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I. AANLEIDING & PROBLEMATIEK 
 
→ Cf. tekst professor Marijke Huysmans – VUB en www.vlario.be/lokaal-bestuur  
 
“Water uit de kraan is evident hier. Toch waarschuwden heel wat experts de voorbije maanden dat de 
dag waarop er geen water meer uit de kraan zou komen dichterbij is dan we denken. We werden de 
voorbije jaren met intense en lange droogtes geconfronteerd. Dat heeft geleid tot zeer lage 
grondwaterstanden, lage waterpeilen in rivieren en watertekorten. Om te vermijden dat droogte en 
watertekorten de komende decennia zullen leiden tot grote problemen voor natuur, landbouw, industrie 
en de drinkwatervoorziening, moeten we anders met ons water omgaan. Door meer regenwater te 
gebruiken en volop in te zetten op circulair watergebruik, kunnen we onze vraag naar drinkwater, 
grondwater en rivierwater verkleinen. We zullen water ook veel meer moeten bufferen, beter laten 
infiltreren en vasthouden in de ondergrond.” 
 

A. Watertekorten in België? Hoezo? 
 
Voor veel mensen komen die problemen met water als een verrassing. Want het regent hier toch veel? 
Hoe kan het dan dat een land als België zo kwetsbaar is als het over water gaat? Om dat te begrijpen is 
het belangrijk om te weten dat zelfs wanneer er geen droogte is, België eigenlijk een waterschaars land 
is. Als je vergelijkt hoeveel water er hier beschikbaar is versus hoeveel water we nodig hebben, staan we 
er eigenlijk behoorlijk slecht voor, bij de slechtste landen van Europa. Op wereldschaal zijn er eigenlijk 
maar 22 landen met een grotere waterstressindex dan België. Dat komt vooral omdat we hier een hoge 
bevolkingsdichtheid hebben en er op diezelfde kleine oppervlakte veel landbouw en industrie aanwezig 
is, en we dus met zijn allen veel water nodig hebben. Bovendien hebben we ook geen hele grote rivieren 
hier zoals de Rijn of de Donau die veel water aanvoeren. En natuurlijk speelt ook de verharding een rol. 
Vlaanderen is kampioen van verharding, beton en asfalt, nog veel meer dan andere regio's met een 
gelijkaardige bevolkingsdichtheid en welvaart in bijvoorbeeld Nederland en Duitsland, waardoor de 
regen, wanneer die valt, niet in de bodem kan sijpelen maar in de riolering terecht komt en we die kwijt 
zijn. Bovenop die krappe situatie qua waterbeschikbaarheid zien we de laatste jaren bovendien dat we 
geconfronteerd worden met lange periodes van droogte. Dat is geen toeval. Wetenschappers voorspellen 
al lang dat klimaatverandering bij ons gaat leiden tot vakere, langere en intensere periodes van droogte. 
En dat heeft helaas heel wat gevolgen. We zien zeer lage grondwaterstanden, beken en rivieren met zeer 
lage waterpeilen en droge bodems. De eerste slachtoffers daarvan zijn de natuur en de landbouw.  

 
 

Figuur: Infiltratie, grondwatervoeding en het effect van verharding en bodemtype: dit is de kaart van de 

gemiddelde grondwatervoeding in Vlaanderen. Je ziet zowel invloed van landgebruik en bodemtextuur. 

→ Bron: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214581815000907  

http://www.vlario.be/lokaal-bestuur
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214581815000907
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Wat de natuur betreft, zien we dat heel veel vegetatie enorm lijdt onder watertekorten. Sommige 
vegetatie is vooral afhankelijk van regen, andere meer van grondwater dus in lange periodes van droogte 
met weinig neerslag en lage grondwaterstanden, krijgt vegetatie het moeilijk, zeker als die 
droogteperiodes zich jaar na jaar herhalen en de grondwaterstanden niet kunnen herstellen. Een ander 
probleem is dat de kans op natuurbranden natuurlijk enorm verhoogt bij droogte. De landbouwsector is 
typisch ook één van de eerste slachtoffers van droogte. Ze zien lagere opbrengsten, oogsten mislukken, 
ze moeten meer beregenen wat duur is en ze worden geconfronteerd met captatieverboden waardoor 
ze geen water meer uit beken mogen oppompen. 
 
Ook onze drinkwatervoorziening kan onder druk komen te staan bij droogte. 50% van ons drinkwater 
komt uit rivieren en kanalen, de andere 50% is grondwater. En bij lage rivierpeilen kan er uiteraard minder 
rivierwater uit de waterlopen onttrokken worden. Het drinkwater dat uit het grondwater komt is in 
principe minder gevoelig voor droogte omdat dat vooral uit diepe grondwatervoerende lagen wordt 
opgepompt die een droogte niet meteen voelen, maar toch wordt er ook drinkwater uit ondiepere putten 
gepompt en bij droogte wordt het ook daar moeilijker om nog extra water uit op te pompen. Wat ook 
een probleem is bij lange, droge periodes is dat ons drinkwaterverbruik enorm omhoog gaat. Mensen 
gaat vaker douchen, hun tuin sproeien, zwembadjes vullen. Een deel van de regenwaterputten valt 
droog. En dat alles zorgt soms tot 50% hoger verbruik van drinkwater wat natuurlijk een enorme uitdaging 
is voor de drinkwaterbedrijven. 
 

B. Wat kunnen wij daar zelf al doen? 
 
Die droogte zorgt dus voor heel wat problemen. Dat is duidelijk. Maar wat kunnen we daar nu aan doen? 
Kunnen wij daar zelf een rol spelen of ligt die verantwoordelijkheid vooral bij industrie, landbouw en 
politiek? 
 
Mensen vragen zich vaak af of het wel zin heeft dat zij spaarzaam met water omgaan terwijl landbouw 
en industrie zoveel water gebruiken, terwijl er lekken zijn in de waterleidingen, terwijl er zoveel water 
verspild wordt, terwijl ze water bij bouwwerken in de riolering zien verdwijnen, ... Maar toch, gezinnen 
zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het waterverbruik in Vlaanderen. Als je kijkt naar het 
grondwater bijvoorbeeld, dient meer dan de helft van het grondwater dat opgepompt wordt voor 
drinkwater en nemen industrie en landbouw elk minder dan een vierde van het opgepompte volume 
voor hun rekening. Als je kijkt naar rivierwater, is het aandeel van industrie groter maar algemeen kan je 
zeggen dat zowel de gezinnen, de landbouw als de industrie grote verbruikers zijn van water en we dus 
allemaal inspanningen zullen moeten doen. 
 
In je eigen huis is het in de eerste plaats verstandig om het hele jaar door zuinig te zijn met water, niet 
enkel in periodes van droogte. Dat kan je doen door een douche te nemen in plaats van een bad, korter 
douchen, geen water te verspillen, je gras niet te gaan sproeien met kraantjeswater, ... maar als je echt 
structureel minder kraantjeswater wil gebruiken, is het vooral belangrijk om regenwater op te vangen en 
te hergebruiken. Ongeveer de helft van het water dat we in huis gebruiken kan regenwater zijn, om de 
toiletten door te spoelen, voor de wasmachine, voor de tuin, om de auto te wassen. Het is eigenlijk 
belachelijk dat we voor dat soort toepassingen zo een zuiver en hoogwaardig product gebruiken als 
kraantjeswater. Ik raad dus iedereen aan om te investeren in een regenwaterput of regenwaterton. En 
in periodes dat het echt veel regent en je regenwaterput vol zit, laat je het overtollige regenwater best 
infiltreren en niet in de riolering verdwijnen. Dat kan in een infiltratieput of via een wadi, een soort 
depressie in je tuin, waar het water in de bodem kan infiltreren en het grondwater kan voeden. 
 
Ook landbouw en industrie kunnen nog zuiniger omgaan met drinkwater, grondwater en rivierwater. Dat 
kan door efficiënter te gaan beregenen in de landbouw of over te schakelen naar droogtebestendigere 
gewassen. In de industrie kan er vooral nog meer ingezet worden op circulair watergebruik: door nog 
meer regenwater op te vangen en te gebruiken en door gebruikt water, proceswater of afvalwater te 
gaan recycleren en hergebruiken, al dan niet na zuivering. 
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C. Wat kan het beleid doen? 
 
De gezinnen, de landbouw en industrie kunnen dus zeker hun steentje bijdragen maar kunnen niet alles 
doen. Om het aanbod van water te vergroten en ervoor te zorgen dat er ook tijdens droogte nog water 
is voor natuur, landbouw, industrie en gezinnen, moet het beleid inzetten op meer water bufferen, meer 
water hergebruiken, meer infiltratie in de bodem en het water beter vasthouden in de ondergrond. Meer 
infiltratie betekent minder verharding, ontharden en meer investeren in infiltratievoorzieningen zoals 
infiltratiegrachten, wadi's, doorlatende bouwmaterialen, ... Op die manier kan het grondwater beter 
gevoed worden, kunnen de grondwaterpeilen structureel verhogen en kan het grondwater zich ook beter 
herstellen na droogte. 
 
Grondwater moet ook beter worden vastgehouden in de ondergrond. Te veel grondwater wordt snel 
weer afgevoerd door drainagegrachten. Omdat te natte gronden niet geschikt zijn voor landbouw, vind 
je overal in Vlaanderen grachten om overtollig grondwater af te voeren. Dat water zijn we dan kwijt en 
kunnen we niet gebruiken in een droge zomer. Dat kan beter. Door die grachten en sloten te dempen of 
minder diep te maken of door slimmer te gaan ontwaren met peilgestuurde drainage bijvoorbeeld zodat 
er enkel ontwaterd wordt wanneer dat echt nodig is. 
 
Ook moeten we kritisch kijken naar het oppompen van grondwater. Als we strenger optreden tegen 
illegale grondwaterwinning, en we ervoor zorgen dat we het zuivere grondwater vooral gebruiken voor 
toepassingen waarvoor we zo een hoogwaardig product nodig hebben, kunnen we het kostbare 
grondwater sparen en gebruiken wanneer we het echt nodig hebben. Op die manier kan het grondwater 
de ideale buffer zijn die ervoor zorgt dat er ook in periodes van droogte nog water is voor natuur, 
landbouw, industrie en gezinnen. 
 

D. Water voor later? 
 
Het beleid en de verschillende sectoren zijn zich inmiddels bewust van de urgentie en het belang van de 
problematiek, maar de implementatie van alle nodige maatregelen loopt nog te traag. Die traagheid komt 
voor een deel omdat er zoveel verschillende actoren, beleidsniveaus en sectoren betrokken zijn. Water 
gaat over milieu, landbouw, industrie, drinkwater, scheepvaart, recreatie, ... en hoewel iedereen 
hetzelfde doel voor ogen heeft, namelijk voldoende water voor iedereen op elk moment, staan sectoren 
zoals natuur en landbouw nog te vaak tegenover elkaar in plaats van samen naar oplossingen te zoeken.  
 
Er zijn heel veel mooie pilootprojecten en proeftuinen rond slimmer omgaan met water in alle sectoren 
maar deze oplossingen moeten drastisch opgeschaald worden als we jaarlijks terugkerende problemen 
met watertekorten willen vermijden. De realiteit haalt ons in. Er moet een versnelling hoger geschakeld 
worden om de oplossingen op grote schaal te implementeren. 
 
Er moet dus veel gebeuren en snel, maar tegelijkertijd moeten we beseffen dat dit een oplosbaar 
probleem is. Vlaanderen is geen woestijn. Er zijn heel wat maanden in een jaar waarin er wel veel regen 
valt en voldoende water is. Als we er in slagen om dat water op te slaan, te bufferen of te laten infiltreren 
in de bodem om het te gebruiken in periodes van droogte, kunnen we ons aanpassen aan deze nieuwe 
realiteit. 
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II. EEN INTEGRAAL WATERBELEID, OOK VOOR VORSELAAR 
 

A. Problematiek ook in Vorselaar herkenbaar 
 
Historisch is er altijd al een heel hoog waterverbruik in Vlaanderen geweest én zeker teveel verharding 
(dat was al zo voor de klimaatverandering). Die klimaatverandering (www.opdehoogtevandroogte.be + 
klimaatportaal Vlaamse overheid > voorspeller) versterken dat nog sterk. De recentste zomers vertonen 
veelvuldig droogte (cf. schadecommissies) en dreigend watertekort (bv. campagnes en captatieverboden 
van de provincie). Het grondwaterpeil vult onvoldoende aan in de natte periodes, zelfs na overvloedige 
regenval en een volledige (vaak natte) winterperiode: https://m.youtube.com/watch?v=baIVCV-
0vLo&fbclid=IwAR1gDirQ4u7kC9VGXqfs8oYBZ0SGBWxY20Iv8cHxjPD2Rdxtjfg-vU358yU.  
 
De problematiek zoals hierboven geschetst, is in Vorselaar ook bekend. Vorselaar bevindt zich dan ook in 
een WAAK-gebied (grondwaterpeil ook na winter en langdurige regenval januari 2021 nog altijd erg 
problematisch). Er is soms té veel water (en wateroverlast) in de natte periodes en dan weer té weinig 
water in de drogere (bv. zomer)periodes. Een pijnlijk onevenwicht dat zich alsmaar meer doet gevoelen. 
Ondanks het feit dat wij erg landelijk gelegen zijn en nog zeker niet het meest hebben verhard, is ook hier 
in Vorselaar het grondwaterpeil een structureel probleem. 
 

