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Inleiding 

 
INLEIDING 
 

De opmaak van een hemelwaterplan werd uitgewerkt op basis van verschillende kernvragen die zich vandaag en naar de 

toekomst toe opdringen. Door wijzigingen van wetgeving in de tijd, alsook het veranderende klimaat en maatschappij, 

voldoen historisch uitgebouwde systemen voor wateropvang- en transport niet altijd meer.  

Als gevolg hiervan dient het afwateringstelsel mee te evolueren met de populatie, het klimaat, de leefomgeving en andere 

steeds veranderende patronen. Belangrijk hierbij is het garanderen van de waterveiligheid naar overstromingen toe. Het 

hemelwaterplan bepaalt maatregelen hieromtrent, op zowel korte als lange termijn. Waterkwaliteit is een tweede 

uitgangspunt van waaruit het gehele stelsel bekeken wordt. In welke mate en met welke maatregelen kan het volume en 

de frequentie van overstorting van rioolwater in waterlopen worden teruggedrongen? De systeemkeuze voor het 

rioleringsstelsel is daarbij bepalend. Hierop geeft het hemelwaterplan een antwoord. Op basis van bepalende parameters 

zoals ecologie, techniciteit, leefbaarheid, maatschappelijk draagvlak en kostprijs wordt binnen het wettelijk kader een 

voorkeursscenario aangereikt per regio. Deze scenario’s geven weer hoe de verbouwing van het rioolstelsel in deze 

gebieden optimaal wordt gerealiseerd. Hierbij wordt het openbaar domein niet geschuwd: kleinschalige ingrepen op 

openbaar domein kunnen een maximale meerwaarde betekenen naar het waterbeheer van de stad. Het aanvullen van de 

grondwatertafel waar verdroging optreedt, is in sommige gebieden een win-win situatie van de uitkomst hiervan. Een 

voorbeeld hiervan is een infiltratievoorziening (waarbij regenwater wordt opgenomen in de bodem) uitbouwen in een 

parkzone onderhevig aan verdroging. 

Antwerpen is voor 99% berioleerd. Gebieden die niet aangesloten zijn op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (hierna RWZI 

genoemd) liggen voornamelijk in het noorden van Antwerpen. Wijzigingen aan het stelsel gebeuren voornamelijk 

tegelijkertijd met werken in het openbaar domein. Bijkomend worden hydraulisch belangrijke projecten uitgevoerd met als 

doel het oplossen van wateroverlast. Renovatieprojecten dringen zich op indien de staat van de riolering kritisch blijkt (ref. 

Asset Management Plan). Nieuwe rioleringen moeten voldoen aan bepaalde normen wat betreft de capaciteit. Een regenbui 

die qua intensiteit en duur één keer om de twintig jaar voorkomt (T20) moet kunnen afgevoerd worden zonder dat het 

water op straat komt. Daarenboven mag volgens de normen het rioolwater niet in waterlopen worden overgestort bij een 
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theoretische bui die zeven keer per jaar voorkomt (f7). Dit wordt via simulatiemodellen berekend voor het huidige 

rioolstelsel. 

Volgens artikel 2.3.6.4 van het wetgevend kader van VLAREM II dat sinds augustus 2008 van kracht is, moet er overal een 

gescheiden stelsel worden aangelegd, tenzij anders aangegeven in het gemeentelijk uitvoeringsplan (GUP: opgemaakt door 

de VMM). Dit betekent dat het afvalwater (afkomstig van verbruik van drinkwater voor verschillente toepassingen, hierna 

DWA, grijs of zwart water genoemd) via een apart rioleringssysteem wordt afgevoerd dan het regenwater dat afstroomt via 

de daken en openbaar domein (hierna RWA: regenweerafvoer genoemd). 

In hetzelfde wetgevend kader worden momenteel wijzigingen aangebracht wat betreft deze regel waarbij geen uitzondering 

werd toegestaan. In opdracht van de VMM werd een studie uitgevoerd naar een beoordelingskader voor de aanleg van een 

gescheiden stelsel. Uit deze studie blijkt duidelijk dat afkoppelen tot de laatste druppel vanuit een ecologisch-economisch 

optimum niet overal noodzakelijk is. Momenteel wordt verder onderzocht hoe de methodologie kan vertaald worden naar 

een beslissingsboom voor gans Vlaanderen. Uitzonderingen op de afkoppelingsplicht op straatniveau zijn wel enkel mogelijk 

in gebieden waar reeds riolering aanwezig is. De VMM werd op de hoogte gehouden tijdens de opmaak van het 

hemelwaterplan voor Antwerpen waarbij ook deze vraag bepalend is op basis van voorgaand genoemde parameters.  

Het doel is een plan met aanduiding van de optimale opvang en eventueel transport van het hemelwater dat ecologisch, 

maatschappelijk, technisch en financieel te verantwoorden valt. Een opmerking hierbij is dat de uitbouw van 

bronmaatregelen zoals infiltratie altijd en overal dient toegepast te worden. In deze studie wordt dit voor sommige 

gebieden meer naar voren gebracht dan voor andere. Dit is vooral op basis van duidelijke maar noodzakelijke 

opportuniteiten hieromtrent. Algemeen dient hemelwater altijd volgens de ladder van Lansink behandeld te worden 

(hergebruik, infiltratie, buffering en als laatste optie afvoer). Infiltratie dient voor elk project overwogen te worden als 

zijnde een vanzelfsprekendheid. 

Om de vuiluitworp uit de riolering significant terug te dringen werd ook real time control (RTC): sturing van het rioolstelsel 

via de hydraulische structuren en de creatie van buffering voor overtollig water, mee in overweging genomen. Een 

consequente uitbouw van infiltratiemogelijkheden blijkt de meest maatschappelijk verantwoorde manier te zijn om de 

vuiluitworp terug te dringen. Dit kan eenvoudig gecombineerd worden met groenelementen en geïntegreerd worden in het 
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Inleiding 

 
openbaar domein zonder interferentie met de bestaande nutsinfrastructuur. Voor gebieden waar infiltratie niet mogelijk is, 

is de plaatsing van bijkomend buffervolume een goed alternatief. 

Het Waterplan van de stad Antwerpen behelst de opmaak van een plan dat voorziet in een veranderend klimaat waarin 

water een nog grotere rol zal spelen. Waar het hemelwaterplan vertrekt van de huidige normen met betrekking tot 

wateroverlast (T20), zal het Waterplan nog verder vooruitkijken naar aanleiding van de klimaatverandering en nog steeds 

veranderende buien. Het hemelwaterplan kan als gebruiksdocument dienen voor ontwerpen op straatniveau alsook 

gebiedsdekkend naar mogelijkheden voor het hemelwater. De opmaak van het Waterplan kan daar nuttig gebruik van 

maken. 
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SITUERING 
 

De klimaatverandering vormt een uitdaging voor alle steden en gemeenten. Waterveiligheid (voorkomen van 

overstromingen) en waterkwaliteit (voorkomen van lozingen via overstorten van rioolwater in waterlopen) garanderen 

voor de inwoners van Antwerpen is de uitdaging waar Antwerpen en rio-link als rioolbeheerder samen voor gaan. Een 

screening en evaluatie van de bestaande toestand kan bestaande zwaktes detecteren. Om deze zwaktes globaal en op 

projectniveau op te lossen, worden mogelijke maatregelen in kaart gebracht via het hemelwaterplan. 

Het afwateringssysteem is organisch gegroeid. Tot 2008 werden gemengde rioleringsstelsels aangelegd voor de opvang 

van zowel DWA als RWA. Het scheiden van hemel- en afvalwater is geen eenvoudige opdracht en leidt niet altijd tot het 

gewenste ecologische resultaat. Het oude stedelijke weefsel laat weinig ruimte om twee performante afvoersystemen naast 

elkaar uit te bouwen. Daarenboven zijn randvoorwaarden steeds bepalend bij de aanleg van nieuwe riolering in de straat 

(werken binnen een bestaand stelsel). Behalve technische en ecologische beperkingen wordt rekening gehouden met de 

maatschappelijke en financiële kost van mogelijke maatregelen. Het creëren van waterveiligheid- en kwaliteit kan hand in 

hand gaan met de aanpak van bestaande problematieken zoals verdroging van de bodem. De aanleg van een 

infiltratievoorziening voorziet in een veilig systeem waarbij de grondwatertafel op peil kan worden gebracht. 

