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Wat is ‘overlast’?

• Water op straat moet kunnen!

– Buffering en tijdelijke berging

• Wateroverlast niet

– Water in huizen

– Schade



Aanpak

• Scheiden regenwater en afvalwater

• GSV hemelwater toepassen en opvolgen

• CGPR

• Nieuwbouwprojecten

– GSV Hemelwater toepassen en opvolgen

– Creatief ontwerp verkavelingen

• Hemelwaterplan!



Hemelwaterplan

• Doelstelling: duidelijkheid waar en hoe het 
hemelwater afkomstig van bestaande en 
geplande wegenis, woningen en (on)verharde 
oppervlakten kan worden geïnfiltreerd, 
gebufferd en afgevoerd.

• Methodologie opmaak              
hemelwaterplan beschikbaar                   bij 
CIW



De verhouding tussen een basishemelwaterplan, een 
detailplan en een uitvoeringsplan:



Hemelwaterplan

1. input (bestaande informatie):
– zoneringsplannen, 

– rioleringsplannen, 

– plannen van het grachtenstelsel, 

– hydronautstudies, 

– erosiebestrijdingsplannen, 

– modelleringen van waterlopen, 

– bepalingen uit het stroomgebiedbeheerplan, 

– ruimtelijke uitvoeringsplannen met specifieke 
voorwaarden voor hemelwater, 



Hemelwaterplan

1. input (bestaande informatie):

– signaalgebieden, 

– uitgevoerde en geplande rioleringsprojecten en 
andere werken, 

– uitgevoerde en geplande verstromingsgebieden,

– uitgevoerde en geplande 
erosiebestrijdingsmaatregelen, 

– kartering van recente overstromingen, …



Hemelwaterplan

2. betrokken partners:

– Gemeentelijke diensten

– Waterloopbeheerders

– Rioolbeheerders

– Provinciale diensten: Erosiecoördinatoren,…

– Buurgemeenten

– Diensten Vlaams gewest

– Bekkenbesturen

– Drinkwaterbedrijf



Hemelwaterplan

3. prestaties: 
– verzamelen van ontbrekende informatie,

– terreinbezoeken, 

– bijkomende opmetingen, 

– scenario-analyses op bestaande modellen, …



Hemelwaterplan

4. output: welke informatie het 
(basis)hemelwaterplan moet bevatten:
– afstroomgebieden, 

– infiltratiekarakteristieken van de bodem,

– gemiddelde en maximale grondwaterstand,

– knelpunten, 

– afbakening van deelzones met hun prioriteit,



Hemelwaterplan

4. output: welke informatie het 
(basis)hemelwaterplan moet bevatten:
– afbakening van zoekzones voor oplossingen:

• zones waar infiltratie mogelijk is, 

• zones waar doorlatende bestrating wordt aangelegd, 

• zones waar 'water op straat' aanvaardbaar is, 

• inschakeling van publieke ruimte voor infiltratie of 
buffering, 

• zones voor maatregelen op waterlopen, …



Hemelwaterplan

4. output: welke informatie het 
(basis)hemelwaterplan moet bevatten:
– afstemming maatregelen onverharde en verharde 

oppervlakten

– creatieve oplossingen:

• 'slimme'  (gestuurde) buffers, 

• water op straat bergen tussen verkeersdrempels en 
infiltreren met 'infiltratiekolken'



Standpunt VLARIO

• Iedere gemeente zou een hemelwaterplan 
moeten hebben (minimum basisplan)

– Overleg met alle actoren is belangrijk

– Grensoverschrijdend (water stopt niet aan de grenzen)

• Subsidies LT koppelen aan hemelwaterplan

• VLARIO-bestek Hemelwaterplan

• VLARIO als kenniscentrum aanpak hemelwater