 
Figuur: Eind maart zijn de grondwaterpeilen normaal het hoogst. Een goed moment om te evalueren 

hoe we ervoor staan dus. Helaas zijn de freatische grondwaterstanden op 62% van de meetplaatsen 

eind maart 2021 “laag” (32%) tot “zeer laag” (30%) voor de tijd van het jaar. → Bron: VMM, 

https://www.dov.vlaanderen.be/page/actuele-grondwaterstandindicator  

Omdat de gemeente al langer bezig is met de problematiek, werd actief geparticipeerd aan werktafels, 
webinars en rondetafels over de problematiek. Zo kwamen er ook veel gesprekken met professor Marijke 
Huysmans (VUB) en experten van de provincie en Vlaamse overheid. Op de conferentie van de 
burgemeesters agendeerden we het thema. Ook daar werd de problematiek erkend en startte er een 

http://www.opdehoogtevandroogte.be/
https://m.youtube.com/watch?v=baIVCV-0vLo&fbclid=IwAR1gDirQ4u7kC9VGXqfs8oYBZ0SGBWxY20Iv8cHxjPD2Rdxtjfg-vU358yU
https://m.youtube.com/watch?v=baIVCV-0vLo&fbclid=IwAR1gDirQ4u7kC9VGXqfs8oYBZ0SGBWxY20Iv8cHxjPD2Rdxtjfg-vU358yU
https://www.dov.vlaanderen.be/page/actuele-grondwaterstandindicator
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werkgroep in de schoot van de Kempen/IOK (zie verder en bijlage). Ook de gouverneur organiseerde een 
rondetafel met Vlaamse/provinciale diensten en de Antwerpse burgemeesters. 
 
Ondertussen had Vorselaar de problematiek al verankerd in haar beleids- en meerjarenplan. Er werd ook 
een aparte beleidsbrief ‘klimaat en duurzaamheid’ opgemaakt. Met de partners van Neteland werd een 
beleidsgroep duurzaamheid en ruimte opgericht en van daaruit werd het traject “GeWOONtebreker’ 
(provincie) en “Thuis in de Toekomst” (Vlaamse overheid) opgestart.  

 
→ Iedereen ziet de noodzaak in om nu te handelen: het is immers van belang voor zowel milieu, 
landbouw, de gemeente als alle inwoners. De #BlueDeal heeft geleid tot acties in alle sectoren om 
bewuster met water omgaan en Vlaanderen weerbaarder te maken tegen droogte en waterschaarste.  

 
Figuur: Op 62% van de meetlocaties zijn de grondwaterstanden eind maart al laag tot zeer laag voor de 

tijd van het jaar. Op hetzelfde moment vorig jaar was dat 'maar' ca. 20%. Het groeiseizoen start 

hierdoor in een ongunstige situatie.   
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B. Niet vertrekken van een leeg blad 
 
Dat lijkt allemaal een immense uitdaging. En dat is het ook … maar het ergste wat dan zou kunnen 
gebeuren en is te blijven steken in theorie of wijzen naar mekaar. We kunnen beter starten, projecten 
initiëren, een voorbeeldrol opnemen én ondertussen sensibiliseren en draagvlak zoeken om partners 
mee op de kar te krijgen. Samen aan de slag! 
 
We moeten gelukkig ook niet van een leeg blad starten. Er is al veel aan gewerkt in Vorselaar.  

1) We hebben ons geëngageerd tot de 17 SDG’s: duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – Think 
global, act local. De water- en droogteproblematiek is daarin één van de leidende elementen.  

2) Vorselaar maakte ook een geïntegreerd energie- en klimaatplan dat natuurlijk meteen 
interageert met dit geïntegreerde basishemelwater- en droogteplan. Het wordt ook ingebed in 
dezelfde afdeling ruimte/duurzaamheid en kan van daaruit de komende jaren mee vorm 
worden gegeven in de adviesorganen (bv. het duurzaamheids-, gecoro- en landbouwoverleg). 

3) Het beleids- en meerjarenplan + beleidsbrief geeft de basis voor een structurele werking 
omtrent een meer integraal waterbeleid met oog voor de droogteproblematiek. 

 

 
BELEIDSPLAN VORSELAAR 
SD1 Duurzame woonomgeving 
BD1 Actief natuur- en milieubeleid 
   > AP2 Streven naar een duurzaam waterbeheer voor een optimale waterbeheersing 
       >> A1 Zoneringsplan riolering uitvoeren 
       >> A3 Uitbreiding van pompstation Dijkbaan  
       >> A4 Ruimte voor water laten 
 
BD4 Een mooi en net publiek domein 
   > AP3 Riolering: zwaar, toekomstgericht investeren in waterzuivering en moderne rioleringsinfra 
       >> A3 Water zoveel mogelijk ter plaatse bergen 
       >> A4 Afkoppeling hemel- en afvalwater 
 
Beleidsbrief 3: Klimaat en duurzaamheid  
   > Droogteproblematiek en noodplanning 
   > Waterbeheer, klimaatrobuuste keuzes, waterberging en infiltratie 
 

 
4) Er is een hydronautstudie, een zoneringsplan, een meerjarenplan en kwartaalprogramma bij 

VMM die richting geven aan de rioleringsinvesteringen. In het beleidsplan is een erg ambitieus 
rioleringsplan voorzien met veel extra inspanningen inzake nieuwe riolering (ook bij de recente 
nieuwe oproep van minister Demir werden meteen extra dossiers ingediend bv. Lepelstraat 
deel 2 en Hofeinde). Ook de Schoolstraat is nadien nog toegevoegd. Er is dus een hoog ritme. 

5) Er zijn al realisaties op het terrein: ontharde speelplaatsen, een proeftuin (zie verder), een 
RWA-as die regenwater in de dreef laat infiltreren, infiltratiegrachten, een duurzame 
verkaveling (Proostlaan), wadi’s op pleintje Heikant, het plein aan de Schranshoeve, de 
Proostlaan, het nieuwe gemeentepark, enz.  

6) We gebruiken daarin systematisch de watersysteemkaarten van Jan Staes, UA. Ook in 
geWOONtebreker (traject met Neteland) zijn kaarten gemaakt met verharding/potenties tot 
infiltratie en ontharding op basis van dat wetenschappelijk onderzoek. 
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C. Actie ondernemen  
 
Vorselaar is dus al van start gegaan en dat 
was één van de redenen waarom de 
gemeente ook werd geselecteerd als één 
van de pioniers voor de Vlaamse overheid 
(1e reeks proeftuinen ontharding). Op een 
heel zichtbare plaats, centraal in het 
centrum op het Marktplein, wordt bijna 
4000m² onthard. Er wordt een 
blauwgroene verbinding (voor zwakke 
weggebruikers) aangelegd met o.a. een 
nieuw gemeentepark. Op het Marktplein 
zal ook een innovatief regenwater-
bufferingsproject worden voorzien:  

https://www.youtube.com/watch?v=8u_ODQeSx9k&t=63s  
 
Die ontharding wordt ook een manier van denken die we verder consequent willen uitdragen. Daarom is 
er ook “Vorselaar breekt uit”, een campagne om ook buurten, organisaties, bedrijven e.a. mee op de kar 
te trekken. 
 

D. Evolutief document 
 
Het probleem is bekend, wordt erkend … en wordt aangepakt maar alles behoeft nog veel groei en 
verdere opvolging. En daarbij willen we veel partners nauw betrekken. Zoals hierboven al staat vermeld 
is het iets waar we samen mee aan de slag moeten gaan. We zetten nu doelstellingen, een visie en 
strategie (die ook 100% overeenkomt met de Blue Deal, de provinciale onthardingsvisie, de rondetafel 
van de gouverneur én het Kempens actieplan droogte).  
 
We tonen hiermee alvast de prima intenties door er ook meteen een geïntegreerde plan van te maken: 
het basishemelwaterplan (opgemaakt ism IMDC en PIDPA) én het droogteplan (afgestemd en mee basis 
voor het Kempense actieplan). We leggen ook duidelijk de verbinding met het klimaatplan en onze SDG’s.  
 
De komende jaren zullen die doelstellingen en ambities handen en voeten moeten krijgen, op 
verschillende niveaus. We zijn ons dus bewust dat dit nog maar een start betekent. Het zal dan ook een 
evolutief document zijn. We verkiezen om nu al meteen (door te) starten: niet enkel denken maar ook 
doen … en ondertussen draagvlak opbouwen voor meer / nieuwe acties. 
 

 
 

  

Basishemel
waterplan

Droogteplan SDG's Klimaatplan Energieplan

https://www.youtube.com/watch?v=8u_ODQeSx9k&t=63s
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III. BASISHEMELWATERPLAN 
 

A. Doelstellingen hemelwaterplan 
 

We vertrekken vanuit een aantal belangrijke uitdagingen voor het hedendaagse waterbeheer, namelijk: 

• het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater; 

• het verminderen van de negatieve gevolgen van overstromingen; 

• het tegengaan van de negatieve gevolgen van droogte en de daling van de grondwatertafel. 

De bestaande rioolstelsels zijn nog in belangrijke mate van het gemengde type. Dit heeft enerzijds tot 
gevolg dat waterzuiveringsinstallaties verdund afvalwater dienen te verwerken en daardoor minder 
efficiënt zijn. Anderzijds leidt dit bij uitzonderlijke neerslag tot het overstorten van vervuild hemelwater 
naar het oppervlaktewater en zo mogelijk tot overlast door overstromingen.  

De gemengde rioolstelsels en de verstedelijking dragen bij tot een verminderde aanvulling van de 
grondwatertafel. Daardoor dragen deze ook bij tot verdroging met schade voor landbouw en natuur en 
een verminderde beschikbaarheid van grondwater voor drinkwaterproductie tot gevolg. 

Deze uitdagingen worden versterkt door klimaatverandering. Hierdoor worden we geconfronteerd met 
een wijzigend neerslagpatroon. Dit houdt voor Vlaanderen in dat er meer neerslag verwacht wordt in de 
winter en minder in de zomer. Bovendien zal ook de intensiteit van de buien toenemen, waardoor buien 
met korte en intense neerslag zullen afgewisseld worden door langere, drogere periodes.  

Een eerste basisprincipe om deze uitdagingen aan te gaan is het scheiden van afvalwater en hemelwater. 
Hierbij wordt voorzien in afzonderlijke afvoer voor afvalwater (droogweerafvoer of DWA) en hemelwater 
(regenwaterafvoer of RWA). Ook bij het omgaan met het gescheiden hemelwater hebben we te maken 
met bovenstaande uitdagingen om bij te dragen aan het verminderen van de negatieve gevolgen van 
overstromingen, van droogte en van de daling van de grondwatertafel. Een tweede basisprincipe is het 
inzetten op een brongerichte aanpak. Deze omvat een getrapte strategie waarbij, in deze volgorde, 
ingezet wordt op het vermijden van verharding of ontharden van bestaande verharde oppervlakken, het 
opvangen en hergebruiken van hemelwater, het infiltreren, het bufferen en vertraagd afvoeren en in 
laatste instantie het lozen op een regenwaterafvoer voorziening. Dit principe wordt de ladder van Lansink 
voor het omgaan met hemelwater genoemd en wordt weergegeven in Figuur 0-1. 

 

Figuur 0-1 : De brongerichte omgang met hemelwater op basis van de ladder van Lansink (bron: 
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2012) 

 
Voor het in de praktijk brengen van deze basisprincipes heeft de Coördinatiecommissie Integraal 
Waterbeleid (CIW) twee documenten uitgewerkt, namelijk de (1) Code van goede praktijk voor het 
ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen (Coördinatiecommissie Integraal 
Waterbeleid, 2012) en de (2) Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening inzake 
hemelwater(Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2016). Het eerste document gaat in op de 
uitwerking van de principes op het publiek domein. Het tweede document gaat in op de uitwerking van 
de brongerichte omgang met hemelwater op privaat domein. 
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De basisprincipes laten ons toe om de aangehaalde uitdagingen aan te pakken voor een specifiek 
knelpunt of project. Het is belangrijk om deze principes toe te passen op een hoger, gebiedsdekkend 
niveau. Dit is standaard het volledige grondgebied van een gemeente, maar het kan ook uitgebreid 
worden naar buurgemeenten om zo gedeelde knelpunten en/of kansen aan te pakken. De aanpak op een 
hoger niveau laat toe om een globale visie op te maken op de omgang met hemelwater en daardoor te 
vermijden dat het oplossen van één knelpunt de oorzaak is van een volgend knelpunt. Het laat ook toe 
om oplossingen gebiedsspecifiek te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met aspecten als 
ondergrond, aanwezigheid en staat van het rioolstelsel, reliëf, mate van verstedelijking, type bebouwing, 
mogelijkheden, noden en knelpunten. Tot slot laat zo’n aanpak toe om af te stemmen met plannen en 
initiatieven van andere beleidsdomeinen, zoals ruimtelijke ordening, groenvoorziening, … Daardoor is 
het mogelijk om de principes van het vrijwaren van de open ruimte te combineren met het principe van 
ruimte voor water en aldus multifunctioneel en zuinig ruimtegebruik na te streven. 

