om met verharding :  
hou water vast aan de bron 
 

(Ladder van Lansink) 



• Bedrijfsgebouw: dakoppervlakte 1 hectare 
           Doorvoer T20: debiet: 84 l/s en volume 781 m3 

 

Impact verhardingen milderen 

Hemelwater dak naar infiltratievoorziening cfr GSV:  
      Infiltratieoppervlakte: 400m2/ha en infiltratievolume: 250 m3/ha  
          infiltratiecapaciteit bodem: 20 mm/u 

                                  deel water kan infiltreren! 
       maar nog 60 overstorten/100 jaar 
                                   met overstort T20: debiet: 149 l/s  
                                                                                        en volume 238 m3 

         



Impact verhardingen milderen 

Ga doordacht om met verharding :  
hou water vast aan de bron 
 

(Ladder van Lansink) 



• Bedrijfsgebouw: dakoppervlakte 1 hectare 
           Doorvoer T20: debiet: 84 l/s en volume 781 m3 

 

Impact verhardingen milderen 

Hemelwater dak voor hergebruik + infiltratievoorziening cfr GSV 
 Hergebruik 10 m³/dag , regenwaterput: 80 000 l, in mindering te brengen dakoppervlakte: 3809 m³ 
  resulterend infiltratievolume: 154 m³ (ipv 250 m³) en infiltratieopp : 248 m² (ipv 400 m²) 
 

                                   deel water voor hergebruik 
                                   deel water kan infiltreren! 
        maar nog 61 overstorten/100 jaar 
                                    met overstort T20: debiet: 92 l/s  
                                                                                        en volume 148 m3 



Impact verhardingen milderen 
hergebruik van opgevangen hemelwater 
  bij normaal hergebruik :60m2 (van de dakopp) in 
mindering te brengen bij                                           
dimensionering  infiltratievoorziening 
 bij grotere hergebruik: 
 meer dan 60 m2 in mindering te brengen  

Activiteit Kan hergebruik in rekening worden gebracht? 

Seizoensgebonden teelt in serres Nee (niet jaarrond) 

Toiletspoeling en reiniging in scholen Nee (niet jaarrond) 

Toiletspoeling en reiniging in rustoord Ja (structureel en jaarrond) 

Toiletspoeling in grote kantoorgebouwen Ja (structureel en jaarrond) 

Productie van betonproducten Ja (structureel en jaarrond) 

Bluswater Nee (niet structureel) 

Meergezinswoning Ja (structureel en jaarrond) 

Voorwaarde: hergebruik = structureel en jaarrond 
 
 
 
 

 



Impact verhardingen milderen 
hergebruik – tools   



Impact verhardingen milderen 
hergebruik – tools   

Kengetallen waterverbruik in veehouderij 
https://ibbt.emis.vito.be/content/water 



Impact verhardingen milderen 
hergebruik – tools   



• Bedrijfsgebouw: dakoppervlakte 1 hectare 
           Doorvoer T20: debiet: 84 l/s en volume 781 m3 

 

Impact verhardingen milderen 

Volledig groendak + infiltratievoorziening cfr GSV (50 % dakopp): 
  buffercapaciteit > 35l/m² 

deel water verdampt 
doorslag groendak kan infiltreren 
maar nog 60 overstorten/100 jaar 
           met doorvoer T20: debiet: 75 l/s  
                                         en volume 119 m3 



GSV kiest steeds voor een infiltratievoorziening 
voor het resterend hemelwater  

 

Impact verhardingen milderen 

VRAAG: 
Is infiltratie een goede zaak? 



GSV kiest steeds voor een infiltratievoorziening 
voor het resterend hemelwater  

 
Infiltratie ?! Ja 
Kiezen voor infiltratie is verdedigbare keuze: 

o Aanvulling van onder druk staande grondwatervoorraad 
o Water dat in de bodem sijpelt,  komt niet (of zeer 

vertraagd) naar de waterloop 
o Technische redenen waardoor in sommige situaties 

infiltratie de enige goedwerkende oplossing is 

Impact verhardingen milderen 



Gedifferentieerde aanpak: 
locatie van het project 

Aangepaste dimensionering 

http://www.gisoost.be/waterlopen 

Gebiedsdekkende 
indicatieve 

normenkaart 
Oost-Vlaanderen 

GSV 
400m2 / 250m3 

Infiltratiecapaciteit 
(meting of textuur) 

Grondwaterstand 
(meting of drainageklasse) 

Overstromingsgevoeligheid 
stroomgebied 



• Bedrijfsgebouw: dakoppervlakte 1 hectare 
           Doorvoer T20: debiet: 84 l/s en volume 781 m3 

 

Impact verhardingen milderen 

Hemelwater dak naar infiltratievoorziening cfr GSV 
      Infiltratieoppervlakte: 400m2/ha en infiltratievolume: 330 m3/ha  
          infiltratiecapaciteit bodem: 20 mm/u 

                                  deel water kan infiltreren! 
       nog 23 overstorten/100 jaar 
                                   met overstort T20: debiet: 91 l/s  
                                                                                        en volume 159 m3 

         

Overstromingsgevoelig stroomgebied 



Diepte grondwater ? 