De transitie naar een gescheiden systeem vormt een uitdaging voor het hele grondgebied van Antwerpen, maar in de 

historische kern is de uitdaging het grootst. Eventuele afwijkingen van de keuze voor een gescheiden stelsel kunnen op 

basis van beredeneerde argumenten aanvaard worden. Het wetgevend kader daarrond is in ontwikkeling bij de VMM en is 

neergeschreven in de VLAREM-wetgeving (zie inhoud). Het hemelwaterplan reikt een totaalvisie aan omtrent de omgang 

met hemelwater. Deze visie resulteert in duidelijke regio-gebonden richtlijnen die voor ontwerpers en vergunningverleners 

het kader scheppen waaraan elk ontwerp getoetst kan worden.  

De noodzaak voor de opmaak van een hemelwaterplan blijkt uit vaker optredende problemen in verband met hemelwater. 

Steeds verder doorgevoerde verharding en het verdwijnen van waterlopen versterken en versnellen deze processen. 

Klachten van wateroverlast worden talrijker en problematischer. Het is duidelijk dat er nood is aan een structurele aanpak 

van de omgang met de toenemende regenval. Uit risicokaarten blijkt dat wanneer er niets ondernomen wordt, de stad 

Antwerpen in 2100 bij een behoorlijke bui volledig onder water komt te staan. 
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Situering 

 
In onderstaande figuur wordt het studiegebied afgebeeld. Er werd onderzocht in hoeverre heel het grondgebied Antwerpen 

in aanmerking kwam voor de opmaak van het hemelwaterplan. Op basis van huidige problemen werden enkele 

speerpuntgebieden uitgekozen om verder te ontwikkelen via dit plan. De gebieden waar al een duidelijke en haalbare 

hemelwatervisie voorhanden is werden niet verder onderzocht. 

  

Figuur 1: studiegebied van het hemelwaterplan van Antwerpen 

 

Uit de studieresultaten blijkt dat de voorgestelde combinatie van maatregelen ervoor zorgt dat het huidige grotendeels 

gemengde afvoersysteem voor riool- en hemelwater voldoet aan de huidige normen (zie boven). Om die zekerheid ook 

naar de toekomst te garanderen, is het nodig om stappen te zetten richting een robuustere stad waarin kortstondig 

capaciteitsgebrek in het afvoersysteem minimale gevolgschade met zich meebrengt.  
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Het hemelwaterplan stelt hiervoor een aantal principes voorop. Als ze consequent worden toegepast in nieuwe ontwerpen 

zal de weerbaarheid van Antwerpen op het vlak van water geleidelijk verhogen. Het afstromende water onder controle 

houden, leefruimtes bouwen boven het straatniveau en flexibele ontwerpen in de bovenbouw zijn maar enkele voorbeelden 

die kunnen worden toegepast.  
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Korte inhoud 

 
KORTE INHOUD 
 

In het hemelwaterplan (hierna hwp genoemd) wordt een totaalvisie voor de omgang met hemelwater aangereikt op basis 

van de huidig geldende normen.  

Deze niet technische samenvatting schetst de hoofdlijnen van het hwp. 

Een eerste stap is de bepaling van de systeemkeuze. De strategische bepaling voor de systeemkeuze wordt toegelicht via 

een schematische beslissingsboom die steunt op uitgebreide onderliggende berekeningen. Dit resulteert in een gezoneerde 

kaart waarin per gebied een type afwatering wordt beoogd. De combinatie van de voorgestelde maatregelen per gebied 

zorgt ervoor dat de stad resistenter wordt tegen hevige neerslag en ecologisch beter presteert. Zo wordt in een 

veranderend klimaat de stad beschermd tegen grote schade door extreme neerslag. Het Waterplan extrapoleert dit nog 

naar verdere klimaatbestendigheid. 

De systeemkeuze leidt tot enkele beleidsuitdagingen gaande van educatie, communicatie en burgerzin tot opvolging en 

controle. Het toepassen van bronmaatregelen zoals ontharding en infiltratie in openbaar domein dient breed gedragen te 

worden en kan best van binnenuit als vanzelfsprekend worden geacht. Logischerwijze zullen de toegepaste maatregelen 

opgevolgd, onderhouden en gecontroleerd moeten worden.  

Tot slot worden de belangrijkste zones in het studiegebied met de daarbij horende conclusies aangehaald. 

De gehanteerde terminologie en basisconcepten zijn achteraan toegevoegd aan het document, net als een pagina met 

frequently asked questions. 

 

 



 

12 

 

 

 

Figuur 1: De concluderende kaart op basis van de beslissingsboom.  

Felblauwe zones: optimaal gescheiden rioleringssysteem  

Lichtblauwe zones: gescheiden systeem met primaire aansluiting op een buffer zoals een parkvijver of grote waterpartij  

Turquoise zone: pragmatisch gescheiden stelsel op basis van projectniveau 

Lichtgroene zones: optimaal gemengde afvoer met infiltratie van alle neerslag  

Gele zones: optimaal gemengde afvoer met voldoende buffering om een belangrijk deel van de neerslag lokaal te infiltreren  

Oranje zones: gemengde afvoer met weinig potentieel op het vlak van infiltratie  
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Strategische visie systeemkeuze 

 
STRATEGISCHE VISIE SYSTEEMKEUZE 
 

Om tot een juiste systeemkeuze te komen werden uitgebreide berekeningen uitgevoerd die te herleiden zijn tot 

onderstaande vereenvoudigde en schematische beslissingsboom: 
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van mogelijke voor- en nadelen van gescheiden afvoerstelsels (bronmaatregelen 

worden buiten beschouwing gelaten). 

Voor- en nadelen van gescheiden afvoerstelsels 
 

 Ecologisch Technisch Financieel 

 

 
+ 

 
- Hydraulisch: waterveiligheid 

 
- Waterkwaliteit: terugdringen 

 
- Overstorting 

 

- Rendement waterzuivering 
 

- Aanvulling grondwatertafel 
 

- Hergebruik van hemelwater 
 

- Leefmilieu 

 
- Bestrijding hittestress 

 

 

- Hydraulisch: waterveiligheid 

 

- Bovengrondse maatregelen 
kunnen de kosten drukken 
naar riolering toe 
 

- Open structuren 
verminderen de kost voor 
de ondergrondse riolering 

als effectief afgekoppeld 
wordt: capaciteit 
afvalwaterleiding kan 

verlagen 
 

 

 
- 

 
- Vervuiling hemelwater via 

afstroming 
 

- Niet controleerbare foutieve 

aansluitingen 
 

- Geen effectieve afkoppeling door 

aansluiting op afwaarts gemengd 
systeem 
 

- Ontdubbeling van de riolering met 

behoud van capaciteit voor 
afvalwater door opwaartse 
randvoorwaarden 

 

 
- Conflict met nutsleidingen  

 
- Ruimtegebrek (smalle straten) 

 

- Onmogelijke kruisingen 
 

- Afwaarts onmogelijk 

afkoppelbaar 
 

- RWA oppompen 
 

- Speciale constructies voor 
kruisingen en/of tijdelijke 
aansluitingen 

 
- Speciale constructies voor 

kruisingen en/of tijdelijke 
aansluitingen 
 

- Ontdubbeling van riolering 
met behoud van capaciteit 
voor afvalwater door 

opwaartse 
randvoorwaarde: kosten 
meer dan verdubbeling 
t.o.v. gemengd systeem 
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Strategische visie systeemkeuze 

 
Vertrekkende vanuit de beslissingsboom werden volgende zones van een volwaardig regenwaterstelsel voorzien: 

 zones die op een eenvoudige manier water kunnen lozen in een waterloop. 

 zones die kunnen bijdragen aan een oplossing voor wateroverlast en die op een haalbare afstand liggen van een 

waterloop of een locatie waar een open buffer kan gebouwd worden. Het gaat dan niet noodzakelijk om een zone die nu 

wateroverlast ondervindt, omdat de waterpeildalingen tot ver buiten een gebied positieve gevolgen kunnen hebben. 

Waterveiligheid  

Op deze manier zijn de belangrijkste te scheiden zones afgebakend. Qua beperking van wateroverlast is de verbetering 

groot. Wat overblijft, zijn knelpunten waar geen mogelijkheid voor regenwaterafvoer in de buurt ligt en waar geen ruimte 

is om open buffers te bouwen.  