In functie hiervan werkte de CIW een methodologie uit voor het opstellen van een hemelwaterplan 
(Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2017). Samenvattend kan de doelstelling van het opstellen 
van een hemelwaterplan als volgt omschreven worden: 

Het uitwerken van een integrale ruimtelijke visie over waar en hoe het hemelwater afkomstig van 
bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakken kan worden ter plaatse 
gehouden, opgevangen en hergebruikt, geïnfiltreerd en vertraagd afgevoerd en waar ruimte voor water 
moet gecreëerd worden. 

Voor een gemeente vormt het opgestelde plan een beslissingsondersteunend instrument en leidraad 
voor het gericht ontwerpen van wegenis en rioleringswerken. Zoals aangehaald geeft het plan een 
insteek voor andere beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening. Bovendien vraagt de Vlaamse 
Milieumaatschappij het aanleveren van een basishemelwaterplan voor de subsidiering van 
rioleringsprojecten, onthardingsprojecten, … 

 

B. Welke aanpak passen we toe? 
 

We volgen de aanpak opgesteld door de CIW. Deze omvat de fases weergegeven in Figuur 0-2. 

 

Figuur 0-2 : De fases in het opmaken van een hemelwaterplan (bron: Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 
2017) 

In een eerste fase wordt een basishemelwaterplan opgemaakt. Deze fase heeft tot doel om een 
toekomstgerichte visie naar voren te schuiven voor de omgang met hemelwater. Deze houdt rekening 
met de specifieke kenmerken en context van de gemeente. Daarom baseren we de visie op een 
inventarisatie van de infiltratiegevoeligheid, de aanwezige grachten, het bestaande en geplande 
rioolstelsel, de terreinhoogten, …De visie wordt op kaart uitgewerkt, zodat een beeld gevormd wordt van 
de ruimtelijke impact. 

In een tweede fase worden oplossingen uit het basishemelwaterplan verder verfijnd in een 
detailhemelwaterplan. Dit houdt in dat de benodigde afmetingen van ingrepen bepaald worden. Hierbij 
wordt onder andere gebruik gemaakt van hydraulische modelberekeningen. 
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In een laatste fase kan een uitvoeringsplan opgemaakt worden voor de vooropgestelde oplossingen. Dit 
plan omvat het detailontwerp van de nodige ingrepen. Verder wordt gezocht naar financiering, worden 
afspraken gemaakt inzake het beheer van de voorzieningen, … Dit plan maakt geen onderdeel uit van een 
basis- en detailhemelwaterplan. Een uitvoeringsplan is niet strikt gekoppeld aan werken aan het 
waterlopen- of rioleringsnetwerk, maar kan ook gekoppeld zijn aan andere ruimtelijke initiatieven. 

Voor uw gemeente werd de eerste fase, namelijk het opstellen van een basishemelwaterplan, doorlopen. 
In Hoofdstuk 0 gaan we nader in op de daarbij doorlopen stappen. Op een nader te bepalen datum wordt 
het basishemelwaterplan toegelicht aan de gemeenteraadscommissie. Een detailhemelwaterplan zal 
uitgewerkt worden in een vervolgstudie en dit in functie van projecten, ontwikkelingen of privé 
initiatieven vanuit verschillende domeinen. 

 

C. Stappenplan 
 

De stappen die we doorliepen voor het opstellen van het basishemelwaterplan zijn gebaseerd op de 
aanpak die uitgewerkt werd door de CIW en welke verder verfijnd werd door de Pidpa. Figuur 0-3 geeft 
een overzicht van de stappen. 

 

Figuur 0-3 : De stappen in de opmaak van het basishemelwaterplan 

In wat volgt wordt kort ingegaan op elk van de stappen, op de producten die aangemaakt werden per 
stap en op de overlegmomenten die hieraan te pas kwamen. In bijlage geven we een overzicht van de 
gegevens ontvangen van verschillende actoren (zie 0), de verslagen van overlegmomenten (zie 0) en de 
aangemaakte kaarten en rapportering (zie 0). Een opstartoverleg waarbij het proces voor het opstellen 
van het basishemelwaterplan toegelicht werd aan de gemeente en actoren had plaats op 10 april 2019 
(zie verslag met IMDC ref. vv19056). 

>> INVENTARISATIE 

Bij de inventarisatie verzamelden we de gegevens, die noodzakelijk waren om een goed inzicht te krijgen 
in de mogelijkheden om hemelwater op te vangen en te verwerken op het grondgebied van de gemeente. 
Bij het inventariseren deden we een beroep op de gemeente en actoren om specifieke gegevens aan te 
leveren of na te kijken. We verwerkten de geïnventariseerde gegevens in een aantal themakaarten welke 
elk aangeduid worden met een uniek nummer. Onderstaand geven we een korte beschrijving van de 
kaarten. Een overzicht van de kaarten is opgenomen in 0: 

1. Kaart 01 -  Wateroverlast: deze kaart geeft een overzicht van de huidige en historische (cfr. opgeloste) 
knelpunten op basis van waarnemingen en modelresultaten; 

2. Kaart 02 - Infiltratiegeschiktheid: deze kaart geeft een indicatie van zones welke goed, matig of slecht 
geschikt zijn om water te infiltreren. Dit gebeurt in de eerste plaats op basis van de Bodemkaart van 
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België. Aangezien dit historische data betreft dient de infiltratiegeschiktheid omzichtig benaderd te 
worden. Verdere onderbouwing halen we uit de resultaten van eventueel beschikbare 
infiltratietesten. Tevens wordt aangegeven waar het toepassen van infiltratie enkel toegelaten wordt 
onder bepaalde voorwaarden omwille van grondwaterwinning; 

3. Kaart 03 - Grachten: deze kaart geeft het netwerk weer van de aanwezige grachten en de eventuele 
interacties met het rioolstelsel. Op basis van de infiltratiegeschiktheid van de ondergrond, de 
aanwezigheid van stuwen en de onderlinge aansluiting van de grachten worden deze geklasseerd als 
afvoer-, buffer- of infiltratiegrachten. Tevens worden de mogelijke publieke grachten weergegeven; 

4. Kaarten in verband met RWA (regenwaterafvoer)-infrastructuur, namelijk: 

Kaart 04a - RWA-infrastructuur: deze kaart geeft de aanwezige hemelwaterassen weer, namelijk RWA 
leidingen, grachten, waterlopen en waterlichamen. Aanvullend wordt aangeduid waar zich mogelijke 
inlaten en uitlaten bevinden. Dit zijn interactiepunten waar mogelijk verdunning van afvalwater optreedt 
door het instromen van hemelwater in het gemengde rioolstelsel. Door het weergeven van deze punten 
komen ontbrekende links in het RWA netwerk tot uiting; 
Kaart 04b - RWA-buffering: deze kaart geeft een beeld van de aanwezige en de potentiële 
buffermogelijkheden. Daarnaast worden eventuele Signaalgebieden1 weergegeven als zones waar 
mogelijk hemelwater gebufferd kan worden en worden acties uit het Bekkenbeheerplan2 aangeduid.; 
5. Kaarten in verband met de rioleringen, namelijk: 

a. Kaart 05a - Rioleringen van de bestaande toestand: deze kaart geeft de huidige 
rioleringsinfrastructuur weer; 

b. Kaart 05b - Rioleringen van de geplande toestand met het zoneringsplan: deze kaart 
geeft een totaaloverzicht van concreet geplande projecten in publiek en privaat domein. 
Het gaat om rioolontwerpen, verkavelingen, woonuitbreidingsgebieden, ruimtelijke 
uitvoeringsplannen (RUP’s), … Verder wordt op deze kaart het zoneringsplan 
weergegeven. Dit plan geeft aan in welke zones nog riolering aangelegd wordt en waar 
afvalwaterzuivering individueel moet gebeuren; 

c. Kaart 05c - Rioleringen van de geplande toestand met het Gebiedsdekkend 
Uitvoeringsplan (GUP): deze kaart geeft de conceptuele visie op het rioolstelsel (GUP) 
weer met een prioritering zoals vastgelegd door de Vlaamse Milieumaatschappij; 

6. Kaarten in verband met afkoppeling, namelijk: 

a. Kaart 06a - effectieve afkoppeling : deze kaart maakt duidelijk waar 
rioolafkoppelingsprojecten opportuun zijn, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van: 

o gebouwen met gescheiden afvoer in straten met een gemengd rioolstelsel; 
o een gescheiden rioolstelsel bij gebouwen met een gemengde afvoer; 
o grote gebouwen. 

b. Kaart 06b - afkoppelingsmogelijkheden : deze kaart geeft aan  
o waar de hemelwaterafvoer van gebouwen met een grote verharde oppervlakte 

(> 1000 m²) op aangesloten kan worden; 
o welke gebouwen reeds afgekoppeld zijn; 
o wat het theoretische, optimale afkoppelingspercentage zou kunnen zijn van de 

nog niet afgekoppelde gebouwen; 
c. Kaart 06c - potentiële afkoppelingsgraad : deze kaart geeft de theoretische optimale 

afkoppelingsgraad van de gebouwen weer afhankelijk van het type bebouwing (open: 
100 %; gesloten 50 %) zonder rekening te houden met de werkelijke toestand of 
bouwvergunningen; 

 
1 Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde ruimtelijke bestemming (vb. woonuitbreidingsgebied, 

industriegebied...) die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast, omdat ze kunnen overstromen of 
omdat ze omwille van specifieke bodemeigenschappen als een natuurlijke spons fungeren. 

2 Een bekkenbeheerplan brengt alle aspecten en kenmerken van het bekken waarbinnen de gemeente zich bevindt samen en 
beschrijft de knelpunten en kansen die er zich voordoen. 
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7. Kaart 08 - Hoogteligging: de kaart geeft inzicht in de hoogteligging en de natuurlijke afwatering op 
basis van het digitaal hoogtemodel van Vlaanderen. 

>> DEELZONES 

Met de thematische inventarisatiekaarten als basis deelden we het grondgebied van de gemeente op in 
een logisch geheel van deelzones. In een volgende stap werken we voor elk van de deelzones een visie 
uit op de toekomstige opvang en verwerking van het hemelwater.  

We vertrokken vanuit de natuurlijke afstroming van de waterlopen en deelden vervolgens verder op 
rekening houdend met aandachtspunten zoals wateroverlast, bebouwing, de aan- of afwezigheid van 
riolering, de infiltratiegevoeligheid, RUP’s, … 

We gaven de deelzones weer op de Kaart 10 – Deelzones (zie 0) en overliepen de opdeling en de 
thematische kaarten samen met de gemeente en actoren tijdens een overleg op 28 april 2020 (zie verslag 
met IMDC ref. vv20073). In totaal werden 18 deelzones afgebakend voor het grondgebied van de 
gemeente Vorselaar. Deze worden weergegeven in Figuur 0-4. 

 

 

Figuur 0-4 : De deelzones afgebakend voor de gemeente Vorselaar 

>> VISIEVORMING 

Voor elk van de deelzones werkten we een visie uit voor het gewenste RWA netwerk. De brongerichte 
aanpak van de ladder van Lansink voor hemelwater (zie ook Hoofdstuk 0) was daarbij de leidraad. We 
zetten zoveel mogelijk in op de hoogste trap. Bijkomend streefden we er naar om de ruimte, die nodig is 
voor hemelwater, zo veel mogelijk inzetbaar te houden voor andere functies, zoals groenvoorziening.  
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We gaven weer op de Ruimte voor Water Kaarten 07a, 07b en 07c (zie 0) welke ruimte gereserveerd kan 
worden voor eventuele voorzieningen zonder al de exacte inplanting te bepalen. Dit maakt onderdeel uit 
van een detailhemelwaterplan of de uitwerking van concrete projecten. Daarnaast vatten we de visie per 
deelzone samen in een bijhorende nota (zie nota met IMDC ref. no20121). Tijdens een overleg met de 
gemeente en actoren op 10/06/2020 werden de kaarten en de nota besproken (zie verslag met IMDC ref. 
vv20094). 

In wat volgt gaan we voor elke trap van de ladder van Lansink in op de principes en de mogelijke ingrepen, 
die we kunnen toepassen. 

• Ontharden : 
Door te ontharden wordt vermeden dat hemelwater afstroomt. Het wordt bij voorkeur ingezet op 
grote verharde oppervlakken met een infiltratiegevoelige ondergrond. Hierbij denken we aan 
parkings, pleinen, speelplaatsen, … Een aantal voorbeelden worden weergegeven in Figuur 0-5. Een 
overzicht van materialen en uitvoeringen die gebruikt kunnen worden bij het ontharden wordt 
gegeven in de Infiltratiewaaier opgemaakt door het (Netwerk Architecten Vlaanderen, 2015). 

   

Figuur 0-5 : Voorbeelden van het toepassen van ontharden op een carpoolparking te Hasselt (links) en 
de ontharde speelplaats van basisschool De Knipoog te Vilvoorde (rechts; bron: Provincie Vlaams-

Brabant, 2019)) 

• Opvangen en hergebruiken: 
Door hemelwater dat op privé domein afstroomt van daken op te vangen in een hemelwaterput (zie 
Figuur 0-6) kan het vervolgens ingezet worden als alternatief voor het gebruik van drinkwater bij 
toiletspoeling, schoonmaken, … De GSV hemelwater schrijft voor wanneer het verplicht is om een 
hemelwaterhergebruikput te voorzien en wat de nodige afmetingen zijn. Daarnaast kan ingezet op 
het collectief opvangen en hergebruiken van hemelwater, bijvoorbeeld in een verstedelijkte 
omgeving met beperkte ruimte voor een individuele hemelwaterput. Zo wordt in de IMMI school te 
Anderlecht water opgevangen van de daken en gezuiverd tot drinkwater (Gids Duurzame Gebouwen 
.brussels, n.d.).  

