
Perspectieven voor de
toekomst

Deze ringanalyse heeft de sterke en
zwakke punten van de verschillende toe-
stellen en procedures aan het licht ge-
bracht.

Een eerste toekomstperspectief is de aan-
leg van een referentiemeetpark op de ter-
reinen van het OCW, waar gebruikers van
een in-situdichtheidsmeter hun toestel
tussentijds kunnen verifiëren en evalue-
ren. Als tweede toekomstperspectief zal
uit deze analyse een werkbare procedure
worden gedestilleerd voor de inzet van
in-situmeters bij dichtheidscontroles.

Door op deze manier onze kennis actief
met de sector te delen, dragen wij bij tot
de kwaliteit van metingen en van het uit-
eindelijk afgeleverde werk.
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Context

Onze leefwereld zal de komende jaren
steeds meer worden beïnvloed door kli-
maatveranderingen. Een langetermijnvi-
sie voor het beheer van ons hemelwater
is dringend gewenst.

Daarom pleit de Vlaamse Milieumaat-
schappij (VMM) voor het opstellen van
hemelwaterplannen voor de Vlaamse ge-
meenten, want op basis van deze plannen
kan het risico op overstromingen beter
worden bestudeerd en in kaart gebracht.
Wateroverlast met blank staande straten,
drijvende wagens en ondergelopen wo-
ningen zijn een beeld waarmee we allen
steeds vaker worden geconfronteerd.

Minder bekend is dat de evolutie van het
klimaat niet alleen tot wateroverlast, maar
ook tot een watertekort zal leiden. Onze
hemelwaterplannen zouden ook met
deze klimaatwijzigingsparameters reke-
ning moeten houden.

Individueel hergebruik van hemelwater
voor dagelijkse activiteiten is ondertussen
ingeburgerd. Waar mogelijk wordt in elk
gebouw in Vlaanderen hiervoor een he-
melwaterput verplicht. Wanneer we dit-
zelfde denkpatroon van waterbeschik-
baarheid op lange termijn echter ook
voor de gemeenschap willen garanderen,
is aanvullen van onze grondwaterlagen
via infiltratie een noodzaak.

In tegenstelling tot wateroverlast is
 afname van onze grondwaterreserves
 visueel niet waarneembaar, en daarom
ook minder sprekend. Niettemin is dit een
zorg op lange termijn, waar de overheid
oog voor heeft. Daarom is, op basis van
het principe van de ladder van Lansink
(figuur 1, blz. 12), hergebruik van hemel-
water prioriteit 1 en infiltratie op eigen
terrein prioriteit 2 in de regelgeving voor
de afvoer van hemelwater.

Studie VMM

Te vaak echter wordt in Vlaanderen infil-
tratie op individueel terrein en publiek
domein als onmogelijk beschouwd, om-
dat men ervan uitgaat dat de bodem on-
voldoende doorlatend is. Ook hier heeft
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VMM baanbrekend werk verricht. Begin
2017 werd een studie gepubliceerd “voor
het opstellen van richtlijnen voor het me-
ten van de infiltratiecapaciteit en het mo-
delmatig onderbouwen voor de dimen-
sionering van infiltratievoorzieningen”.
Op basis van steekproeven over heel
Vlaanderen op grondsoorten met ver-
schillende samenstelling blijkt uit deze
studie dat infiltratie van hemelwater meer
kan worden toegepast dan in eerste in-
stantie wordt gedacht.

Deze bevindingen openen de weg voor
doelmatig toepassen van infiltratie van
hemelwater op publiek domein. Deze in-
filtratie wordt voor zover mogelijk bij
voorkeur bovengronds uitgevoerd, maar
ter wille van de veiligheid, wegens plaats-
gebrek en om nog andere redenen die-
nen ondergrondse infiltratievoorzienin-
gen als alternatief te worden ingepland.
De overheid en ook de opdrachtgever
moeten kunnen beschikken over de no-
dige duurzaamheidsgaranties om deze
ondergrondse infiltratievoorzieningen op
publiek domein te kunnen bouwen. Er
zijn al heel wat technische documenten
met aanbevelingen opgesteld.

Proefinstallatie OCW

Als Opzoekingscentrum voor de Wegen-
bouw is het echter onze taak ervoor te
zorgen dat niet alleen theoretische, maar
ook voldoende op praktijkervaring geba-
seerde kennis over deze ondergrondse
infiltratievoorzieningen beschikbaar is –
niet alleen voor duurzame aanleg, maar
ook voor de controle en het beheer er-
van.

In samenwerking met de vzw Kurio en in
overleg met Bram Vogels, de auteur van
de bovenvermelde studie, zijn we gestart
met de aanleg van een proefinstallatie in
onze vestiging te Waver. Doel is verschil-
lende ondergrondse infiltratievoorzie -
ningen in situ te onderzoeken, waarbij
verschillende concepten op basis van
doorlaatbaarheid (gemeten via grond-
sonderingen), grondwaterpeil, aanvul -
lingen rond de infiltratievoorzieningen,
enz. zullen worden geanalyseerd. Deze
parameters zijn bepalend en doorslagge-
vend voor de werking van een infiltratie-
voorziening.

Het is de bedoeling dat de verschillende
infiltratiesystemen, die steeds bestaan uit
verschillende mogelijke voorbehandelin-
gen voor het opvangen van de slibdeel-
tjes in het afvalwater en het feitelijke in-
filtratiegedeelte, in deze installatie op de
proef kunnen worden gesteld zoals zich
dat ook in de praktijk voordoet. Daarbij
zal ook de invloed van niet-conforme of
onzorgvuldig verwerkte materialen op de
infiltratiewerking kunnen worden onder-
zocht.

Verschillende opstellingen voor inspec-
teerbaarheid en onderhoudsmethoden
zullen in deze installatie aan de praktijk
worden getoetst. Deze veelzijdige proef-
installatie was broodnodig, want uit het
verleden is gebleken dat infiltratievoor-
zieningen door conceptfouten, onvol-
doende controle en het ontbreken van
een adequaat onderhoudsplan hun werk
niet naar behoren konden uitvoeren.

Nu de uitvoerige studie van VMM heeft
aangetoond dat infiltratie van hemelwa-
ter in heel Vlaanderen een oplossing of
deeloplossing kan zijn om zowel water-
overlast terug te dringen als onze grond-
waterreserves voor de komende genera-
ties aan te vullen, denken wij als
onderzoeksinstelling dat het een ideaal
moment is om hieraan mee te werken.

Dit praktijkonderzoek wordt in verschil-
lende fasen uitgevoerd en zodra we hier-
uit publiceerbare proefresultaten hebben,
zullen we ze kenbaar maken en ook ver-
der toelichten.
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Figuur 1
Ladder van Lansink (afvalhiërarchie: van

preventie over hergebruik van stoffen en

materialen en verbranden met energie -

recuperatie tot inert maken)

Figuur 2 − Proefinstallatie in onze vestiging te Waver
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