Waterkwaliteit 

De ecologische normen die voorschrijven hoe vaak er rioolwater uit het rioolstelsel gecontroleerd mag overgestort worden 

(f7) in een beek worden ook na het uitvoeren van de hierboven aangehaalde afkoppelingen nog overschreden. Voor deze 

locaties wordt een aangepaste aanpak voorgesteld. Deze maatregelen dienen in principe overal toegepast te worden, maar 

voor de hierboven vermelde gebieden is dit cruciaal: 

 Consequent nagaan of verhardingen noodzakelijk zijn: ontharding stimuleren 

 Bronmaatregelen op privaat domein faciliteren voor alle gebouwen 

 Minimaal 10 mm (l/m²) buffering met infiltratie voorzien in het openbaar domein op het moment van heraanleg  

 Een bijkomende gemengde bufferzone uitbouwen ter hoogte van de RWZI die ervoor zorgt dat aan de normen voldaan 

wordt. Deze maatregel is afhankelijk van de mate van uitvoering van de eerste 3 punten 

De voorgestelde maatregelen hebben het voordeel dat ze onmiddellijk effectief zijn in tegenstelling tot de uitbouw van een 

gescheiden rioolstelsel waar een volledige keten moet gerealiseerd worden (uitgaande van het historisch gebouwd 

rioolstelsel). Bovendien kunnen ze een hefboom vormen om meer groen in de stad te brengen en een belangrijke factor 

zijn in de aanpak van hittestress (zie ook het inspiratieboek). 
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BELEIDSUITDAGINGEN 
 

Veel van de kansen om minder hemelwater af te voeren zitten in het ontwerp van het openbare domein. Het stadsbeleid 

heeft bijgevolg een heel aantal hefbomen in handen om de evolutie naar hemelwatervriendelijke projecten te bespoedigen. 

Via de bouwcode (regelgeving van de stad Antwerpen omtrent bouwen en/of verbouwen) of door subsidiëring kunnen 

bijkomende maatregelen op privaat terrein opgelegd worden.   

 

Educatie en communicatie 
 

Om de burgerzin aan te wakkeren, dient bewustwording gecreëerd te worden. Bewustwording omtrent de oorsprong en 

omgang met water. Via het drinkwaternet wordt water aangeboden dat na gebruik als afvalwater (grijs of zwart) wordt 

beschouwd. Dit afvalwater wordt getransporteerd naar de RWZI waar het na zuivering in een waterloop terechtkomt. Een 

tweede bron van water is het hemelwater via de regen. Dit regenwater stroomt af via verhardingen: daken, wegenis en/of 

andere. In het beste geval wordt ook dit water nog gebruikt om daarna als afvalwater beschouwd te worden. Meestal 

echter stroomt dit gewoon af zoals het gevallen is, als helder en zuiver water, tenzij de verharding dermate vervuild is dat 

ook dit water niet meer zuiver is. Open structuren waarbij dit water aan de oppervlakte zichtbaar wordt, kunnen het besef 

vergroten van de aanwezigheid hiervan. Dit kan zelfs bijdragen tot een betere leefomgeving. Wanneer bewustwording zich 

verder doordringt tot op perceelsniveau en bij de man in de straat, zal het draagvlak vergroten om op een juiste manier 

met water om te gaan. Dit is een moeilijke maar belangrijke uitdaging. 

 

 

 



 

17 
 

Beleidsuitdagingen 

 
Bronmaatregelen 
 

Algemeen gesteld dienen bronmaatregelen altijd en overal toegepast te worden, het zou als het ware in het DNA moeten 

zitten van de moderne ontwerper. Maar voor bepaalde gebieden blijken deze maatregelen nog crucialer te zijn dan voor 

andere. Het al dan niet aanwezig zijn van een gescheiden stelsel met maximale capaciteit in de leidingen is in sommige 

gevallen nog ontoereikend voor de huidige ontwerpnormen naar waterveiligheid. In deze gevallen is het cruciaal dat 

bijkomend bronmaatregelen worden toegepast. Onderstaande maatregelen zijn in volgorde van prioritering opgelijst. 

 

ONTHARDING 
Door de jaren heen is er steeds meer oppervlak in de stad verhard, zowel op openbaar als privaat domein. Om te komen 

tot een robuuste stad is het noodzakelijk om deze historische keuzes kritisch te evalueren. Is deze verharding noodzakelijk 

voor het beoogde gebruik? Indien blijkt dat verharding noodzakelijk is kan men de oppervlakte ervan in vraag stellen. 

Verhardingen kunnen ook worden aangelegd onder de vorm van waterdoorlatende materialen zodat er toch nog insijpeling 

van regenwater in de bodem kan optreden. Deze optie dient altijd in overweging te worden genomen. Dergelijke kritische 

controle kan geïntegreerd worden in bijvoorbeeld procedures voor vergunningverlening.  

 

HERGEBRUIK  
Het hergebruiken van hemelwater is tot dusver vooral toegepast op privaat domein via regenwaterputten. Op jaarbasis kan 

op die manier heel wat drinkwater bespaard worden. Bijkomend wordt minder hemelwater onmiddellijk afgevoerd wat een 

positief effect heeft op de waterveiligheid en de waterkwaliteit (via vermindering van overstorting). Voorlopig blijft deze 

toepassing echter nog sterk gelimiteerd. Bij nieuwbouw appartementen zou de toepassing efficiënt zijn wegens een grotere 

mogelijkheid tot hergebuik. Voor ontwerpers ligt dat gevoelig door een niet-controleerbare verdeling van het water. Een 

kader voor gemeenschappelijk hergebruik kan de ontwikkeling van installaties voor deze toepassing een boost geven. 

Hierbij kan de plaatsing van infrastructuur op of onder openbaar domein en de levering aan de bewoners worden geregeld. 

Bovendien kunnen centraal beheerde reservoirs voor hergebruik ingeschakeld worden om wateroverlast te voorkomen. 
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INFILTRATIE  
Zoals hiervoor al vaker vernoemd kan infiltratie zeker bijdragen tot waterveiligheid en waterkwaliteit. Hierbij trekt het 

regenwater ter plaatse in de bodem. Dit kan via ondergrondse installaties, maar deze zijn niet controleerbaar. De keuze 

valt daarbij op onverhard terrein waar infiltratie in open structuren kan worden gecreëerd. Dit kan onder de vorm van 

wadi’s, grachten, vijvers,… Ook in straten kunnen infiltratiemaatregelen toegepast worden onder de vorm van 

infiltratiekolken, doorlatende verhardingen, kleine open greppels, boomvakken…   

Het effect van infiltratie op de waterveiligheid, waterkwaliteit, grondwatertafel en andere is groot ten opzichte van de 

kosten. Daarom dient te allen tijde maximaal te worden bekeken in hoeverre infiltratie toepasbaar is. Deze toepassing zal 

toekomstig een niet meer weg te denken maatregel zijn.  

 

GROEN-BLAUWDAKEN 
Platte daken kunnen grootschalig ingezet worden als groendak. Hierbij wordt een substraat op het dak voorzien van 

plantjes die regenwater gebruiken. Daardoor zal enerzijds het bufferend en infiltrerend effect worden aangesproken van 

deze daken, maar ook zal het water via evapotranspiratie worden verwerkt zonder dat het nog dient afgevoerd te worden. 

Het water dat wel afgevoerd wordt zal vertraagd in de riolering of afwaartse installatie terecht komen. 

Blauwe daken zijn bufferdaken. Hierbij wordt geen substraat op het dak aangebracht maar kan wel water gestockeerd 

worden via opstaande muurtjes aan de omranding. Op deze manier wordt het water vertraagd geloosd in de riolering. 
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Beleidsuitdagingen 

 
DE BURGER ALS MEDE-ACTOR 
Tot 70 procent van de verhardingen in de stad ligt op privaat domein. Een deel van de afstroming van het water kan op 

openbaar domein worden opgevangen en verwerkt, maar het is duidelijk dat de private component in het totale systeem te 

belangrijk is om te negeren. Op dit moment is er de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater die van 

toepassing is op nieuwbouw en grondige renovaties. Nochtans vereisen maatregelen als infiltratie, vertraagde afvoer of 

groene en blauwe daken lang niet altijd grote werken. Er is dan ook een groot potentieel voor het algemeen faciliteren van 

bronmaatregelen op privaat domein. 

 

Opvolging en controle 
 

Op de plaatsen waar hemelwater gescheiden zal worden afgevoerd is het cruciaal om de afwateringssituatie in kaart te 

brengen. De noodzakelijke afvoercapaciteit en dus de benodigde diameters, ruimtebeslag en kostprijs zijn afhankelijk van 

op- en afwaartse randvoorwaarden. Een opvolgingssysteem om deze wijzigingen in kaart te brengen en optimaal te 

benutten is noodzakelijk. Enkel zo kan gegarandeerd worden dat een gescheiden afvoer van hemelwater een ecologisch 

voordeel biedt. Ook de voorgestelde bronmaatregelen op zowel openbaar als privaat domein dienen in een controleerbaar 

medium bevattelijk te zijn. Dit zowel op korte als lange termijn.   
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ZONES 

 

Intra muros – zones binnen de ring 
 

Deze zones liggen binnen de Antwerpse Ring en hebben één gemeenschappelijke eigenschap: er zijn geen natuurlijke 

waterlopen waar het hemelwater op een eenvoudige manier kan naar afstromen. Enkel de Schelde, die getijdegevoelig is, 

en de dokken zijn mogelijke lozingslocaties. De volledige afwatering is afhankelijk van pompen of van grote buffers om 

hoogtij te overbruggen. Dat heeft een weerslag op de voorgestelde systeemkeuze. Twee gescheiden systemen die 

afhankelijk zijn van buffers en/of pompen, behoeven meer veiligheidsmarge en moeten dus groter en duurder 

gedimensioneerd worden dan één gemengd systeem. 