   

Figuur 0-6 : Het plaatsen van een hemelwaterput voor het opvangen en hergebruiken van hemelwater 
(links) en de IMMI school te Anderlecht waar hemelwater opgevangen wordt en gereinigd tot 

drinkwater (rechts; bron: Gids Duurzame Gebouwen .brussels, n.d.) 
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• Infiltreren : 
Afstromend hemelwater – of hemelwater dat overloopt uit een hemelwaterput – vangen we op in 
een voorziening waar het kan infiltreren in de ondergrond. Zo vermijden we dat het te snel 
afgevoerd wordt naar de waterlopen en zorgen we voor een aanvulling van het grondwater. De 
mogelijkheid om te infiltreren is afhankelijk van de infiltratiegevoeligheid van de bodem en van de 
grondwaterstand. Deze schatten we bij de opmaak van het basishemelwaterplan in op basis van de 
Bodemkaart. Bij de opmaak van een detailhemelwaterplan wordt dit nader onderzocht aan de hand 
van infiltratieproeven en metingen van de grondwaterstand. Op privé domein schrijft de GSV 
hemelwater voor wanneer het verplicht is om te infiltreren en wat de nodige afmetingen van zo’n 
infiltratievoorziening zijn. Voor openbaar domein geeft de Code van goede praktijk voor het 
rioleringsontwerp aan hoe infiltratie toegepast dient te worden. 

De uitvoeringswijze van een infiltratievoorziening wordt onder andere bepaald door de beschikbare 
ruimte. Bij voldoende beschikbare ruimte is het mogelijk om, vaak met beperkte ingrepen, een 
bovengrondse infiltratie te voorzien al dan niet gecombineerd met bufferen en vertraagd afvoeren 
in een wadi (zie volgende trap). In het andere geval worden eerder ondergrondse kratten of 
infiltratieleidingen voorzien. Voorbeelden worden weergegeven in Figuur 0-7. Een uitgebreider 
overzicht van mogelijke uitvoeringen is terug te vinden in de Infiltratiewaaier opgemaakt door het 
Netwerk Architecten Vlaanderen (2015). 
 

 
 

    

Figuur 0-7 : Voorbeelden van wadi te Zoersel (bovenaan; bron: Pidpa) en ondergrondse infiltratie met 
kratten (onderaan links; bron: Pidpa) en infiltratieleidingen (onderaan rechts; bron: Vlario, 2017)) 

• Bufferen en vertraagd afvoeren : 
Als infiltratie niet mogelijk is als gevolg van het bodemtype of een te hoge grondwaterstand zetten 
we in op het bufferen en vertraagd afvoeren van hemelwater. Ook als infiltratie mogelijk is, streven 
we er naar om overtollig water van de infiltratievoorziening te bufferen en vertraagd af te voeren. 
Een combinatie van infiltratie- en buffervoorzieningen noemen we een wadi (Water Afvoer Drainage 
Infiltratie). 
Voorschriften voor het aanleggen van een buffervoorziening met vertraagde afvoer zijn opgenomen 
in de GSV Hemelwater voor privé domein en in de Code van goede praktijk voor het 
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rioleringsontwerp voor openbaar domein. Langs overstromingsgevoelige waterlopen worden 
verstrengde buffer- en lozingsvoorwaarden opgelegd door de Provincie Antwerpen. 
Zoals voor infiltratievoorzieningen wordt de uitvoeringswijze onder andere bepaald door de 
beschikbare ruimte. Bij voldoende beschikbare ruimte is het mogelijk om een bovengrondse 
bufferzone te voorzien. In het andere geval wordt eerder ondergrondse gebufferd. Voorbeelden 
worden weergegeven in Figuur 0-8. Tevens wordt een voorbeeld getoond van een Hydroslide 
debietbegrenzer. Deze laat beperkte debieten ongehinderd door. Bij hogere aanvoer stijgt het 
waterpeil aan de opwaartse zijde van de begrenzer. Een schuif verbonden met een vlotter zorgt 
ervoor dat de doorvoeropening verkleint. 
 

    
 

 

Figuur 0-8 : Voorbeelden van het bovengronds (bovenaan links; bron: Vlario, 2014) of ondergronds 
bufferen (bovenaan rechts; bron: Vlario, 2014) en van een Hydroslide debietbegrenzer (onderaan; bron: 

Steinhardt Wassertechnik GmbH, n.d.)) 

• Lozen op een RWA : 
Het hemelwater, dat ook na het toepassen van de voorgaande trappen van de ladder van Lansink 
nog afstroomt, moet correct aangesloten worden op een voorziening voor hemelwaterafvoer 
(RWA). Dit kan een leiding zijn of een gracht. Belangrijke grachten kunnen door de gemeente 
aangeduid worden als publieke gracht (vroeger ook gekend als gracht van algemeen belang). De 
gemeente neemt dan het beheer over van de eigenaars en gebruikers. Daarnaast krijgt de gemeente 
de mogelijkheid om een erfdienstbaarheidszone op te leggen van maximaal 3 meter voor een recht 
van doorgang. Bij de opmaak van het basishemelwaterplan duidden we aan welke grachten mogelijk 
ingezet kunnen worden als publieke grachten. 
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>> PRIORITERING DEELZONES 

Bij de visievorming brachten we voor elke deelzone in beeld op welke manier we met het hemelwater 
kunnen omgegaan. Vervolgens kenden we een prioriteit toe aan de deelzones. We kenden de hoogste 
prioriteit toe aan deelzones waar wateroverlast aanwezig is. We verfijnden de prioritering door aan te 
duiden in welke mate het omgaan met hemelwater afwijkt van een gewenst hemelwaterstelsel, bv. 
doordat er onvoldoende hemelwaterassen zijn, beperkte infiltratiemogelijkheden of wateroverlast 
aanwezig is. Ook gaven we extra gewicht aan deelzones, waar projecten gepland worden volgens de 
meerjarenplanning van de gemeente.  

We gaven de prioritering weer op drie kaarten, namelijk op Kaart 09a met behulp van een kleurcode, op 
Kaart 09b ten opzichte van de afgekoppelde gebouwen en de infiltratiegeschiktheid en op Kaart 09c ten 
opzichte van de bestaande en geplande riolering (zie 0). 

>> DEELZONEFICHES 

In een laatste stap schreven we per deelzone in een fiche de visie op het omgaan met hemelwater uit. 
Deze bevat achtereenvolgens: 

• de gebiedseigenschappen : er wordt een samenvatting gegeven van de kenmerken van het gebied op 
basis van de thema’s uit de inventarisatie. Eventuele knelpunten brengen we onder de aandacht; 

• de toekomstige visie voor het hemelwater: de voorgestelde ingrepen om te komen tot een gewenst 
RWA netwerk in overeenstemming met de ladder van Lansink beschrijven we; 

• de gerealiseerde projecten: er wordt een overzicht gegeven van wat al gerealiseerd werd of wat op 
stapel staat om het hemelwater netwerk te verbeteren; 

• een ruimte voor water kaart: deze zoomt in op de deelzone en geeft de maatregelen van de visie 
weer; 

• een tabel met deelzonespecifieke kenmerken: de tabel geeft een gedetailleerd, cijfermatig inzicht in 
de kenmerken van de deelzone, de beslissingscriteria voor het opmaken van de prioritering en de 
eventueel geplande projecten. De gegevens van de tabel centraliseren aldus belangrijke 
basisgegevens voor het verder detailleren van het hemelwaterplan. 

De prioritering en de deelzonefiches (zie 0) werden overlopen met de gemeente en actoren tijdens een 
overleg op 13 juli 2020 (zie verslag met IMDC ref. vv20126). 

De fiches kunnen door de gemeente ter hand genomen worden als beslissingsondersteunend instrument 
en leidraad voor het gericht ontwerpen van wegenis en rioleringswerken. Tevens laten deze toe om in 
een vroeg stadium een insteek te geven voor andere beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening. De 
deelzonefiches alsook de kaarten van het basishemelwaterplan worden opgevat als levende 
documenten, die steeds actueel gemaakt kunnen worden. 
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D. Plan van aanpak in Vorselaar 
 

De prioriteitsscores van de 18 deelzones van de gemeente Vorselaar geven aan dat de ondergrond van 
15 zones matig tot goed geschikt is voor het toepassen van infiltratie. De 3 zones met geen tot weinig 
infiltratiemogelijkheden (deelzones 2, 5, 6) bevinden zich in de valleien van de waterlopen. In 9 
deelzones is er verweving van hemelwater met de riolering (deelzones 1, 2, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15). Dit is 
onder andere het geval in de deelzones ten noorden van het centrum van Vorselaar (7, 8, 13), ten zuiden 
en zuidoosten van het centrum (1, 2, 9, 14, 15) en de wijk Sassenhout (4). In de visievorming worden 
maatregelen voorgesteld voor het afkoppelen van hemelwater van het gemengde rioolstelsel. 

In 9 deelzones, voornamelijk in het centrum van Vorselaar en de deelzones grenzend aan het centrum (1, 
8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) zijn onvoldoende hemelwaterassen aanwezig. In 4 van deze zones zijn 
rioleringsprojecten in ontwerp- of planningsfase (deelzones 8, 12, 14, 15). Voor de overige zones 
(deelzones 1, 13, 16, 17, 18) worden in de visie op het gewenste RWA netwerk RWA infrastructuur, 
prioritaire afvoerassen of publieke grachten aangeduid. Tevens worden afhankelijk van de beschikbare 
ruimte grachten met infiltreerbare bermen of infiltratieleidingen voorzien (deelzone 1, 8, 16). 

In 5 zones treedt wateroverlast op. Aan al deze zones (deelzones 2, 8, 12, 13, 15) wordt de hoogste 
prioriteitsscore (2) toegekend. Dit vloeit voort uit de combinatie van wateroverlast met de afwezigheid 
van voldoende hemelwaterafvoerassen (deelzones 8, 12, 13, 15), of in combinatie met een (te) beperkte 
RWA-(afvoer)capaciteit (deelzone 13). Bij de visievorming worden in 2 van deze zones opportuniteiten 
aangeduid om te ontharden (deelzones 12 en 15). Tevens worden in al deze zones kansen aangeduid om 
water vast te houden.  

Aan 8 andere deelzones zonder wateroverlast werd eveneens een middelmatige hoofdprioritering (1) 
toegekend op basis van de aanwezigheid van projecten of knelpunten in verband met de afwezigheid van 
hemelwaterassen, beperkte RWA-afvoercapaciteit of verwevingen. Naast de hoger reeds vermelde 
ingrepen zijn er bij de visievorming in 2 van deze deelzones opportuniteiten aangeduid om te ontharden 
(deelzones 4, 14) en in 7 respectievelijk 4 van deze deelzones locaties afgebakend waar hemelwater 
geïnfiltreerd of gebufferd kan worden (deelzones 1, 4, 9, 14, 16, 17, 18 respectievelijk 7, 9, 14, 16).  

Aan 5 deelzones gelegen in het buitengebied van de gemeente werd de laagste hoofdprioritering (0) 
toegekend. Voor deze zones wordt algemeen aanbevolen om de van nature aanwezige capaciteit om 
hemelwater vast te houden en/of te infiltreren te behouden. 

