
Aqtiput 

Door de klimaatverandering worden we de komende decennia geconfronteerd met nattere winters, 

drogere zomers en meer intense regenbuien. Een groot deel van de regen komt via verharde 

oppervlakte (straten, pleinen, daken, …) in het rioleringsstelsel terecht en het is bijgevolg niet 

verwonderlijk dat de impact op het rioleringsstelsel groot is. Een studie in opdracht van Vlario (Wolfs 

et al., 2018) wees uit dat de frequentie waarmee wateroverlast optreedt de komende decennia met 

factor 8 zal toenemen. Wateroverlast die in het huidige klimaat eens om de 20 jaar optreedt, zal tegen 

2050 om de 4 jaar voorkomen en tegen 2100 zelfs om de 2,5 jaar.  

Een van de maatregelen die naar voor wordt geschoven is de massale uitbouw van buffering in het 

rioolstelsel, maar het duurt jaren voor dergelijke projecten gerealiseerd worden en het kost de 

gemeenschap bovendien handenvol geld. Maar er kan ook op een andere manier bijkomende 

buffering aangesproken worden…  

Naar schatting 60% van de Vlaamse huishoudens beschikt over een regenwaterput, maar velen 

gebruiken die niet of amper. Tijdens de natte maanden staan veel regenwaterputten bijgevolg zo goed 

als vol. Anders gezegd, het beschikbare volume wordt niet of onvoldoende benut als buffer.  

Nochtans zou dat zinvol zijn, zoals geïllustreerd in Figuur 1. Op de verticale as van deze grafiek wordt 

het volume regenwater getoond dat overloopt uit een regenwaterput tijdens regenbuien voor het 

huidige klimaat (blauw), maar ook voor het verwachte klimaat in 2050 (rood) en 2100 (oranje). Op de 

horizontale as staat de terugkeerperiode waarmee dit gebeurt. Om de interpretatie van deze grafiek 

te vergemakkelijken (roze): in het huidige klimaat zal er om de vijf jaar 1 keer een volume van 5 m³ 

overlopen uit de regenwaterput.  

Als verwachte overloopvolumes gecombineerd worden met informatie over het volume van de 

aanwezige regenwaterputten (Figuur 1), dan kan geconcludeerd worden dat een overlopende 

regenwaterput in veel gevallen kan vermeden worden of dat het overloopvolume significant kan 

verminderd worden.  

 

Figuur 1: De grafiek (overgenomen uit Wolfs et al., 2019) toont het overstortvolume uit regenwaterputten tijdens regenbuien 
voor het huidige klimaat en het verwachte klimaat in 2050 en 2100. De histogram (links) toont de spreiding van het volume 
van regenwaterputten afgeleid uit een rondvraag waar 420 personen aan deelnamen. 



Met Aqtiput willen we de regenwaterputten als het ware activeren door het niveau in de 

regenwaterputten te sturen. Op die manier kunnen hevige regenbuien (deels) worden opgevangen en 

kunnen de riolen het toestromende regenwater vlotter afvoeren, met minder riooloverstromingen 

en/of –overstorten tot gevolg.  

Voor het oplossen van wateroverlast wordt typisch gekeken naar de (lokale) overheid, maar het unieke 

van Aqtiput is dat er wordt samengewerkt met de burger om een maatschappelijke uitdaging op een 

snellere en kostenefficiëntere manier aan te pakken. Het spreekt voor zich dat niet alle 

regenwaterputten in Vlaanderen – hun aantal wordt geschat op 1,6 miljoen – in aanmerking komen. 

De bedoeling is om een bestaand probleem (wateroverlast en/of overstortwerking) te voorkomen en 

het modelleerwerk om te achterhalen welke regenwaterputten hiervoor moeten worden geactiveerd, 

is een belangrijk deel van de uitdaging en de innovatie.  

Aqtiput is momenteel in volle ontwikkeling en in de loop van 2020 zal dit worden toegepast in een 

demoproject.  
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