Binnen de ring worden volgende zones onderscheiden en hieronder besproken: 

 De ruien 

 ’t Zuid 

 Brederowijk 

 Schelde-oever 

 Eilandje 

 Dam 

 Opwaarts pompstation Siberiastraat 

 Uitzonderingszone stadspark en De Keyserlei 

 Overige zones binnen de ring 
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Figuur 1: Zones intra muros 
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RUIEN 

Systeem: pragmatisch gescheiden 

Strategie: Gescheiden afvoeren naar de 

Schelde voor lichte en matige buien 
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Zones 

 
Ruien 

 

 

Figuur 2: Afbakening zone Ruien 

 

Hoewel in de ruien de voorbije 20 jaar leidingen werden aangebracht om het afvalwater te transporteren, werkt het 

systeem bij regenweer als een gemengd systeem. Zowel het gewelf zelf als de afvalwaterleidingen monden uit in de 

ruiencollector onder de Scheldekaaien.  Eromheen is echter al heel wat geïnvesteerd in gescheiden stelsels die op dit 

moment alsnog gemengd worden en naar de rioolwaterzuivering worden gevoerd.  Er is dus nood aan een systeem om 

zoveel mogelijk afgekoppeld hemelwater apart naar de Schelde af te voeren. 
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Na afweging van verschillende scenario’s wordt het voorstel weerhouden om in de ruien bijkomende regenwaterleidingen te 

voorzien. Hierop worden de gescheiden afvoeren van de omliggende straten aangesloten en de leiding zal rechtstreeks 

lozen in de Schelde. Enkel indien het hemelwaterstelsel volledig verzadigd is, treedt er een vermenging op tussen hemel- 

en afvalwater. Door de beveiligingen op straatniveau relatief hoog te houden, is de lozing veel minder afhankelijk van het 

peil in de Schelde. 

Er zijn ook locaties waar technisch geen haalbare oplossing is om het hemelwater gescheiden af te voeren. Om in 

dergelijke gevallen een systeemkeuze te maken, kan een rekentool gebruikt worden. Anderzijds wordt er een pragmatisch 

ingekleurde kaart voorgesteld waarop een indeling is gemaakt op basis van de nu gekende gegevens. De te verwachten 

probleemprojecten zijn meestal de grote wegen die behalve water ook trams, auto’s, fietsers en hoofdleidingen van 

telecom en energie herbergen. De ervaring leert dat grote hemelwaterleidingen toevoegen aan de nog beperkt beschikbare 

ondergrondse ruimte soms technisch onhaalbaar is. In andere gevallen leidt het tot een zeer sterke stijging van de 

uitvoeringskost. Het resultaat is dat kleinere straten die naar deze assen afwateren ook niet gescheiden kunnen worden, 

aangezien afwaarts de afkoppeling niet mogelijk is.  

Ook om die reden dient zoveel mogelijk water lokaal te infiltreren waardoor er minder op afvoer moet worden ingezet. 

Onderstaande kaart met de af te koppelen zones houdt rekening met de bestaande afwateringsrichtingen. In sommige 

gevallen maakt een andere afwateringsrichting het wel nog mogelijk om in bepaalde straten afval- en hemelwater te 

scheiden. 
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Zones 

 

 

Figuur 3: pragmatisch ingedeeld gebied op basis van hoofdassen die aanleg hemelwaterstelsel sterk bemoeilijken (rood is 

gemengd; blauw gescheiden). 
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‘T ZUID 

Systeem: optimaal gescheiden 

Strategie: Lozen in Schelde met buffer om 

hoogtij de overbruggen - 250 m³/ha 

Beveiliging: Ja, via bestaande riolering 
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Zones 

 
’T ZUID 

 

 

Figuur 4: Afbakening van de zone 't Zuid waar hemelwater gescheiden zal afstromen naar de Schelde. 
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’t Zuid ligt langs de Schelde en heeft relatief brede straten. Het maaiveldpeil ligt er gelijk of hoger dan een normaal 

springtij in de Schelde. Het regenwater van deze wijk kan dus bij normale Scheldepeilen onder vrij verval lozen in de rivier. 

Daarnaast heeft de wijk ook vrije ruimte genoeg om de nodige gescheiden leidingen aan te leggen. 

In dit gebied kan extra buffering uitgebouwd worden (250 m³ per hectare) zodat bij hoge waterpeilen (springtij) van de 

Schelde het water tijdelijk kan gebufferd worden tot er terug vrije lozing mogelijk is. Er wordt een noodoverlaat voorzien 

naar het bestaande DWA/gemengde stelsel. Bij springtij kan dan de capaciteit van de gemengde leidingen aangesproken 

worden om te vermijden dat er wateroverlast optreedt. 

Indien de volledige wijk wordt afgekoppeld volgens de principes van optimale afkoppeling, zakt het peil in de ruien en het 

hoofdafvoernetwerk met enkele tientallen centimeters tijdens hevige stormen. 

De buffering van hemelwater kan zoveel mogelijk geïntegreerd worden in pleinen en op grote assen. Op sommige plaatsen, 

zoals de Zuiderdokken, is er de ruimte om dit aan het grondoppervlak te realiseren. 
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BREDERODE 

Systeem: optimaal gescheiden 

Strategie: Bufferen tijdens hoogtij (4 uur), deels in 

de straten (100 m³) en deels in randlocaties: Knoop 

Zuid en de Groene Singel. 

Totaal noodzakelijk (RWA+DWA): 370m³/ha 

Beveiliging: Neen 
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BREDERODE 

De wijk Brederode is op rioleringsvlak geïsoleerd van de rest van het bestudeerde gebied. De wijk ligt relatief laag. Het 

laagste punt ligt in een komvorm, wat betekent dat het water dat van de oppervlakte afstroomt zich er verzamelt. Indien 

de vuilwaterafvoer naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie onvoldoende groot is, wordt er geloosd/overgestort in de 

Schelde. Deze lozing is door middel van kleppen en schuiven beveiligd tegen instroming van Scheldewater. Een neveneffect 

daarvan is dat er bij hoge waterpeilen in de Schelde urenlang niet kan geloosd worden. In dat geval wordt al het water 

tijdelijk gebufferd in de leidingen. Het volume in de bestaande leidingen is echter onvoldoende groot om voldoende 

buffering te verzekeren voor het water dat de huidige (nieuwe) ontwerpstormen met zich meebrengen. Er dient dus 

bijkomende buffering te worden gezocht.   

Figuur 5: Afbakening zone Brederode 
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Zones 

 
De ontbrekende buffering kan best zoveel mogelijk in open structuren gerealiseerd worden. Om dit te kunnen doen zonder 

gevaar voor de volksgezondheid, mag er enkel regenwater in deze buffers terecht komen. Hiertoe dient een gescheiden 

stelsel aangelegd te worden. Het benodigde volume wordt gerealiseerd door het bestaande stelsel uit te breiden met een 

hemelwaterstelsel en dat laatste te voorzien van grote open buffers. Een deel daarvan kan voorzien worden in de groene 

Singel, maar het grootste deel zal worden gerealiseerd in de groene delen van Knoop Zuid.  

Om versneld gebruik te kunnen maken van de extra waterveiligheid die de nieuwe buffers bieden, kunnen er 

overloopmogelijkheden worden voorzien tussen de bestaande gemende leidingen en de RWA-hoofdassen. Aangezien er in 

deze tussentijdse situatie vermenging optreedt van afvalwater en regenwater, moet er een grondige ruiming gebeuren als 

er menging is opgetreden.   

Oppervlakkige afstroming van hemelwater naar deze zone dient vermeden te worden. Het water verzamelt zich immers op 

de laagstgelegen locaties, waar het de lokale riolering zou belasten. Kleine ingrepen bij de heraanleg van onder andere de 

Lange Lozannastraat kunnen voorkomen dat dit gebeurt.  