 

Op basis van het basishemelwaterplan stellen we de volgende ingrepen voor: 

• voor het oplossen van wateroverlast : 

• het aanleggen van een bufferlocatie langs de Dijkbaan (voorgesteld door project 23.220 van 
Aquafin) aanvullend aan het rioleringsproject Dijkbaan-Lepelstraat (deelzone 2); 

• het aanleggen van infiltratiegrachten zoals omvat binnen het afkoppelingsproject Vispluk (bron: 
overleg 28/04/2020, I/VV/11549/20.073/LOC/) (deelzone 8); 

• het ontharden van de schoolterreinen De Knipoog, Kardinaal Van Roey Instituut en 
onthardingsprojecten Spieplein, Tipplein, Heikant en Markt (deelzone 12); 

• volop inzetten op infiltratie bij het aanleggen van nieuwe RWA-assen (deelzone 12); 

• project Boulevard voorziet in eerste instantie infiltratie vanuit Boulevard naar sterfgracht in de 
dreef richting Kasteel, maar toekomstgericht zal er een overstortmogelijkheid zijn richting de 
Goorbergenlaan waarop termijn een grote RWA-as gepland staat (deelzone 12); 

• het aanleggen van RWA-assen in de Molenbaan en omliggende straten (deelzone 13); 

• het aanleggen van een bufferreservoir in Jantjesblok (deelzone 13); 

• het ontharden van de parking van de bibliotheek, de parking in Nieuwstraat 21, ontharden 
terreinen woonerfgebied Lepelhof, ontharden terreinen Thomas More campus Vorselaar, 
ontharden terreinen Gesubsidieerde Vrije Lagere Oefenschool, ontharden terreinen Zusters der 
Christelijke Scholen, ontharden Markt en zone achter gemeentehuis, ontharding mee 
opgenomen in project Lepelstraat-Dijkbaan (deelzone 15); 
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• voor het oplossen van knelpunten om te komen tot een gewenst RWA netwerk: 

• het opheffen van verwevingen tussen hemelwater en afvalwater: 
o ter hoogte van Smalvoort, de Hildering, Heikant en de Kempenlaan door het aanleggen 

van een nieuwe RWA-leiding (deelzone 1). 
o ter hoogte van de weg Sassenhout (deelzone 4) door het aanleggen van gescheiden 

riolering in het kader van het Pidpa project K-16-001. 
o ter hoogte van Vispluk door aanleg van infiltratiegrachten in kader van het Pidpa project 

Vispluk (deelzone 8) die aansluiten op de reeds aanwezige baangrachten. 
o ter hoogte van het verkavelingsproject in de Pretlaan en de De Proostlaan zijn wadi’s 

aanwezig waar de RWA van de afgekoppelde gebouwen in deze verkaveling naartoe kan 
(deelzone 9). 

o ter hoogte van zijstraten van de Molenhei door het aanleggen nieuwe RWA-leidingen die 
aansluiten op de reeds aanwezige baangrachten in de hoofdstraat Molenhei (deelzone 
10). 

o ter hoogte van het gehele centrum van Vorselaar worden nieuwe RWA-leidingen 
voorzien (deelzone 12), met een prioritaire afvoeras in de Boulevard die overstort in een 
sterfgracht. 

o ter hoogte van de Molenbaan en diens zijstraten (deelzone 13) door het voorzien van 
nieuwe infiltratie-leidingen. 

o ter hoogte van de Riemenstraat-Dennenlaan, Nieuwstraat en alle tussenliggende straten 
worden nieuwe RWA-leidingen voorzien (deelzone 14). 

o ter hoogte van de Dijkbaan en Lepelstraat worden in het kader van het project in deze 
straten nieuwe RWA-assen voorzien, en ook in de omliggende straten wordt afkoppeling 
voorgesteld (deelzone 15). 

o ter hoogte van de Fazantenlaan, Kievitlaan, Vinkenlaan en Ravenlaan door het aanleggen 
van nieuwe RWA-leidingen (deelzone 16). 

o ter hoogte van Moleneinde en de Molenbaan door het aanleggen van nieuwe RWA-
leidingen (deelzone 17) 

o ter hoogte van de Pullesebaan, Heikant, de Grensstraat en de Kempenlaan door het 
aanleggen van nieuwe RWA-leidingen (deelzone 18). 
 

• het voorzien van RWA assen met onderscheid tussen: 
o (prioritaire) afvoerassen (niet-limitatief overzicht): 

▪ Smalvoort – Heikant – Hildering - Kempenlaan (deelzone 1); 
▪ Herderstraat – Kweek – Sassenhout - Poederleeseweg (deelzone 4); 
▪ Groenstraat – Zegbroek – Bosweg – Klissenhoek – Heirbaan (deelzone 7); 
▪ Vispluk (deelzone 8); 
▪ Proostlaan – De Pretlaan (deelzone 9); 
▪ Molenhei (deelzone 10); 
▪ Beeldekensstraat – Van Rotselaarlaan – Rechtestraat – Moleneinde – Guldenpad 

– Bremlaan – Maalderstraat – Doornlaan – Beukenlaan – Heidelaan – Berkenlaan 
– Zavelstraat – Vossenkuil – Kuiperstraat – Della Faillelaan – Proostlaan – De 
Pretlaan – Boulevard – Wilgenlaan – Goorbergenlaan – Heikant – Mgr. Donchelei 
– Kempenlaan – Kerkstraat – Molenstraat (deelzone 12); 

▪ Putakkerstraat – Jantjesblok – Molenbaan – Van Rotselaarlaan – 
Beeldekensstraat – van de Wervelaan – Borrekenslaan (deelezone 13); 

▪ Tuinweg - Schransstraat – Diamantstraat – Salvialaan – Nieuwstraat – 
Kouwenberg – Leeuweriklaan – Bergstraat – Heuvelstraat – Krokuslaan – 
Oostakker – Bergstraat (deelzone 14); 

▪ Fazantenlaan – Merellaan – Veldstraat – Lepelstraat – Nieuwstraat – Markt 
(deelzone 15); 

▪ Kievitlaan – Vinkenlaan – Ravenlaan – Fazantenlaan (deelzone 16); 
▪ Maalderstraat – Molenbaan (deelzone 17); 
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▪ Pullesebaan – Heikant – Grensstraat – Kempenlaan (deelzone 18) 
 

o Publieke grachten: 
De potentiële en reeds bestaande publieke grachten grafische voorgesteld in Figuur 0-9. 

 

 

Figuur 0-9 : De publieke grachten (bestaand en voorgesteld) aangeduid voor de  voor de gemeente 
Vorselaar 

 

• als opportuniteiten om te komen tot een gewenst RWA-netwerk: 

• ontharden: 
o Verschillende verharde privéterreinen langs Sassenhout hebben de mogelijkheid tot 

ontharden (deelzone 4); 
o Ontharden terreinen school De Knipoog (Cardijnlaan) (deelzone 12); 
o Ontharden terreinen school Kardinaal Van Roey Instituut (Mgr. Donchelei) (deelzone 12); 
o Onthardingsprojecten: Spieplein, Tipplein, Heikant, Dorpsplein (Markt) (deelzone 12); 
o Ontharden sportterreinen De Dreef (deelzone 14); 
o Ontharden parking bibliotheek (Nieuwstraat) (deelzone 15); 
o Ontharden parking Nieuwstraat 21 (deelzone 15); 
o Ontharden terreinen woonerfgebied Lepelhof (Dijkbaan); hier worden echter reeds 

infiltratiebekkens voorzien (deelzone 15); 
o Ontharden Thomas More-Campus Vorselaar (Lepelstraat) (deelzone 15); 
o Ontharden Gesubsidieerde Vrije Lagere Oefenschool (Lepelstraat) (deelzone 15); 
o Ontharden Zusters der Christelijke Scholen (Lepelstraat) (deelzone 15); 
o Ontharden Markt en zone achter gemeentehuis (ontwikkelen gemeentepark) (deelzone 

15); 
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o Ontharden deel van project Lepelstraat-Dijkbaan: het laatste deel Dijkbaan (voor brug Aa 
vanaf splitsing naar Fazantenlaan) zal als ontharding worden aangepakt in ontwerpen 
(bron: opmerkingen Els Leysen, 9/10/2020) (deelzone 15); 

• Opvang met hergebruik: 
o Pilootproject Markt (Pidpa): opvang en hergebruik van het hemelwater van gebouwen 

en wegenis (deelzone 15) 

• Infiltreren van hemelwater 

o Verschillende grachten worden aangeduid als infiltratiegracht, net zoals er 
infiltratieleidingen en -bermen worden voorzien voor tal van wegenis (gemeentebreed). 

o Overtollig water van de verharde oppervlakte van bedrijven dat niet kan opgevangen 
worden voor hergebruik zoveel mogelijk laten infiltreren op eigen terrein 
(gemeentebreed). 

o Omwille van een geschikte infiltratiecapaciteit en het ontbreken van een gescheiden 
stelsel dient er zoveel mogelijk ingezet te worden op infiltratieleidingen in Smalvoort, het 
meest oostelijke deel van de Hildering, de Kempenlaan en Heikant. (deelzone 1); 

o Langsheen wegen in zones met geschikte infiltratie-eigenschappen zijn quasi overal 
reeds grachten aanwezig. Bij de uitbreiding van de KMO zone Sassenhout worden de 
voorwaarden van het wegenisconcept opgelegd (i.e. RWA-infiltratie of beek voorzien). 
Bedrijven dienen water te hergebruiken en maximaal in te zetten op infiltratie. (deelzone 
4); 

o Het afkoppelingsproject in Vispluk is gepland om volledig via infiltratiegrachten te 
gebeuren (deelzone 8); 

o Zoveel mogelijk in te zetten op infiltratie omwille van de hoge infiltratiegeschiktheid in 
Oostakker, Molenbaan, De Pretlaan en deel van de Proostlaan (deelzone 9); 

o Infiltratieleidingen in delen van de Molenhei (deelzone 10); 
o Inzetten op infiltreren in een deel van de Beeldekensstraat, de Van Rotselaarlaan, de 

Rechtestraat, Moleneinde, een deel van Guldenpad, de Bremlaan, een deel van de 
Maalderstraat, de Doornlaan, de Beukenlaan, de Heidelaan, de Berkenlaan, de 
Zavelstraat, een deel van Vossenkuil, een deel van de Kuiperstraat, de Della Faillelaan, 
de Proostlaan, de De Pretlaan en de Boulevard. (deelzone 12); 

o Waar mogelijk inzetten op infiltratieleidingen in de verbinding tussen Jantjesblok en de 
Putakkerstraat, een deel van de Molenbaan, de Van Rotselaarlaan, de Beeldekensstraat, 
een deel van de van de Wervelaan en de Borrekenslaan (deelzone 13); 

o Waar mogelijk inzetten op infiltratieleidingen in een deel van de Tuinweg, de 
Schransstraat, een deel van de Diamantstraat, de Salvialaan, een deel van de 
Nieuwstraat, de Kouwenberg, de Leeuweriklaan en een deel van de Bergstraat (deelzone 
14); 

o Waar mogelijk inzetten op infiltratieleidingen in een deel van de Fazantenlaan, de 
Merellaan, een deel van de Veldstraat, de Lepelstraat (hier wordt ook een doorsteek 
gemaakt naar de Schupleerloop via een bestaande DWA-as) en de Nieuwstraat (deelzone 
15); 

o Waar mogelijk inzetten op infiltratieleidingen in de Fazantenlaan. In deze straat is 
infiltreren ook wenselijk in functie van de grondwateraanvulling (deelzone 16); 

o In de Maalderstraat en de Molenbaan worden nieuwe infiltratieleidingen voorgesteld 
(deelzone 17); 

o Inzetten op infiltratieleidingen in de Pullesebaan, Heikant, de Grensstraat en de 
Kempenlaan (deelzone 18) 

• Bufferen van hemelwater 

o Enkele nieuwe grachten langs wegenis bieden bijkomende buffering (gemeentebreed). 

o In het noorden van de deelzone 2 langs de Dijkbaan aan de grens met deelzone 15 is een 
bufferlocatie voorgesteld door project 23.220 van Aquafin, mogelijk als oplossing voor 
het wateroverlastknelpunt net westelijk gelegen in de Dijkbaan; 
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o Verspreide bebouwing: zoveel mogelijk inzetten op bufferen aangezien infiltratie niet 
geschikt is. Er zijn reeds bestaande buffergrachten in de Groenstraat, Zegbroek, Bosweg, 
Klissenhoek en Heirbaan (deelzone 7); 

o In verkavelingsprojecten in De Pretlaan en Proostlaan zijn reeds wadi’s aanwezig 
(deelzone 9); 

o Aangezien de infiltreerbaarheid in deelzone 12 grotendeels geschikt is lijkt bufferen 
minder essentieel dan op andere plaatsen. Verder optimalisatie is nodig om de wadi in 
Heikant (centrum) (frequenter) te laten vullen. Mogelijke bovengrondse berging in 
eilandje Wilgenlaan (deelzone 12); 

o In Jantjesblok is reeds een reservoir ingericht (deelzone 13); 

o Het speelterrein Schrans (openbare groenzone naast Schranshoeve) biedt ruimte voor 
berging, dit is een zone met stagnerend water bij regenval. Er is onderzoek gepland naar 
de afkoppeling van het hemelwater van de woonblokken in de Schransstraat richting vest 
en de wadi aan Schranshoeve (deelzone 14); 

o Voor het project in de Dijkbaan zit buffering vervat in de geplande aan te leggen RWA-as 
(deelzone 15); 
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IV. DROOGTEPLAN 
 

A. Doelstellingen droogteplan 
 

• Ladder van Lansink: het vermijden van afvoer, vervolgens hergebruik, infiltratie en pas in 
allerlaatste instantie buffering met vertraagde afvoer van hemelwater > meenemen in elk ontwerp 
en vergunning 

• Ook inzake hemelwater meer BRONGERICHTE aanpak: ontharden, infiltratie, dan pas bufferen en 
desnoods vertraagd afvoeren als het echt niet anders kan.  

• Als het dan toch afgevoerd moet worden, dan bij voorkeur naar een oppervlaktewater (gracht, 
sloot, beek).  

• Als dat niet kan naar een RWA die niet aangesloten is op een DWA-stelsel 

• En pas in allerlaatste instantie naar een DWA (maximaal te vermijden) 

• 20% minder grondwateronttrekking> 5cm effect op grondwatertafel 
20% meer infiltratie > 55cm effect op grondwatertafel 

• Rationeler waterverbruik: verspillingen wegnemen, grondreserves aanvullen, verharding vermijden 
via vergunningen, ontharden en klimaatrobuuste(re) keuzes en slimmere aanplantingen (bv. 
loofhout ipv naaldhout, klimaatrobuuste keuzes cf. klimaatverandering) 

• Koppeling met ruimtelijke visie en Thuis in de Toekomst (beleidsgroep ruimtelijke ordening 
Neteland – GeWOONtebreker). 