Indien geen andere gegevens beschikbaar zijn dan de bodemkaart: 

Indien wel metingen voorhanden (goed uitgevoerde peilmetingen), 
dan kunnen de data uit de metingen ook gebruikt worden voor ontwerp 



Bovengrondse of ondergrondse voorziening ? 

Infiltratie-voorzieningen bij voorkeur 
bovengronds: men kan zien wat er 

gebeurt en ingrijpen is gemakkelijker 

Indien toch ondergronds (meestal wegens 
plaatsgebrek): infiltratiekratten die op 
voldoende afstand van elkaar worden 

geplaatst (minstens de dubbele hoogte) 



Infiltratiecapaciteit? 
Metingen kunnen infiltratiecapaciteit verduidelijken 
 
Aandachtspunt: infiltratiecapaciteit bij verzadigde bodem (!) 



• Bedrijfsgebouw: dakoppervlakte 1 hectare 
           Doorvoer T20: debiet: 84 l/s en volume 781 m3 

 

Impact verhardingen milderen 

Hemelwater dak naar infiltratievoorziening cfr GSV:  
      Infiltratieoppervlakte: 400m2/ha en infiltratievolume: 250 m3/ha  

          infiltratiecapaciteit bodem: 12 mm/u 
                                  kleiner deel water zal infiltreren 
       122 (!) overstorten/100 jaar 
                                   met overstort T20: debiet: 150 l/s  
                                                                                        en volume 324 m3 

         



• Bedrijfsgebouw: dakoppervlakte 1 hectare 
           Doorvoer T20: debiet: 84 l/s en volume 781 m3 

 

Impact verhardingen milderen 

Hemelwater dak naar infiltratievoorziening GSV + buffer:  
      Infiltratieoppervlakte: 400m2/ha, infiltratievolume: 250 m3/ha, volume voor buffer: 100 m³/ha 
          infiltratiecapaciteit bodem: 12 mm/u; vertraagde afvoer: 20 l/s.ha 

                                  deel water infiltreert en deel water wordt   
       vertraagd afgevoerd 

         3 overstorten/100 jaar 
         met overstort T20: debiet 0 l/s en 
               volume 0 m3 

         



• Bedrijfsgebouw: dakoppervlakte 1 hectare 
           Doorvoer T20: debiet: 84 l/s en volume 781 m3 

 

Impact verhardingen milderen 

Hemelwater dak naar infiltratievoorziening GSV :  
      Infiltratieoppervlakte: 400m2/ha en infiltratievolume: 250 m3/ha 

          infiltratiecapaciteit bodem: 2 mm/u 

                                  deel water kan nog steeds infiltreren 
       maar 3112 overstorten/100 jaar 
                                   met overstort T20: debiet: 241 l/s  
                                                                                        en volume 603 m3 

         



• Bedrijfsgebouw: dakoppervlakte 1 hectare 
           Doorvoer T20: debiet: 84 l/s en volume 781 m3 

 

Impact verhardingen milderen 

Hemelwater dak naar infiltratievoorziening buffer vertraagde 
afvoer :  
      buffer vertraagde afvoer:  250 m3/ha;  vertraagde afvoer: 20 l/ha.s 

                                  Zeer beperkt deel infiltreren 
       5 overstorten/100 jaar 
                                   met overstort T20: debiet: 50 l/s  
                                                                                        en volume 14 m3 

         



Impact verhardingen milderen 

…ook bij (her)aanleg openbaar domein 



Impact verhardingen milderen 

• Huidige situatie:  
gemengde riolering  
afvoer naar RWZI 

• Gevraagd: 
aanleg gescheiden stels   
en nieuwe wegenis 
 
 



Impact verhardingen milderen 
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Kiwistraat 
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Wegenis Kiwistraat: 

woningen 

Wegenis Appelstraat 
deel 1 

Wegenis Mangostraat: 
KMO-zone met 

bronmaatregelen 

Wegenis Appelstraat 
deel 2 

Onverhard binnen project 

KMO-zone 

Onverhard opwaarts 
aangesloten 



Impact verhardingen milderen 

Kiwistraat 
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Afstroom vermijden 
Wegenis watert af naar een 
voldoende brede grasberm: 
(- 2000 m²) 



Impact verhardingen milderen 

Kiwistraat 
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Afstroom vermijden 
Aanleg van een wadi 



Impact verhardingen milderen 

Kiwistraat 
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Afstroom vermijden 
Alternatieve aanleg van een gedeelte 
van de Appelstraat 



Impact verhardingen milderen 
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Infiltratievoorziening   te dimensioneren opdat effect op 

watersysteem minimaal is, rekening houdend met bodemeigenschappen, 

grondwaterstand en overstromingsgevoeligheid ontvangend waterstelsel 
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