 

 

  
Figuur 6: In het hemelwaterplan worden enkele 

inspirerende beelden voorgesteld hoe de 

technische keuzes van het hemelwaterplan bij de 

heraanleg van openbaar domein zouden kunnen 

geïntegreerd worden in het straatbeeld. Dit 

voorbeeld van een straat in de Brederodewijk laat 

zien hoe een deel van de benodigde buffering 

wordt gerealiseerd in een waterdoorlatend 

funderingspakket. Verlaagde boomvakken en 

dwarsroosters voorkomen dat er watertransport 

is over het wegdek naar de laagste delen van de 

wijk. De lager gelegen rijbaan kan bij het 

overschrijden van de ontwerpnormen in de 

toekomst tijdelijk water opslaan zonder dat dit 

leidt tot schade. 
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SCHELDE-OEVER 

Systeem: optimaal gescheiden 

Strategie: Lozen in Schelde 

Buffering: 100m³ + beveiliging bij hoogtij 
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SCHELDE-OEVER 

 

 

De kaaiweg en zijstraten kunnen bij de heraanleg van de Scheldekaaien uitgerust worden met een apart regenwaterstelsel, 

dat gravitair uitstroomt in de Schelde. Door de getijdenwerking zal niet onder alle omstandigheden kunnen worden geloosd.  

Veel buffering uitbouwen zoals voorzien op ’t Zuid is hier niet realistisch. Om toch voldoende buffering te kunnen 

aanspreken bij kleine buien wordt 100m³/ha (1cm/ha) voorgesteld in deze zone.  

Van zodra het peil in de Schelde voldoende zakt kan er onbegrensd geloosd worden. Om wateroverlast bij hevige regen in 

combinatie met hoogtij te vermijden, worden er verbindingen naar het gemengde stelsel voorzien. 

Figuur 7: Afbakening zone Schelde-oever 
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De grens voor dit gebied blijft relatief dichtbij de Schelde gehouden. Verder doordringen in het historische centrum brengt 

een aantal problemen met zich mee. Enerzijds zijn de straten smal, waardoor de aanleg van twee leidingen de facto 

moeilijk is. Anderzijds liggen de bestaande leidingen alsook de afwaartse randvoorwaarden voor de afvalwaterleidingen erg 

ondiep, waardoor een RWA–stelsel (dat ondiep moet aangelegd worden om gravitair op de Schelde te kunnen lozen) er 

sowieso mee in conflict komt. 
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EILANDJE 

Systeem: gescheiden 

Strategie: Al het hemelwater lozen op het 

dok. 

Buffering: Dok vervult bufferfunctie. 

DAM 

Systeem: gemengd 

Strategie: Lozing via buffer en pompstation, 

zoveel mogelijk vasthouden om pompstation 

minder kritische maken.  

Buffering: minimaal 250m³ 
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EILANDJE 

 

 

Dankzij de volledige herinrichting van ’t Eilandje is hier overal een gescheiden stelsel gepland of al gebouwd. Aangezien het 

grotendeels over een nieuwe ontwikkeling gaat was deze zone voorheen niet aangesloten op de RWZI. Bijkomend 

hemelwater naar de RWZI voeren via gemengde leidingen zou het stelsel verder belasten. Hier werd de keuze voor een 

gescheiden stelsel weerhouden met maximale afwatering van hemelwater richting de dokken. 

 

Figuur 8: Afbakening zone Eilandje 
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Zones 

 
DAM 

 

Den Dam is erg kwetsbaar voor wateroverlast. Dit is volledig te verklaren door de lage ligging: de laagste punten liggen 

bijna een meter onder het waterpeil van de dokken en 2 meter onder het hoogwaterpeil van de Schelde. Doordat de 

riolering er nu in verbinding staat met de hoofdcollectoren, veroorzaakt een zware belasting van die collectoren altijd 

overlast in deze wijk. Rio-link werkt op dit moment aan een project dat de riolering van den Dam zal loskoppelen van de 

overige riolering. Daardoor zal een hoog peil in het hoofdsysteem niet automatisch tot overlast leiden in den Dam. 

Desondanks blijft dit een kwetsbare zone. 

Figuur 9: Afbakening zone Dam 
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Om wateroverlast op te lossen in combinatie met een gescheiden stelsel moeten er grote buffervolumes en 

pompinstallaties voorzien worden. Deze installaties zouden zowel voor afval- als regenwater moeten voorzien worden. De 

systeemkeuze voor deze zone is een gemengd stelsel. 

Infiltratie is in deze wijk door de omliggende waterpartijen geen betrouwbare afvoerkeuze. De meest optimale methode is 

om buffering (250m³/ha) uit te bouwen die voorziet in vertraagde afstroming naar het afwaartse pompstation. Op die 

manier zal er minder snel overstortwerking van gemengd water naar de Schelde optreden. 

Zowel op private percelen als op openbaar domein moet gezocht worden naar middelen om de afstroming zo traag 

mogelijk te maken en bij voorkeur ook kortstondige opslag van water mogelijk te maken.  

Alternatief scenario: De keuze voor het gemengd systeem is het gevolg van de onmogelijkheid om af te wateren zonder 

grote en kritische pompinstallaties. De in onderzoek zijnde Schijn-Schelde verbinding kan hier verandering in brengen. 

Concreet zou een groot deel van de wijk Dam en de zone rond de Slachthuissite onder vrij verval kunnen lozen via deze 

verbinding. De uitbouw van dit project kan een reden zijn om hier wel een gescheiden systeem te gaan aanleggen. 
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OPWAARTS POMPSTATION SIBERIASTRAAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze grote zone, reikend van de Paleisstraat tot aan den Dam wordt gekenmerkt door erg veel verharding en grote 

ondergrondse structuren (parkings, metro, …) die de aanleg van een gescheiden stelsel sterk bemoeilijken. Bijna twee 

derde van de aanwezige verharding bevindt zich op privaat domein. Een groot deel van de private oppervlaktes is niet 

afkoppelbaar volgens de principes van optimale afkoppeling. Heel wat gebouwen in deze zone hebben geen zichtbare 

hemelwaterafvoer aan de voorgevel. Een gescheiden systeem zou dus weinig dakwater kunnen opvangen. De 

afvoersystemen van de woningen zijn vaak onderling verbonden met onduidelijke oorsprong. Daardoor stijgt het risico op 

foutieve aansluitingen waardoor deze afvoeren kwetsbaar zijn voor vervuiling.  

Figuur 10: Afbakening zone opwaarts pompstation Siberiastraat  
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Het advies geldt in dit geval om een gemengd systeem te behouden. Er is wel potentieel om niet al het hemelwater af te 

voeren door bronmaatregelen in het openbaar domein toe te passen. 

Het water vertraagd naar de RWZI afvoeren om overstorting te voorkomen blijkt risico’s in te houden bij extreme neerslag. 

De vertragingssystemen die bij lichte buien de vuiluitworp sterk verminderen, geven bij hevige buien aanleiding tot hogere 

waterstanden in de riolering. Een betere oplossing is om het bestaande systeem te voorzien van een buffer die tijdelijk 

water kan stockeren. 

  

OPWAARTS PS Siberiastraat 

Systeem: gemengd met uitzonderingszone 

Strategie: Infiltratie van het OD, gemengde 

afvoer, lokaal gescheiden systeem om park 

te voeden. 

Buffering: minimaal 100m³ infiltratiebuffer 



 

41 
 

Zones 

 
Uitzonderingszone Stadspark en De Keyserlei 

Rond het stadspark en De Keyserlei doet zich een specifieke problematiek voor. Enerzijds is er een duidelijke watervraag in 

het park. De grondwatertafel is er door de jaren heen gezakt tot een erg laag peil. Anderzijds is er in de omgeving van het 

park, meer bepaald in De Keyserlei en Vestigingsstraat een gescheiden stelsel aangelegd dat geen afwaartse afvoer heeft. 

De voorziene afvoer die via de Van Ertbornstraat liep, blijkt in het project Brabo 2 niet te realiseren.  

De oplossing van deze twee problemen bestaat erin om in deze zone hemelwater af te voeren naar het Stadspark. Daar 

kan het water infiltreren.  

Op termijn stelt zich de vraag of er geen overloopmogelijkheid zal nodig zijn. Daarom wordt voorzien om de leiding die nu 

aan De Keyserlei klaar ligt, door de gemengde koker naar de leiding voor regenwaterafvoer van de Leien fase 2 te brengen. 

Figuur 11: Afbakening uitzonderingszone Stadspark en De Keyserlei 
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Dit houdt in dat de mogelijkheid ontstaat om een verbinding te maken tussen de dokken en de vijver van het Stadspark. 