 
 

B. Welke aanpak passen we toe? 
 
Cf. overleg op niveau Kempen (overleg werkgroep Ward Kennes/Lieven Janssens/Ellen Leys/Stijn 
Snijers/Kris Vreys) in navolging van conferentie Kempense burgemeesters (2020) 
 

EUROPA Europese kaderrichtlijn / Europese waterdoelstellingen 

VLAANDEREN Decreten / watertoets / VMM-Aquafin   
Actieplan droogte & wateroverlast 2019-2021 

PROVINCIE Captatie & -sproeiverboden noodplanning / 
gouverneur - gebiedsgerichte werking bekkenbesturen 
/ {beek.boer.bodem} 

BURGEMEESTERCONVENANT (REGIO) IOK werking burgemeesterconvenant EU ‘Kempen 
2030’: sensibiliseringsacties, overleg landbouw 

BOVENLOKAAL Neteland: overleg duurzaamheid + water-as 
Grobbendonk/Herentals/Vorselaar (watertoren-
Hidrodoe-educatief regenwaterproject-Nete & Aa) 

LOKAAL Gemeente: wadi’s, basishemelwaterplan, overleg Pidpa 
Voorbeeldprojecten (ontharding, eigen infrastructuur) 
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C. Samengevat: enkele belangrijke “doorbrekers” 
 

 
- Het opgemaakte basishemelwaterplan met 18 deelzones > consequent opvolgen en aanpakken van 

die verschillende zones met onthardingsprojecten en aanleg wadi’s, infiltratie. 
 
- Wegenwerken transformeren naar “wegen wegwerken”. Herbekijken van oude verkavelingen en 

(té) breed wegprofiel met voetpaden vervangen door verlengde groenstroken met waterinfiltratie-
en buffering ipv afvoer naar rioleringen (inventaris met alle 104 straten met LT-planning obv. 
ontharding-water-mobiliteit-onderhoud-biodiversiteit-groen). In de vrijgekomen ruimte kan dan een 
utility-strook komen waardoor verharding ook duurzamer is (minder opbreken). 

 
- Vademecum openbare ruimte opgemaakt voor aanleg openbaar domein > systematische 

ontharding en smallere straten in toekomst (bv. ambitieus plan met wel 9 grote rioleringsprojecten). 
 
- Grote onthardingsprojecten (bv. pilootproject Vlaamse overheid ontharding) in dorpskern. 

Werkboek ontharding ism Vlaanderen Breekt uit (proeftuinen).  
Scholen werken ook actief mee (bv. Knipoog en KVRi breken speelplaatsen op). 

 
- Creatie van groenblauwe as in hartje centrum: onthard Marktplein + creatie gemeentepark + as tot 

aan Schranshoeve (HPG-dossier). 
 
- Innovatief regenwaterbufferproject met grootschalige opvang, infiltratie en buffering 

(sensibilisering en educatie) op centrale Marktplein ism PIDPA en Hidrodoe. 
 
- Samenaankoop hemelwaterputten, studiedag en sensibiliseringscampagne ism IOK.  
 
- Participatieproject met burgers in kader van ‘geWOONtebreker’ en ‘Thuis in de Toekomst’ samen 

met de buurgemeenten van regio Neteland (duurzaamheidsoverleg regio Neteland). Ons eigen 
programma “Vorselaar breekt uit” (wedstrijd met buurten) koppelen we hier aan vast. 
 

- Afkoppeling hemel- en afvalwater aanmoedigen (premie), overal toepassen en monitoren 
(afkoppelingsdeskundige, controles op afkoppeling) ism PIDPA-Hidrorio. 

 
- Waterbeheersingstoets verankeren in herziening van het RUP Kern. 
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D. Plan van aanpak in Vorselaar 

>> VISIE VASTLEGGEN, VOORBEELDROL OPNEMEN & INVESTEREN 

Ambitieus meerjarenplan met 9 rioleringsprojecten + meer aanmoediging om meer wegeniswerken (in 
een derdebetalersysteem) te koppelen aan scheiding afval- en hemelwater (investeringsfonds en nieuw 
business plan Pidpa Hidrorio cf. debat ‘18/’19) 
In het centrum en met max. baanbreedte 6m + infiltratieberm voorzien = doorbraak om 
rioleringswerken versneld te realiseren (> goedgekeurd businessplan Hidrorio oktober ’20) 
>> Rioleringswerken met spoed blijven uitvoeren + meerjarenplan updaten (zie ook verder bij 
aanpak/herbekijken oude verkavelingen) 
 
Eén basishemelwater- en droogteplan opmaken waarbij doelstelling is om hemelwater zoveel mogelijk 
te laten infiltreren zodat de bodem zijn functie als buffer kan uitoefenen om bij droogte nog een 
(grondwater)reserve te hebben. Daar waar (bovengronds of ondergronds) infiltratie niet mogelijk is kan 
worden ingezet op hergebruik, bufferen en vertraagd afvoeren (cf. Ladder van Lansink). 
>> Hemelwaterplan Vorselaar i.s.m. IMDC (Loorens Coorevits)  
>> Regelmatig herzien van basishemelwaterplan (echt opvolgen) 
 
Maximaal verharding uitbreken waar mogelijk (voorbeeldrol) en maximaal infiltreren 
>> 18 deelzones VR01-VR18 met projecten en een systematische aanpak + plan inzake ander wegprofiel 
en berminfiltratie in verkavelingen 
 
>> Al onthardingsprojecten in school (De Knipoog 2018+2021), Marktplein (3951m² ontharden – 2021-
2022), gemeentepark/parking ontharden, plannen voor Dijkbaan (2021-2022), school KVRi (zomer 2021) 
 
>> Watersysteemkaarten (J. Staes, UA) gebruiken om die zones te selecteren: bv. investeren in eerste 
instantie in de bruine, eerder dan de blauwe zones (bruin = groter rendement). 
 
>> “Toets” inbouwen bij elk project van aanleg/heraanleg en riolerings/wegenisproject 

>> SPILWATER VERMIJDEN - SENSIBILISEREN 

Sensibilisering zuinig waterverbruik (geen spilwater) + jaarlijks herhalen 
Ook toepassen in eigen gebouwenbeheer (gebouwenoverleg gemeente) 
>> Al doorgesproken met conferentie burgemeesters en werkgroep burgemeesterconvenant 
>> Vast agendapunt op gebouwenoverleg (1x per kwartaal) 
 
Campagne hemelwaterput (niet enkel bij nieuwbouw, ook renovatie of als eigen investering: 
terugverdientijd 6j)  
>> Campagne i.s.m. adviesraad duurzaamheid  
>> Samenaankoop hemelwaterputten i.s.m. IOK 2021 

>> VERGUNNINGEN & HANDHAVING 

Bewust/streng omgaan met gebruik grondwater (boringen, putwater) 
>> Kader voor beoordeling van vergunningen (bv. controles op diepte van de boringen, controle op 
opgepompte debieten) + handhavingsbeleid bij onvergund capteren 
>> Zowel zonder vergunningen als tegen de vergunningen 
>> Kaarten Jan Staes gebruiken! 
 
Captatieverbod consequent en snel uitvaardigen en communiceren / bewustmaking 
>> Cf. provincie / gouverneur 
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Bronbemaling: reglement maken voor bouwpromotoren/aannemers (zie ook verder) 
>> Omgevingsvergunning (cf. voorbeeld Kampenhout + 
https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/bemaling-in-vier-stappen) 
 
Op een bouwwerf is een tijdelijke bemaling vaak noodzakelijk om het grondwaterpeil te verlagen. In 
eerste instantie moet ingezet worden op de beperking van het opgepompte debiet. Het water wordt 
best in de directe omgeving terug geïnfiltreerd.  Als dat niet kan, is het hergebruik van het water 
misschien mogelijk. Pas als laatste optie mag het opgepompte grondwater geloosd worden. In de 
vergunningsaanvraag of melding voor de bemaling moet de aanvrager motiveren waarom bepaalde 
oplossingen niet haalbaar zijn: 

 
 
Water bronbemaling (maalwater) creatief herbruiken (waar nuttig/mogelijk)  
>> Via tankwagen lokale hemelwaterputten in straat/buurt vullen (cf. Sint-Amandsberg) 
LET WEL: is niet evident – kwaliteitscontrole noodzakelijk – geen vervuild water op percelen – én heeft 
ook een kostprijs (meer info: Robin De Smedt – adviseur omgevingsbeleid – 02/553 77 96). 
 
>> ALTERNATIEF: inzetten op hergebruik van bemalingswater 
→ gemeente kan infiltratievelden inventariseren/aanduiden in de hemelwaterplannen  
→ die infiltratievelden kunnen ook de wadi’s, bezinkingsbermen, infiltratiegrachten zijn die gemeenten 
wil gaan aanleggen (infiltratie kan bovengronds/ondergronds zijn: 
https://www.vlario.be/infiltratiesystemen/richtlijnen-bovengrondse-infiltratie) 
→ bouwpromotoren/aannemers kunnen dan vooraf inschatten waar en hoe ze moeten omgaan met 
bemaling, afhankelijk van locatie in gemeente. 

>> WATER VASTHOUDEN (& DRAINAGE BEPERKEN) 

(1) Aanleg wadi’s in centrum (bv. plein Heikant, dreef, Schransplein, gemeentepark, Proostlaan) 
 
(2) Aanleg bezinkingsbermen (bv. oude wijken zoals bloemetjeswijk + bv. Sassenhout hagen) 
>> bv. Krokuslaan, Salvialaan, Rozenlaan, Tuinweg, Tulpenlaan: voetpad weg, weg smaller (ontharden), 
extra groen en daardoor water in groenvakken laten infiltreren 
 
(3) Overal infiltratiegrachten, eventueel met stuwen voorzien in rioleringsprojecten (bv. Noord fase 1-4, 
Jantjesblok …) + drainage beperken 
 
(4) Stuwen toe zetten om water vast te houden + niet zomermaai/ruimen van waterlopen (beleid 
provincie/Vlaamse overheid - wel capaciteit interventie door PROVANT indien nodig) 
>> Update beleid en afsprakenkader cf. bovenvermelde principes  
 
Stuwen aanleggen in landelijk gebied (cf. Herselt en Heist-op-den-Berg), eventueel regelbare stuw om 
grachten ook infiltratiefunctie te geven ipv enkel draineren  
>> project {beek.boer.bodem} i.s.m. landbouwers, Boerennatuur en provincie Antwerpen 
- op landbouwpercelen stuwen plaatsen > in de bovenloop van waterafvoerende grachten 
(tot 500m³ buffering) 
- klassiek gedraineerde percelen omvormen > percelen met peilgestuurde drainage 
- kiezen voor klimaatrobuuste gewassen > bv. hakselgraan en sorghum om het organisch 
koolstofgehalte in de bodem te verbeteren 

https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/bemaling-in-vier-stappen
https://www.vlario.be/infiltratiesystemen/richtlijnen-bovengrondse-infiltratie/
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Beek.Boer.Bodem 
 

→ Zie projectpagina https://www.boerennatuur.be/beek-boer-bodem/  

→ Project is onderdeel van landinrichtingsproject ‘water-land-schap’ (https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-

projecten/waterlandschap).  

In de Vallei van de Aa op grondgebied van de gemeenten Herentals, Kasterlee, Lille en Vorselaar (Antwerpen) wordt 104.000 

euro voorzien in demofase (2020-2023) voor kleinschalige landbouwmaatregelen zoals stuwtjes op afwateringsgrachten met 

het oog op het vasthouden van regenwater in het project {beek.boer.bodem}. Dit is uitgewerkt in samenwerking met o.a. 

Boerennatuur. Project met cofinanciering door provincie, betrokken gemeenten en de belanghebbenden. 

In 2020 zijn al enkele demomaatregelen op terrein gestart: telen van sorghum en het inwerken van houtsnippers om 

koolstofgehalte in de bodem te verhogen, alsook de vergunningsaanvragen voor de stuwen. In 2021 wordt verwacht dat dit 

project tot meer realisaties (demo-projecten) op het terrein zal komen, op basis van een menukaart aan maatregelen die 

aangeboden wordt aan landbouwers (o.a. droogtebestendige teeltkeuze, verhogen koolstofgehalte in bodem en omvorming 

naar peilgestuurde drainage). 

Bedoeling is dat dit project op termijn verder wordt opgeschaald naar vallei van de Kleine Nete. Vanaf juli 2021 start ook een 

traject voor het ontwikkelen van een verdienmodel voor het versterken van de ecosysteemdiensten op landbouwgrond (vb. 

investering in CO2-captatie in bodem betalen via CO2-compensatie-vergoeding). Voor sommige acties is er sowieso een win-win, 

maar andere acties (zoals het inbrengen van houtsnippers in de bodem) vormen een extra kost.  

>> Overleg landbouw op niveau IOK (overleg werkgroep Ward Kennes/Lieven Janssens/Ellen Leys/Stijn 
Sneyers/Kris Vreys) https://www.linkedin.com/posts/marijke-huysmans-027305b_omgaan-met-
droogte-boertuinder-activity-6685474537867370496-iVX2  
- bv. subsidies landbouwers 100% (voor aanleg poelen) bv. ook beschikbaar, VLIF-steun 
- bv. pilootproject circulair afvalwaterherbruik EVAP Poiel (Geel): afvalwater van stallen gebruiken om 
algen te kweken voor diervoeding 
- bijeenkomst 13/01/2021 Kempen/landbouw 
 
(6) Aansluitend bij 5: perceelsgrachten open houden en omvormen tot waterbergingsgrachten met 
infiltratie (en niet meer op afvoer en drainage) 
>> Omzetting van huidige drainagesystemen naar peilgestuurde drainage. In Vorselaar is er een typisch 
Kempense zandgrond; daar zou dat perfect mogelijk moeten zijn. 
 

