
Projectbeschrijving : Water voor Later 
 

 

Inleiding 
 
Keiberg-Vossem is een bedrijventerrein in ontwikkeling in opdracht van de gemeente 
Tervuren.  https://keiberg-vossem.be/het-project/ 
 
Situering  
Door de hellingsgraad van het terrein zijn er bij hevige regenval problemen met 
overstromingen in de naburige verkaveling.  
 
Het is de ambitie van Interleuven het bedrijventerrein Keiberg-Vossem innovatief en 
duurzaam te maken. Water is hierbij een belangrijk aspect. In samenwerking met de 
lokale bedrijven en De Watergroep zullen we minstens 36.000 m³ per jaar hemelwater 
oogsten en infiltreren in een diepere watervoerende laag daar waar dit anders in de 
riolering zou worden geloosd zonder slimme toepassingen.  
 
Problematiek en gekozen oplossing. 
De oppervlakte van het terrein bedraagt ongeveer een 8 hectare waarvan 4,5 hectare 
verharding door wegenis en dakoppervlakte.    
De plaatselijke ondiepe ondergrond laat niet toe om de verzamelde hemelwaters te 
infiltreren in de bodem waardoor er overstort via de riolering dient te gebeuren.  
Het innovatieve concept bestaat erin dat  de geoogste volumes hemelwaters centraal in 
een “amphithewater”. Dat is een waterdicht bufferbekken dat tevens toegankelijk is als 
groene ontspanningsruimte met een ecologisch functionerend permanent volume water. 
Na de opvang wordt het “amfithewater” bijna leeggepompt en ondergaat het water een 
behandeling. Hierna wordt het ter beschikking gesteld van de bedrijven in een 2de 
“huishoudwaternet”. Dit water kan voor alle toepassingen die niet noodzakelijk nood 
hebben aan drinkwaterkwaliteit worden ingezet. De ervaring leert dat dit tot 1/3 van de 
klassieke waternood kan dekken. 
Daarenboven zal het niet onmiddellijk gebruikte volume behandelde hemelwater  worden 
opgeslagen in een diepere watervoerende laag. Hierdoor wordt  het risico op 
wateroverlast sterk gemitigeerd en wordt de riolering niet aangesproken op het moment 
dat deze reeds overbevraagd wordt.  
Dit concept laat tevens toe om tijdens aanhoudende droge periodes toch beroep te doen 
op het in het natte seizoen geoogste en opgeslagen volume hemelwater in de ondergrond 
waardoor er ook geen schaarste optreedt.  
 
De verwachting is dat er een netto aanvulling van de watervoerende laag zal vast te stellen 
zijn wat de duurzaamheid van de gekozen oplossing verhoogt. 

https://keiberg-vossem.be/het-project/


 
Oplossing 
De technische installaties  worden opgesteld in een gebouw aan de inkom van de 
terreinen waar ook, via een Billboard, educatief en informatief gecommuniceerd zal 
worden over de doelstelling en de resultaten van het project. 
 
In overleg met de gemeente Tervuren zal Interleuven in het inrichtings-, uitgifte- en 
beheerplan van het bedrijventerrein de nodige voorwaarden opnemen zodat bedrijven 
dienen aan te sluiten op dit tweede net in plaats van zelf te moeten investeren in 
regenwaterput en de uitrusting ervan.  
 
Resultaatgebieden 
Ontzorgen 
De bedrijven worden door dit innovatief concept ontzorgd. Ze dienen geen regenwaterput 
meer aan te leggen. Het onderhoud van een regenwaterput en de pomp- en 
filterinstallatie voor het regenwater valt dan ook weg. De Watergroep levert bovendien 
permanent een water af dat kwalitatief beter is dan het normale hemelwater dat 
bedrijven zelf maken via de gangbare installaties. In tijden van schaarste, wanneer de 
klassieke regenputten leeg zijn, hoeft geen drinkwater ingezet te worden voor toiletten, 
gezien er ook dan huishoudwater kan worden gebruikt.  
 
Verschil voor het water- en ecologisch systeem 
Het hemelwatersysteem met behandeling, infiltratie en lokaal hergebruik van 
huishoudwater zorgt ervoor dat we in de beschermde omgeving van een waterwingebied 
alsnog het innovatieve principe kunnen  toepassen met zoveel mogelijk lokaal hergebruik. 
Al het water dat op het terrein valt zal op deze manier worden gebruikt of geïnfiltreerd. 
Zo beperken we de impact van het bedrijventerrein op de waterbeschikbaarheid en het 
ruimere watersysteem. 
 
Vanuit de plaatselijke landbouwgemeenschap is er nu reeds interesse om bij schaarste 
hier ook water te tanken voor het sproeien van de nabijgelegen akkers. 
 
De Watergroep engageert zich om het geheel op lange termijn diepgaand te technisch en 
financieel te monitoren zodat inzicht verkregen wordt in de werking van dergelijk 
waterecosystemen.  
 
Disseminatie van de projectresultaten 
Wanneer de geologische opbouw van de ondergrond het toelaat is dit concept zonder 
meer te kopiëren naar andere bedrijventerreinen en ruimtelijke ontwikkelingen. 
Interleuven zal dit project actief delen met collega intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en ontwikkelaars. 
De Watergroep promoot deze innovatieve concepten eveneens via haar gemeentelijke 
aandeelhouders en een actieve prospectie van de ontwikkelingsmarkt.  

 