Dat zal leiden tot een geleidelijke stijging van het waterpeil in de vijver tot het vroegere gewenste peil. Daar het om een 

geleidelijke evolutie zal gaan, kan de parkaanleg mee evolueren met de waterstand.  
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OVERIG GEBIED 
In de overige zones zijn geen natuurlijke afvoermogelijkheden meer beschikbaar. De laagste punten, zoals de vallei van de 

Vuilbeek (grens Antwerpen-Borgerhout), liggen zelfs onder het waterpeil van de dokken, het enige oppervlaktewater in de 

wijde omgeving. Er zijn wel enkele locaties waarvan bevestigd is dat er waterloverlast optreedt en heel wat kritische 

locaties waarvoor het hydraulische model aangeeft dat de marge heel klein is. Regenwater gescheiden afvoeren is hier niet 

evident. Er zijn heel wat ondergrondse barrières, de straten zijn relatief smal en het oppervlaktewater is niet gravitair te 

bereiken.  

De bestaande wateroverlast wordt veroorzaakt door een gebrek aan buffercapaciteit in het stelsel. De pompinstallaties aan 

de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Deurne zorgen bij extreme neerslag voor een constant lozingsdebiet en overtollig 

water moet tijdelijk gebufferd worden in het afvoersysteem.  

De bebouwing is dens en beslaat bijna tweederde van de totale verharde oppervlakte. Het is niet zeker hoeveel oppervlakte 

effectief af te koppelen valt (door slechts beperkt zichtbare dakafvoeren en significante binnenblokse bebouwing). Om zo’n 

situatie op te lossen met een gescheiden stelsel zou er ofwel veel reservecapaciteit moeten worden voorzien, zowel op 

gemengde als gescheiden riolering. Deze optie valt af omwille van plaatsgebrek en suboptimale investeringen. Een tweede 

mogelijkheid is op regelmatige afstand een overloopmogelijkheid tussen de twee voorzien. Dit doet echter de mogelijke 

ecologische winst sterk dalen. 

De systeemkeuze is hier een optimaal gemengd stelsel met 

bronmaatregelen.  

Buffering voor nieuwe ontwikkelingen, overal waar de ruimte het toelaat 

of waar problemen zijn dient aan 25mm voorzien te worden. Op 

bestaand openbaar domein met geen wateroverlast en weinig ruimte 

wordt 10mm vooropgesteld. Deze lokale buffering is absoluut 

noodzakelijk om de ecologische normen te halen. Tegelijk kan dit ook 

een antwoord bieden op verdroging en hittestress, twee gevolgen van 

de klimaatsverandering.  

 

OVERIG GEBIED 

Systeem: gemengd 

Strategie: Buffertekort compenseren met 

infiltratiebuffering 

Buffering: minimaal 100m³/ha voor 

aangesloten opp. 

 



 

44 

 

 

Dergelijke lokale buffering zal een impact hebben op de wijze waarop straten worden aangelegd. In het eindrapport wordt 

dieper ingegaan op de ontwerpkeuzes die hierbij werden gemaakt op basis van het sociale gebruik, de ligging en de 

wegfunctie. In onderstaande figuren worden visueel enkele mogelijke toepassingen weergegeven voor bronmaatregelen in 

het openbaar domein 

Alternatief scenario: De keuze voor een gemengd afvoersysteem wordt gemotiveerd door de onbereikbaarheid van 

oppervlaktewater en de daarbij horende technische problemen en kosten. In het onderzoekstraject voor de overkapping 

van de Antwerpse Ring werd echter meegenomen om te onderzoeken of en waar er ruimte is voor water langsheen het ring 

tracé. Er wordt in het hemelwaterplan dieper ingegaan op wat dit zou kunnen betekenen voor de systeemkeuze in het 

gebied dat hier aan grenst. Zowel intra- als extra-muros wordt deze mogelijkheid onderzocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren 12-13: Een grote verkeersas, hier worden lijnvormige elementen gebruikt die de verkeersstructuren scheiden. De 

beschikbare ruimte laat toe om de scheiding tussen verkeersstromen te vergroenen. De combinatie van verlaagd groen  met 

ondergronds poreus materiaal en buffering in funderingen van parkeerplaatsen of voetpaden kan ervoor zorgen dat er enkel 

nog bij heel hevige buien effectief water wordt afgevoerd via de riolering.   
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Figuren 14-15: Een klassieke woonstraat in Berchem. Hier dient ruimte gezocht te worden in de vorm van vlakken.  Door met 

poreuze funderingen te werken voor parkeerstroken is de ruimtelijke impact minimaal. De introductie van infiltrerende 

groenzones kan gecombineerd worden met bijvoorbeeld fietsenstallingen, waardoor ook hier weer een dubbel gebruik wordt 

verkregen.  
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Figuur 16 links: Een woonerf biedt heel wat mogelijkheden. De parkeerzones kennen er een minder intensief gebruik 

waardoor een groene aanleg mogelijk is. Er worden groene vakken voorzien waarin ruimte is voor stadslandbouw of 

sierbeplanting. Ondergronds wordt gewerkt met een poreus pakket dat zich uitstrekt onder de parkeerzones en groenzones.  

Figuur 17 rechts: Een straat met een levendig gelijkvloers. Het gebruik vraagt om een robuuste aanleg. De brede goten 

helpen om hemelwater tijdelijk te stockeren terwijl het infiltreert in de zones onder de laad- en loszones.  

  



 

47 
 

Zones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 18: Een smalle woonstraat, met een doorvoerfunctie en tramsporen. Ruimte creëren voor water vormt hier een 

uitdaging. Een deel van de weg werd verlaagd aangelegd in een poreus materiaal , zodat water zich daar kan verzamelen en 

de grond kan intrekken. De grootste volumes worden echter gebufferd onder de parkeervakken. Waar mogelijk, zoals ter 

hoogte van de insprong aan de rechterzijde, wordt de verharding gebroken met extra groen.   
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Extra muros – zones buiten de ring 
 

Ook buiten de ring is er een gebrek aan natuurlijke waterlopen in het te onderzoeken gebied. De enige waterloop met 

afwateringspotentieel is het Groot Schijn. Deze rivier wordt permanent verpompt naar het Albertkanaal.  

In het gebied buiten de ring is er op een aantal plaatsen structurele wateroverlast doordat het rioleringsstelsel volledig vol 

zit. Extra ruimte creëren in het gemengde stelsel is behalve duur, ook een weinig zinvolle optie. Het extra volume wordt 

razendsnel gevuld door het water dat afstroomt van het relatief hoog gelegen Berchem. Er moeten al heel grote volumes 

gecreëerd worden om een significante verbetering te krijgen. 

Daarom wordt gekozen om gericht af te koppelen in de zones waar dat eenvoudig kan. Deze zones worden dan uitgebreid 

tot er voldoende ruimte is vrijgekomen op het gemengde stelsel. De aangegeven grenzen zijn dus pragmatisch bepaald op 

basis van nu gekende gegevens.  

Buiten de ring worden volgende zones onderscheiden en hieronder besproken: 

 Cluster Klein Schijn 

 Cluster Groot Schijn 

 Infiltratieclusters 

 Cluster Brilschans 

 Cluster Rooilaan 

 Cluster Groenenhoek 

 Overig gebied  
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Zones 

 
  

CLUSTER GROOT SCHIJN 

Systeem: optimaal gescheiden 

Strategie: Afkoppelen rond parken met 

optimaal gebruik van de vijvers en rond 

lozingspunt, om wateroverlast zone rond 

Collegelaan onder controle te brengen. 

Buffering: 250m³ (deels in netwerk,  

deels in parken) 

CLUSTER KLEIN SCHIJN  

Systeem: optimaal gescheiden 

Strategie: Nieuw regenwatersysteem naar 

nieuw pompstation Klein Schijn 

Buffering: 250m³/ha 
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CLUSTER KLEIN SCHIJN 
In de regio van de Tweemontstraat heerst een wateroverlastprobleem. Het laagste punt van het zuiveringsgebied ligt in de 

Tweemontstraat. Bovendien is de riolering er niet opgewassen tegen het water dat er vanop de grote (industriële) 

verhardingen naartoe stroomt.   

Bij de herinrichting van het Klein Schijn zal de Provincie het tracé van de waterloop hier en daar wijzigen. De lozing van het 

Klein Schijn in het Albertkanaal verliep vroeger via het pompstation van het Groot Schijn. Dit zal naar aanleiding van de 

bouw van de Oosterweelverbinding verschuiven naar een nieuw pompstation enkel en alleen voor het Klein Schijn.  