(7) Aansluitend bij 5 en 6: Ruimingsbeleid cf. afspraken met Vlaamse overheid, provincie, landbouw & 
Natuurpunt (water vertragen) 
>> Afspraken uit verleden updaten 

>> REGENWATER HERBRUIKEN  

(1) Buffergracht kasteeldreef voor centrum  
 
(2) Aanleg strategische RWA-as in centrum op basis van hydronautstudie  
 
(3) Innovatief en grootschalig regenwater-herbruikproject op centrale Marktplein + educatieve 
infopanelen daarbij (cf. debat om PIDPA toekomstgericht niet enkel als drinkwater- maar ook 
regenwater-maatschappij te profileren) 
>> Innovatief pilootproject regenwater i.s.m. scholen, klooster, gemeente en PIDPA/Hidrorio 
 
(4) Campagne hemelwater: hemelwaterputten (zie boven) maar ook hemelwatertonnen, geveltuinen, 
dakgoten laten uitstromen in eigen tuin (bv. via kokosdarm) …  

 niet putten alleen maar veel mogelijkheden > dat zijn dingen die bijna iedereen kan doen! 
 
(5) Eventueel ook belasting op het niet-afkoppelen van hemelwater invoeren 
Er zijn voorbeelden in Vlaanderen (bv. https://www.kasterlee.be/product/300/belasting-niet-
afkoppelen-hemelwater).  

https://www.boerennatuur.be/beek-boer-bodem/
https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/waterlandschap
https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/waterlandschap
https://www.linkedin.com/posts/marijke-huysmans-027305b_omgaan-met-droogte-boertuinder-activity-6685474537867370496-iVX2
https://www.linkedin.com/posts/marijke-huysmans-027305b_omgaan-met-droogte-boertuinder-activity-6685474537867370496-iVX2
https://clicktime.symantec.com/39EdTLB9M1zekd2pZn2JhUf6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.kasterlee.be%2Fproduct%2F300%2Fbelasting-niet-afkoppelen-hemelwater
https://clicktime.symantec.com/39EdTLB9M1zekd2pZn2JhUf6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.kasterlee.be%2Fproduct%2F300%2Fbelasting-niet-afkoppelen-hemelwater
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>> VERMIJDEN VAN VERHARDING & BIJKOMEND ONTHARDEN 

(1) In ruimtelijke planning nu al rekening houden met betonstop (bv. niet aansnijden van 
woonreservegebied Wouwersweg en in vergunningenbeleid rekening houden met beperkingen van 
verhardingen) 
>> Nu al veel teveel wetlands van vroeger verdwenen 
>> Meenemen in RUP en pilootproject beleidsplan Ruimte Vlaanderen  
>> IKRO + (IOK) kan adviseren inzake koppeling water & ruimtelijke planning 
 
(2) Onthardingsprojecten gemeente op pleinen (MARKT – subsidieproject Vlaamse overheid en ANB), 
scholen (KNIPOOG - project Vlaamse overheid en RLGKN) en straten (DIJKBAAN/HEIKEN – strategisch 
project)  
>> Mee opnemen in masterplannen dorpskernvernieuwing, Lepelstraat/Dijkbaan, scholen, 
projectontwikkeling en ook consequent waterdoorlatende materialen gebruiken 
 
(3) Thuis ontharden bij bewoners aanmoedigen (bv. voortuinparkeren - campagne met BV’s) 
>> Consequent onthardingsbeleid verankeren in het bestaande vademecum openbaar domein + 
sensibiliserings- en handhavingsbeleid i.s.m. beleidsgroep ‘omgeving’ en gecoro’s Neteland 
+ eerst sensibiliseren 
+ consequent bij nieuwe vergunningen vanaf 1 januari bv. wel opvolgen (handhaver); meenemen in 
handhavingsoverleg en vermoedenslijsten  
+ toch meenemen als één van de 6 prioriteiten binnen handhavingsplan 
 
(4) Ontharden van wegen (cf. “’weg met de weg”):  
>> Waar verharde wegen nodig? Waar kunnen wegen smaller? Bijvoorbeeld 1m smaller maken 2km 
lang = 2.000m² onthard (cf. pilootproject ontharding eerste ronde 2019-2020) 
 
(5) Slimme keuzes/lasten en waterbeheersingstoets opleggen bij ontwikkelingen: 
>> Waterbeheersingstoets want niet enkel % verharding telt mee (door verdichting is die in het centrum 
altijd wat groter, maar het gaat vooral over het zoveel mogelijk waterneutraal creëren van een 
ontwikkeling: door bijv. grotere hemelwatervoorzieningen, infiltratieputten, -stroken, wadi’s, eventueel 
zelfs circulaire waterpraktijken en geveltuinen. In vroeg stadium opdracht meegeven met ontwikkelaars. 
 
→ Insteek prof. Marijke Huysmans VUB (overleg voorjaar 2021): hangt altijd af van de concrete plaats 
en het concrete project > in een juridisch kader vastleggen is moeilijk want het is altijd maatwerk. Hangt 
bv. af van het infiltrerend vermogen van de ondergrond (in Vorselaar is door doorlaatbaarheid van de 
ondergrond nog goed). Hangt ook af van het grondwaterpeil. Je moet geen wadi steken als 
grondwaterpeil daarin interfereert. Je moet geen infiltratieput voorzien als bodem niet infiltreert. 
Het is geen keuze of je gaat herbruiken of infiltreren? Allebei zijn goed, allebei zijn nodig. Het is dus geen 
dilemma … maar maatwerk. Zolang het maar niet in de riolering terecht komt! Patrick Willems van 
Vlario werkt aan een blauwgroen peil om buurtgericht op basis van zones: daardoor een sensibiliserend 
instrument om verdere (en efficiënte) ingrepen te plannen voor het waterbeheer op vlak van recuperatie 
& infiltratie.  
 
→ Vragen om een concrete nota, een waterbeheersingstoets (plan waarin ontwikkelaars/verkavelaars 
verplicht een nota moeten aanleveren met een voorstel van aanpak):  
Nota moet minstens de volgende elementen bevatten: 
1) water in het begin al meenemen in de ontwerpprincipes  
2) aantonen wat het infiltrerend vermogen is in het projectgebied  
3) aangeven welke extra inspanningen bovenop de hemelwaterverordening er zullen gebeuren (zie 
checklist hierboven)  
4) aangeven hoe het project geen regenwater in het rioleringsstelsel (of RWA-as) duwt  
5) een overzicht bieden van welke extra infiltratievoorzieningen worden voorzien.  
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>> ADAPTATIE: DUURZAME, KLIMAATROBUUSTE KEUZES  

(1) Verkavelingen ander concept: VR01-VR18 in basishemelwaterplan 
>> Kritisch bekijken van bestaande verkavelingen en bij noodzaak tot wegenwerken of vervangingen 
voetpad, ingrijpen en nieuw wegprofiel met meer groen én met waterinfiltratie in bermen introduceren 
(oplijsten door werkgroep duurzaamheid)  
> Oude verkavelingen en herziening daarvan enorme opportuniteit (bv. ook op vlak van energie, 
dichtheid, minder verharding en vergroening) > ander wegprofiel creëren 
 
> Meerjarenplan tot 2030 opmaken op basis van strateninventaris in GIS waarbij o.a. Wilgenlaan, 
Berkenlaan, Heidelaan, Beukenlaan (oudste verkaveling), Hildering - Kempenlaan,  en dan verkaveling 
aan Krokuslaan, Tulpenlaan, Salvialaan kan worden heraangelegd. Infiltratiebermen voorzien in plaats 
van water afvoeren (zie ook nieuw businessplan Hidrorio). 
 
Zie bijvoorbeeld onderstaand voorbeeld uit Heusden-Zolder 
(https://blauwgroenvlaanderen.be/professionals/projecten/zolikenstraat-heusden-zolder/).  
Oorspronkelijk was het de bedoeling om een klassiek gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen maar na 
participatietraject met de bewoners werd de rijweg versmald, bermen werden ingericht met grasdallen 
en wadi’s, inritten werden aangelegd met waterpasserende straatstenen.  

          
          (voor)      (na) 
         (voetpad maar weinig groen en veel onderhoud)  (meer groen en infiltratie, minder onderhoud) 
 

 
 
(2) Duurzame beplantingen: soorten die minder water vragen, geen gemillimeterd gras, 
klimaatadaptatie 
>> Samen met meer infiltratie zorgt dat voor betere/gezondere bodems, minder verdichting 
(decompactie) bodem > bodemverbetering / sponsfunctie 

https://blauwgroenvlaanderen.be/professionals/projecten/zolikenstraat-heusden-zolder/
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(3) Ecologisch tuinieren promoten i.s.m. VELT en Bye Bye Grass 
>> Bestaande vademecum openbaar domein Vorselaar aanpassen (cf. RUP kern Vorselaar) 

>> CURATIEF WERKEN BIJ WATERSNOOD 

(1) Noodplanning – werking crisiscel + inzet technische dienst en brandweer 
+ zandzakjes cf. Heiken/Dijkbaan (werkhal)  
+ stuwputten of andere oplossing voor VD Wervelaan, Vispluk, Lepelstraat, Riemenstraat? 
>> Werking crisiscel, ANIP, ICMS, noodplanningscoördinator Els De Groof 

>> ANDERE AANDACHTSPUNTEN: PARTICIPATIE, COMMUNICATIE & MONITORING 

→ Participatie/burgers betrekken bij het droogte- en/of hemelwaterplan via werkgroep duurzaamheid 
Vorselaar + landbouwoverleg Vorselaar + GeCoRo Vorselaar:  
>> opmaak hemelwaterplan niet enkel aan de techneuten/rioolbeheerders/modelleerders overlaten, 
maar participatief aanpakken.  
 
→ Idee wedstrijd ontharden organiseren:  
>> zoals bv. het NK tegelwippen in NL (https://nk-tegelwippen.nl/), maar dan op straat of wijkniveau; 
het kampioenschap > bestaande campagne “Vorselaar breekt uit” gebruiken. Dit is ook al twee keer 
besproken met buurtverenigingen (buurtenoverleg). 
 
Ook binnen het project geWOONtebreker wordt er gefocust op ontharding. 

   
 
→ Permanente monitoring via PIDPA/Hidrorio, basishemelwaterplan en opvolging grondwaterreserves 
(langjarige cycli – kengetallen)  
>> cf. adviesraad duurzaamheid en landbouw Vorselaar 
 

  

https://clicktime.symantec.com/32M1HJRjboDEpA1qAqsTRyP6H2?u=https%3A%2F%2Fnk-tegelwippen.nl%2F
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B. Bronnen basishemelwaterplan 
 

Onderwerp Bron Datum 

Lijst projecten en knelpunten Aquafin 27/03/2020 

Zones met verhoogde buffernorm Provincie Antwerpen 29/03/2020 

Hydronaut Pidpa 29/03/2020 

Plannen project Dijkbaan-Lepelstraat Pidpa 30/03/2020 

GRUP’s Gemeente 31/03/2020 

Peiling Schransstraat en Kuiperstraat Pidpa 02/04/2020 

Keuringen Pidpa 03/04/2020 

Vergunningen Gemeente 15/04/2020 

Plannen project K-18-050 Boulevard Pidpa 24/04/2020 

Vademecum openbaar domein Gemeente 11/05/2020 

Eigendommen gemeente Gemeente 11/05/2020 

Werkopdrachten Vorselaar Gemeente 13/05/2020 

Voorstellen light statuut waterlopen Gemeente 14/05/2020 

Plannen project Vispluk Aquafin 25/05/2020 

Plannen project Lepelstraat-Dijkbaan Aquafin 25/05/2020 

Document ‘Rationeel watergebruik en 
droogteplan Vorselaar’ 

Gemeente 25/05/2020 

Mail info overstromingsproblematiek Aa VMM 26/05/2020 

Plannen project K-16-001 Sassenhout deel 
Pidpa 

Pidpa 04/06/2020 

Plannen project K-16-045 Pidpa 04/06/2020 

Plannen project K-09-020 Vorselaar Noord fase 
3 

Pidpa 04/06/2020 

Document ‘Rationeel watergebruik en 
droogteplan Vorselaar’ 

Gemeente 10/06/2020 

Presentatie ‘Thuis in de toekomst - 
geWOONtebreker Neteland’ 

Gemeente 11/06/2020 

Vergunde projecten Gemeente 31/08/2020 
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C. Overlegmomenten basishemelwaterplan 
 

• Opstartoverleg dd. 26/03/2020: 

o verslag:  
VV20060_BasishemelwaterplannenPidpa-startoverleg_Vorselaar_dd26maart2020_v1.0 

o presentatie: 
K-20-012_Basishemelwaterplan-Vorselaar_Opstartoverleg-dd26Maart2020_v1.0 

• Inventarisatie en Opdeling in deelzones dd. 28/04/2020: 

o verslag:  
VV20073_BasishemelwaterplannenPidpa-overleg2_Vorselaar_dd28april2020_v1.0 

o presentatie: 
K-20-012_Basishemelwaterplan-Vorselaar_Overleg-dd28Apr2020_v1.0 

• Visievorming dd. 10/06/2020: 

o verslag:  
VV20094_BasishemelwaterplannenPidpa-Visievorming_Vorselaar_dd10Juni2020_v1.0 

o presentatie: 
K-20-012_Basishemelwaterplan-Vorselaar_Overleg3-dd10Juni2020_v1.0 

• Prioritering en Deelzonefiches dd. 13/07/2020: 

o verslag:  
VV20126_BasishemelwaterplannenPidpa-Prioritering_Vorselaar_dd13Juli2020_v1.0 

o presentatie: 
K-20-012_Basishemelwaterplan-Vorselaar_Overleg-dd13Jul2020_v1.0 

  

file://///imdc-file.IMDC.LOCAL/K-AN/PROJECTS/11/11549_P012083%20-%20Basishemelwaterplannen%20Pidpa/10-Rap/Hoogstraten/Inleiding-Inzichten_Basishemelwaterplan/Verslagen
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D. Overzicht kaarten basishemelwaterplan 

Stap 1 - Inventarisatie 

• Kaart 01 – Wateroverlast  

• Kaart 02a – Infiltratie  

• Kaart 03 – Grachten  

• Kaart 04a – RWA infrastructuur 

• Kaart 04b – RWA buffering 

• Kaart 05a – Riolering Bestaande Toestand 

• Kaart 05b – Riolering Geplande Toestand met zonering 

• Kaart 05c – Riolering Geplande Toestand met GUP 

• Kaart 06a – Afkoppeling 

• Kaart 06b – Afkoppelingswijze 

• Kaart 06c – Potentiële Afkoppelingsgraad 

• Kaart 08 – Digitaal Hoogtemodel 

 

Stap 2 - Deelzones 

• Kaart 10 – Deelzones 

 

Stap 3 - Visievorming 

• Kaart 07a – Ruimte voor water – Kaart 1 

• Kaart 07b – Ruimte voor water – Kaart 2 

• Kaart 07c – Ruimte voor water – Kaart 3 

• Nota (IMDC ref. no20121) met aandachtspunten bij de visievorming per deelzone 

 

Stap 4 - Prioritering van deelzones 

• Kaart 09a – Prioritering, Hoofdprioritering m.i.v. meerjarenplan 

• Kaart 09b – Prioritering, Afgekoppelde gebouwen en infiltratiekaart 

• Kaart 09c – Prioritering, Interactie met rioolnetwerk 

 

Stap 5 - Deelzonefiches 

De 18 deelzonefiches in de bijlagen worden aangeduid als “VRnnn”.  

➢ VR staat voor Vorselaar;  

➢ nnn staat voor het nummer van de deelzone. 

  

file://///imdc-file.IMDC.LOCAL/K-AN/PROJECTS/11/11549_P012083%20-%20Basishemelwaterplannen%20Pidpa/10-Rap/Hoogstraten/Inleiding-Inzichten_Basishemelwaterplan/Kaarten%20en%20Rapportering/Stap%201%20-%20Inventarisatie
file://///imdc-file.IMDC.LOCAL/K-AN/PROJECTS/11/11549_P012083%20-%20Basishemelwaterplannen%20Pidpa/10-Rap/Hoogstraten/Inleiding-Inzichten_Basishemelwaterplan/Kaarten%20en%20Rapportering/Stap%202%20-%20Deelzones
file://///imdc-file.IMDC.LOCAL/K-AN/PROJECTS/11/11549_P012083%20-%20Basishemelwaterplannen%20Pidpa/10-Rap/Hoogstraten/Inleiding-Inzichten_Basishemelwaterplan/Kaarten%20en%20Rapportering/Stap%203%20-%20Visievorming
file://///imdc-file.IMDC.LOCAL/K-AN/PROJECTS/11/11549_P012083%20-%20Basishemelwaterplannen%20Pidpa/10-Rap/Hoogstraten/Inleiding-Inzichten_Basishemelwaterplan/Kaarten%20en%20Rapportering/Stap%204%20-%20Prioritering%20van%20deelzones
file://///imdc-file.IMDC.LOCAL/K-AN/PROJECTS/11/11549_P012083%20-%20Basishemelwaterplannen%20Pidpa/10-Rap/Hoogstraten/Inleiding-Inzichten_Basishemelwaterplan/Kaarten%20en%20Rapportering/Stap%205%20-%20Deelzonefiches
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F. Referenties droogteplan 
 

• David Aerts (PIDPA): david.aerts@pidpa.be  

• Renke Vandeweyer (Aquafin): renke.vandeweyer@aquafin.be  

• Lorens Coorevits (IMDC): lorens.coorevits@imdc.be  

• Hans Hendrix, verantwoordelijke regenwaterproject (PIDPA): hans.hendrix@pidpa.be  

• Prof. Marijke Huysmans (VUB): marijke.huysmans@vub.be  

• Bram Abrams (arrondissementscommissaris Provant), 03/240 50 23 – 
bram.abrams@provincieantwerpen.be  

• Robin De Smedt (Adviseur omgevingsbeleid voor ruimte en milieu), 02/553 77 96 - 
robin.desmedt@vlaanderen.be  

• Marc Florus (VMM): m.florus@vmm.be 

• Tom Gabriels (VMM): t.gabriels@vmm.be 

• Kris Huijskens (Provant): Kris.Huijskens@provincieantwerpen.be 

• Koen Eyskens (provincie / {beek.boer.bodem}) en Leen Vervoort (Eco² + Boerennatuur): 03/240 
66 95 - Koen.EYSKENS@provincieantwerpen.be  
 
 

G. Bronnen droogteplan 

>> EIGEN BRONNEN 

Basishemelwaterplan Vorselaar: R:\data\3_afdeling_ruimte_en_omgeving\3_2_01_milieu\Droogteplan   
 
Klimaatadaptatie + catalogus: https://www.vlario.be/lokaal-bestuur/  
 
Zitting commissie leefmilieu over droogteproblematiek (1):  
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1403891  
 
Zitting commissie leefmilieu over droogteproblematiek (2):  
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1407381  
 
Bronbemaling: https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling  
 
Droogteproblematiek Aquafin: https://issuu.com/aquafin/docs/aqua_2020_2_def  
 
Vlaamse overheid actieplan: https://blauwgroenvlaanderen.be 
 

>> LINKS MET MEER INFO (cf. CONFERENTIE GOUVERNEUR) 

Omzendbrief van de provincie Antwerpen over beleidsmatig gewenste ontwikkelingen 
 
Strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
https://omgeving.vlaanderen.be/beleidsplan-ruimte-vlaanderen 
 
Draaiboek groenplan 
https://www.vlaanderen.be/publicaties/draaiboek-groenplan-richtlijnen-bij-het-opmaken-van-lokale-
groenvisie 
 
Blue Deal: www.vlaanderen.be  
 
  

mailto:david.aerts@pidpa.be
mailto:renke.vandeweyer@aquafin.be
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mailto:marijke.huysmans@vub.be
mailto:bram.abrams@provincieantwerpen.be
mailto:robin.desmedt@vlaanderen.be
mailto:m.florus@vmm.be
mailto:t.gabriels@vmm.be
mailto:Kris.Huijskens@provincieantwerpen.be
mailto:Koen.EYSKENS@provincieantwerpen.be
https://www.vlario.be/lokaal-bestuur/
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1403891
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1407381
https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling
https://issuu.com/aquafin/docs/aqua_2020_2_def
https://blauwgroenvlaanderen.be/
https://omgeving.vlaanderen.be/beleidsplan-ruimte-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/publicaties/draaiboek-groenplan-richtlijnen-bij-het-opmaken-van-lokale-groenvisie
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Hemelwaterplannen 
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/methodiek-voor-het-opmaken-van-een-
hemelwaterplan 
 
Kaart met alternatieve waterbronnen in provincie Antwerpen 
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-
waterbeleid/beleidsondersteuning/captatieverbod/alternatieve-watervoorzieningen-.html 
 
Watersysteemkaarten Universiteit Antwerpen (J. Staes, P. Meire) 
https://www.researchgate.net/publication/339912933_ECOBE_020-
R251_Methodologie_Watersysteemkaart_v20200313 
 
Verordeningen en vergunningenbeleid 
Overzicht verordeningen  
https://omgeving.vlaanderen.be/overzicht-verordeningen-ruimtelijke-ordening 
 
Voorwaarden in stedenbouwkundige vergunningen 
https://omgeving.vlaanderen.be/handleiding-lasten-en-voorwaarden-bij-een-stedenbouwkundige-
vergunning 
 
Controle en handhaving 
Caplo nieuwsbrief van mei bij het item ‘handhaving bij grondwaterwinning’  
https://omgeving.vlaanderen.be/caplo-nieuwsbrief 
 
Vlaamse Omgevingshandhavingsplan 2020 
https://www.vlaanderen.be/publicaties/omgevingshandhavingsplan-2020 
 
Artikel EOS over watergebruik 
https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/illegaal-watergebruik 
 
Voorbeeldfunctie: Gent onthardingsaannemer  
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/26/stad-gent-stelt-een-speciale-aannemer-aan-om-
regenwater-beter-op/ 
 
Intergemeentelijke aanpak 
Intergemeentelijk beleidsplan of beleidskader 
https://omgeving.vlaanderen.be/intergemeentelijk-ruimtelijke-beleidsplannen 
 
Ecologisch afwegingskader voor instellen van captatieverboden + droogtemaatregelen zoals 
uitstellen zomermaaiing in 2020 : 
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-
waterbeleid/beleidsondersteuning/captatieverbod.html 
 
Hergebruik afvalwater 
https://www.vmm.be/water/afvalwater/gezuiverd-afvalwater-aanbieden 
 
Reglementen bronbemaling   
Kampenhout: https://www.kampenhout.be/bronbemalingen 
Herenthout: https://www.herenthout.be/inwoners/wonen/bouwen-en-verbouwen/vergunningen-
2/omgevingsvergunning-voor-droogzuiging-bronbemaling 
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomgeving.vlaanderen.be%2Fcaplo-nieuwsbrief&data=02%7C01%7Cmarleen.duflos%40vlaanderen.be%7C13915d8598454606f7cb08d80c41f83f%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637272824775168094&sdata=l3ihzovUrU6WtGk8s7HqmERwaGmwpASPD8dq%2B9eteQ0%3D&reserved=0
https://www.vlaanderen.be/publicaties/omgevingshandhavingsplan-2020
https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/illegaal-watergebruik
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/26/stad-gent-stelt-een-speciale-aannemer-aan-om-regenwater-beter-op/
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H. Teksten droogteplan (Kempens actieplan IOK + artikels Kempen 2030) 
 

Onderwerp Inhoud Link 

Klimaatadaptatie en 
gevolgen voor de 
Kempen (focus op 
droogteproblematiek) 

Interview Lander 
en provincie 
Antwerpen 

https://www.kempen2030.be/klimaatprojecten/droogte-
de-kempen-veranderende-weersomstandigheden 

Over de Kempense 
watervoorraad en 
belang van duurzaam 
watergebruik 

Interview VMM 
en Pidpa 

https://www.kempen2030.be/klimaatprojecten/droogte-
de-kempen-onze-watervoorraad 

Hoe kan je je tuin 
klimaatrobuust 
inrichten? 

Interview Velt https://www.kempen2030.be/klimaatprojecten/droogte-
de-kempen-maak-je-siertuin-klimaatrobuust 
 
https://www.kempen2030.be/klimaatprojecten/droogte-
de-kempen-maak-je-moestuin-klimaatrobuust 

Hoe kan je 
klimaatbestending 
(ver)bouwen? 

Interview Kamp C https://www.kempen2030.be/klimaatprojecten/droogte-
de-kempen-klimaatbestendig-bouwen 

Belang van de natuur 
(groen en blauw) in 
waterbeheer Kempen 
(ecosysteemdiensten) 
en gevolgen droogte 
voor natuur en dieren 

Interview 
Natuurpunt 

https://www.kempen2030.be/klimaatprojecten/droogte-
de-kempen-de-natuur-als-bondgenoot 

Aanpak landbouw Interview 
Boerenbond, 
Vlaamse overheid 
en Boerennatuur 
Vlaanderen 

https://www.kempen2030.be/klimaatprojecten/droogte-
de-kempen-een-uitdaging-voor-de-landbouw 

 
+ Droogteplan Kempen (zie aparte bijlage) 
 
+ Overleg 13/01/2021 met landbouw 
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VI. BIJLAGEN 
 

A. Deelfiches basishemelwaterplan 
 
Zie aparte bijlage 
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B. Inventaris straten droogteplan 
 
Waar een wil is, kan een weg weg … 
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Wegenwerken > een weg wegwerken 
 

 
 
Screening potentiële straten 
 
Bv. oude wijken waar in doodlopende straten met louter bestemmingsverkeer toch ontzettend veel 
verharding, brede straten en zelfs aparte gescheiden voetpaden zijn aangelegd. Bovendien wordt het 
regenwater in de riool afgevoerd. Daar kan een fundamenteel ander profiel worden gebruikt met 
minder verharding, meer groen én meer waterinfiltratie. 
 
Voorbeelden: Salvialaan, Krokuslaan, Rozenlaan, Tulpenlaan, Vinkenlaan, Fazantenlaan, Heidelaan, 
Berkenlaan, Beukenlaan, Wilgenlaan, Hildering, enz. In de schoot van de dienst mobiliteit en technische 
dienst is een straatinventaris met alle 104 straten. 

 