In dit nieuwe pompstation is er reservecapaciteit voorzien. Er is een overeenkomst tussen rio-link en de Provincie in 

opmaak, die stelt dat rio-link de capaciteit van de reservepomp mag aanspreken. 

Om de wateroverlast in deze regio op te lossen wordt een gescheiden stelsel voorzien dat kan lozen via de reservepomp in 

het pompstation van het Klein Schijn. Hierdoor wordt het hemelwater van deze zone volledig onafhankelijk van andere 

gebieden verpompt. Daardoor neemt de gevoeligheid voor wateroverlast sterk af. 

CLUSTER GROOT SCHIJN 
Rondom de Collegelaan zijn heel wat straten gevoelig voor wateroverlast.  Verschillende scenario’s werden getoetst. De 

meeste effectieve maatregel blijkt om hemelwater af te koppelen van de gemengde riolering in de onmiddellijke nabijheid 

van de getroffen zone. Dit water wordt bij voorkeur geloosd op het Groot Schijn.  

Het gebied dat moet afgekoppeld worden is vrij groot. Behalve een zone rond de verbinding naar het Groot Schijn zijn twee 

deelgebieden voorzien die telkens lozen naar een parkvijver of wadi. Er zijn twee globale scenario’s afgebakend: één 

uitgaande van de hemelwaterdoorvoer die al voorzien is in de Boterlaarbaan en een alternatief scenario, waarin ook vanuit 

de Collegelaan een verbinding wordt gemaakt naar het Groot Schijn. 

De totaal effectief af te koppelen oppervlakte is 70 ha. 
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INFILTRATIE CLUSTERS 
De bedoeling is om overal maximaal te infiltreren, vanuit de instelling dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat de 

grond in Antwerpen binnen het studiegebied erg water ondoorlatend zou zijn. Uit ervaring is gekend dat er in Berchem 

gebieden zijn waar de grond goed waterdoorlatend is en ook de grondwaterstand erg laag is. Op deze plaatsen kunnen 

significante hoeveelheden water afgevoerd worden via infiltratie.  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen volledige infiltratie en gedeeltelijke infiltratie. 

 

Figuur 129: Infiltratieclusters 
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Gedeeltelijke infiltratie: cluster Brilschans 
De Brilschans vijver biedt de mogelijkheid om hemelwater tijdelijk te stockeren. In tegenstelling tot andere vijvers, worstelt 

de Brilschans niet met een dalend waterpeil. Het verlies via infiltratie lijkt dus beperkt, wat de vijver minder aanlokkelijk 

maakt om er hemelwater naartoe te voeren na afkoppeling. Omdat er op middellange termijn geen overloopmogelijkheid te 

realiseren valt, behalve naar het (te verpompen) hemelwaterstelsel van de Ring.  

In eerste instantie zal bij de heraanleg van de Grote Steenweg het RWA-systeem van deze brede gewestweg op de 

Brilschans aansluiten en een vertraagde leegloop naar het systeem van de Ring voorzien worden. Indien blijkt dat hiermee 

de capaciteit van de vijver nog niet optimaal benut wordt kan worden beslist om de straten ten westen van de Jan 

Moorkensstraat er ook op aan te sluiten. 

Gedeeltelijke infiltratie: cluster Groenenhoek 
Deze zone is stedelijk ingericht en op enkele straten die aan een spoorweg grenzen na, is de open ruimte beperkt. Een 

heraanleg van de straten dient maximaal in te zetten op infiltratie, maar ook een uitbouw van ondergrondse infiltratie naar 

een afzonderlijk regenwaterstelsel. De infiltratiesnelheid zal onvoldoende zijn bij extreme neerslag. Daarom voorzien we 

bijkomend ook een vertraagde leegloop. Het is echter de ambitie om de gerealiseerde projecten op te volgen en te 

evalueren of op termijn niet al het water geïnfiltreerd kan worden.   

Volledige infiltratie: cluster Rooilaan 
Dit is de enige zone in het onderzoeksgebied waar klassieke villabouw toegepast is: erg brede straten met een verharding 

die niet meer in lijn is met de huidige verkeersvisie (getuige de vele voetpaduitstulpingen) en open bebouwing.  

In deze zone adviseren we een volledige infiltratie van het regenwater. Er is voldoende bovengrondse ruimte om ambitieus 

te zijn. De woningen kunnen hier 100% afgekoppeld worden. Ook tussen de aangrenzende appartementsgebouwen is 

voldoende groen om een integratie van een hemelwaterbuffer/infiltratiebekken mogelijk te maken.  

Voor dit gebied wordt op termijn geen afstroming meer ingerekend. 
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OVERIG GEBIED 
Uit een kosten-batenanalyse bleek dat het voor de andere gebieden buiten de ring financieel interessanter is om het 

gemengde systeem van bijkomende buffering te voorzien om overstorting te voorkomen, dan om hetzelfde effect te 

trachten bereiken door af te koppelen. Bovendien is met bijkomende buffering een vuiluitworp tot maximum 7 keer per jaar 

haalbaar. Ook naar waterveiligheid toe bieden afkoppelingen in deze gebieden geen meerwaarde. 

Als locatie voor deze bijkomende buffering wordt park Spoor Oost voorgesteld. Het gaat om een gemengde buffer die 

relatief diep zou moeten worden aangelegd. Behalve tijdens de bouw ervan zal dit een minimale impact op de omgeving 

hebben. 

  

OVERIG GEBIED: BORGERHOUT, 

BERCHEM en DEURNE 

Systeem : gemengd 

Strategie: Maximale lokale infiltratie met 

gemengde afvoer. 

Buffering: minimaal 100m³/ha 

infiltratiebuffer, vergroot indien 

bestaande riolering te klein. 



 

54 

 

 

 

Merksem  
 

Merksem is lager gelegen dan al het omringende water. Vandaar dat dit district in het verleden meermaals te maken kreeg 

met wateroverlast. Naast een aanpassing van de afwateringssystemen om te voldoen aan de nieuwste normen, focussen 

we op de resistentie van de zone tegen wateroverlast.  

De relatief recente bebouwing die voor grote delen uit bel-étage woningen bestaat, biedt een interessante 

ontwerpuitdaging. De daken lenen zich bij uitstek tot groendaken en de verharding van zowel openbaar domein als private 

voortuinen kan drastisch worden teruggedrongen zonder verlies aan functionaliteit. Dit voorkomt dat er bij de heraanleg 

grotere afvoeren moeten worden voorzien. In sommige gevallen zal een verkleining zelfs mogelijk zijn. 

Voor Merksem werd nagegaan of een gescheiden stelsel een zinvol antwoord biedt op de wateroverlast- en 

overstortproblematiek. Doordat het huidige systeem problemen heeft om de toestroom van water bij extreme buien te 

verwerken, zijn er grote infrastructuuruitbreidingen nodig, wat de uitbouw van een gescheiden stelsel motiveert over het 

hele grondgebied van Merksem. Er zijn verschillende varianten mogelijk voor dit gescheiden stelsel: 

 In de noordwestelijke woongordel is de riolering relatief recent. Er zijn veel platte daken en veel verharding op 

straat. In eerste instantie is het hier dan ook nuttig om de afstroming terug te dringen door groendaken en 

ontharding. Bij vernieuwing van het stelsel kan zo de investering om over te gaan naar een gescheiden stelsel 

worden geminimaliseerd. 

 Ook in het centrum is een gescheiden stelsel een te verantwoorden keuze, omwille van het capaciteitstekort en te 

frequent voorkomende overstorting van rioolwater uit het stelsel. Grote verzamelleidingen zijn er echter te 

vermijden, omwille van de moeilijke technische uitvoerbaarheid. Daarom schakelen we de bestaande parkvijvers in 

als verzamelbekkens met bufferfunctie. Hierdoor blijven afwaartse leidingen beperkter qua afmetingen, wat de kans 

op een vlotte technische uitvoerbaarheid verhoogt. 

 In het zuiden combineert het hemelwaterplan een nieuw RWA-stelsel met een consequente aanpak om het water 

van verhardingen zoveel mogelijk rechtstreeks naar het oppervlaktewater te leiden.  
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Gezien de lage ligging van grote delen van Merksem, is er behalve een performant afvoersysteem ook nood aan een 

robuuste inrichting zowel op privaat als publiek terrein. Water kan er immers niet over het oppervlak geëvacueerd worden 

en zal dus bij extreme buien of een veranderend klimaat soms tijdelijk aan de oppervlakte moeten gebufferd worden. 
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TERMINOLOGIE EN BASISCONCEPTEN 
 VLAREM II: Milieuvergunningsdecreet, wetgevend kader omtrent rioleringen. 

 VMM: Vlaamse Milieumaatschappij 

 Aquafin: Bedrijf dat verantwoordelijk is voor de prefinanciering, de uitbouw en het beheer van infrastructuur voor 

waterzuivering en andere installaties.  

 Rio-link: rioolbeheerder voor de stad Antwerpen. Dit is een samenwerking van water-link en Aquafin NV  

 Code van goede praktijk: set van regels om volgens het wetgevend kader een juist ontwerp op te maken voor 

uitvoeringsprojecten. 

 Bouwcode: regelgeving van de stad Antwerpen omtrent bouwen en/of verbouwen 

 Hemelwater: water dat via regen op de aarde valt, ook wel RWA (regenweerafvoer) genoemd. 

 Afvalwater: gebruikt drinkwater dat via de riolering naar de zuivering wordt getransporteerd, ook wel DWA 

(droogweerafvoer), grijs of zwart water genoemd. 

 Gemengd systeem: rioleringssysteem waarbij afvalwater en hemelwater samen worden getransporteerd. 

 Gescheiden systeem: rioleringssysteem waarbij afvalwater en hemelwater apart worden getransporteerd. Het 

hemelwater wordt daarbij op een waterloop geloosd, het afvalwater gaat naar de waterzuiveringsinstallatie. 

 Waterveiligheidsnorm: Volgens de huidige Code mag geen water op straat komen bij T20. Dat is een bui die 

theoretisch maar één keer per 20 jaar voorkomt.  

 Wateroverlast (theoretisch): water dat op straat komt bij een bui die meer voorkomt dan een T20. 

 Waterkwaliteitsnorm: Ontwerpcriterium dat stelt dat er slechts 7 keer per jaar water uit de gemengde riolering mag 

overstorten in een waterloop. Die frequentie wordt aangeduid met een F7 bui: een bui die 7 keer per jaar voorkomt. 

 Overstorting: water dat vanuit een gemengd systeem via verhoogde leidingen in een waterloop terecht komt. 

Wanneer het hevig of langdurig regent is dit water zo verdund dat de vervuilingsgraad ervan beperkt is. 

 Afvoercapaciteit: het debiet (l/s) dat door een leiding van een bepaalde diameter kan stromen. 

 Composietbuien: statistisch samengestelde modelbuien die worden gebruikt om ontwerpen van afvoersystemen te 

evalueren.  

 Simulatie: berekening van de vullingsgraad- en snelheid van de rioleringen op basis van de composietbuien. Deze 

berekeningen kunnen toegepast worden op het bestaande stelsel maar ook op nieuw te ontwerpen stelsels. 
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Terminologie en basisconcepten 

 
 Bronmaatregelen: Maatregelen om hemelwater ter plaatse te houden en aan te pakken aan de bron (waar het 

neervalt). 

 Buffering: een volume waarin water gestockeerd kan worden alvorens vertraagd te lozen in de riolering. Algemeen 

wordt daarbij een waarde van 250 m³/ha gehanteerd. De oppervlakte komt overeen met de verharde oppervlakte die 

afstroomt richting het buffervolume  

 Infiltratie: waterafvoer door water de grond te laten intrekken. Dit is de meest natuurlijke manier om water af te 

voeren.  

 Infiltratiebuffer: buffervolumes die hoofdzakelijk infiltreren met een overloop naar een gemengd systeem. De 

standaardwaarde hierbij is 100m³/ha. 

 Hergebruik: het gebruiken van hemel- (of afval)water voor verschillende toepassingen zoals doorspoelen toiletten, 

sproei-installaties … 

 Waterdoorlatende verharding: verharding in dergelijk gekozen materialen dat het water nog tot in de bodem kan 

doorsijpelen. 

 Groendak: plat dak waarop een plantensubstraat is aangebracht zodat water via evapotranspiratie wordt verbruikt 

alvorens vertraagd te lozen 

 Blauwdak: plat dak waar een buffervolume is voorzien zodat het water vertraagd kan afstromen. 

 Lansink: de ladder van Lansink bepaalt de prioritering in omgang met hemelwater: hergebruik, infiltratie, buffering en 

als laatste vertraagde lozing. 

 Huisaansluiting: de rioolaansluiting van gebouwen (privaat domein) op de openbare riolering (openbaar domein). Dit 

kan een DWA-aansluiting of RWA-aansluiting zijn. 

 Nutsleiding: elke leiding in openbaar domein die die nutsvoorzieningen distribueert (drinkwater, elektriciteit, gas, …). 

 Waterplan: Studie van de stad Antwerpen die een klimaatbestendig plan beoogt naar de toekomst toe voor wat betreft 

de uitdagingen voor water. 

 Intra muros – Extra muros: de zones binnen en buiten de ring van Antwerpen. 

 RWZI: rioolwaterzuiveringsinstallatie. Deze installatie ontvangt en behandelt het afvalwater van een bepaald 

zuiveringsgebied. Het gezuiverde water wordt geloosd in een waterloop. 

 Zuiveringsgebied: afgebakend gebied waarvan het rioleringswater naar dezelfde RWZI stroomt. 

 TAW: Tweede Algemene Waterpassing. Dit is de referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen worden bepaald. 
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 Laagtij: het laagtij van de Schelde schommelt rond 0m TAW. 

 Hoogtij: het hoogtij van de Schelde schommelt rond 5-5.5m TAW. 

 Springtij: het springtij van de Schelde bedraagt 5.5-6m TAW. 

 Ruien: historische waterwegen in de binnenstad die later werden ingemetseld en ondergronds zijn gemaakt. De huidige 

toepassing hiervan is afvoer van gemengd water. 

 RTC: real time control: het sturen en beheersen van rioleringswater door regelbare schuiven en pompinstallaties 

waardoor de buffering in het leidingstelsel optimaal wordt benut en overstorting maximaal wordt beperkt. 
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FAQ 
 

 In Nederlandse literatuur wordt altijd gesproken over een buffertekort dat moet worden aangevuld. 

Waarom komen uit het hemelwaterplan geen eenvoudige buffervoorwaarden?  

 

De situatie in Nederland is anders: de afstroomgebieden liggen vlak, er zijn veel noodoverlaten naar open water en 

de pompcapaciteit is strikt beperkt. Antwerpen ligt niet vlak, er zijn vrijwel geen noodoverlaten en onze 

pompcapaciteit is historisch gegroeid en verschilt van gebied tot gebied. Problemen zijn veel minder een gevolg van 

statische berging en veel meer van dynamische effecten. 

 

 Kan Real Time Control, het elektronisch sturen van waterstromen, de vuiluitworp uit het rioolstelsel niet 

sterk beperken?  

 

Dit wordt uitgebreid onderzocht in het volledige rapport. Het is eenvoudig om de ecologische normen te halen indien 

we water doelbewust gaan ophouden in het rioleringssysteem, maar onafhankelijk van het geteste systeem bleek er 

een ernstige verslechtering van de waterveiligheid bij hevige stormen. Dankzij het meetsysteem dat we voorstellen, 

zouden we in staat moeten zijn om beter de effectief optredende waterpeilen op te volgen, zodat dergelijke 

systemen misschien toch toepasbaar worden. 

 

 Zijn de schetsen die jullie voorstellen bindend?  

 

Neen, ze geven enkel één van de vele mogelijke manieren om tot voldoende infiltratieoppervlak en buffervolume te 

komen. In het Waterplan zal de Stad laten onderzoeken welke technieken onder welke omstandigheden toepasbaar 

zijn. 
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 Is de infiltratiecapaciteit overal wel groot genoeg?  

 

De infiltratiekaarten die door de Stad werden opgemaakt geven aan dat er goed kan geïnfiltreerd worden in de 

gebieden waar het hemelwaterplan dit voorstelt. Toch zal de snelheid waarmee water de ondergrond kan intrekken 

verschillen. Doordat we uitgaan van 10 mm buffering weten we echter dat in vrijwel alle gevallen minstens de 

eerste 10 mm neerslag lokaal zullen infiltreren. In droge periodes of op goed waterdoorlatende grond kan het zijn 

dat er nog veel meer water verdwijnt via de infiltratievoorzieningen. 

 

 Is meer water infiltreren niet nefast voor kelders?  

 

Het is natuurlijk zo dat afvoeren door infiltratie het grondwater beter aanvult, maar het effect daarvan mag niet 

overschat worden. Elk huis met een tuin heeft achteraan het huis een natuurlijk infiltratieoppervlak en dit leidt 

zelden tot problemen. Bovendien is grondwater aanvullen een vorm van goed beheer voor groenontwikkeling en het 

aanvullen van onze drinkwatervoorraden.  

 



 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

 


