
 

   1 / 2 
Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen 

college@stad.antwerpen.be 

INZENDING VLARIO-INNOVATIEPRIJS 2020 

Proefproject water en bomen van Eeden 
 
Sinds enige tijd wordt meer en meer aandacht besteed aan het laten infiltreren van het oppervlakte water 
in de bodem, i.p.v. het te laten afvloeien naar de riolering. De bomen in de verharde gedeelten van 
Antwerpen krijgen vaak te kampen met watertekorten. Zij zouden erg gebaat zijn met het water dat men 
probeert te laten infiltreren. Zij hebben er echter enkel baat bij als het water infiltreert in de bodem in de 
buurt van de wortels, en ze zouden er nog meer baat bij hebben als het voor een langere tijd gebufferd zou 
kunnen worden in het bereik van de wortels, en dat enkel het overtollige water snel dieper in de bodem 
zou infiltreren.  
 
Er wordt algemeen voorspeld dat de zomers warmer zullen worden, dat er regelmatig droogteperiodes 
zullen komen, en dat de neerslag meer in pieken gaat vallen. Een systeem dat enkel zorgt voor infiltratie 
zal ervoor zorgen dat de bomen vlak na een regenbui zeker meer dan voldoende water zullen hebben. 
Een deel van het water zal door de grond worden gebufferd. Hoeveel water een grond kan bufferen hangt 
af van de grondsoort  en van het volume. Als er rond een boom maar weinig volume grond is zal die 
natuurlijke buffer vlug uitgeput zijn, en zal de boom last krijgen van droogtestress (bladeren afstoten, 
stoppen met groeien, taksterfte en in het slechtste geval volledig afsterven). In die situaties zou een extra 
kunstmatige buffer een goede aanvulling zijn op het natuurlijk bufferend vermogen van de grond. Hoe 
meer water een boom ter beschikking heeft, hoe meer groenvolume hij kan maken, en hoe meer 
ecosysteemdiensten hij bijgevolg kan leveren. 
 
Er bestaan kunstmatige systemen die water kunnen bufferen en het  terug aan de bodem kunnen afgeven 
in het bereik van de boomwortels. Daar komt nog bij dat zij zodanig aangelegd kunnen worden dat zij een 
deel lege ruimte hebben, waardoor zij in staat zijn om de grote aanvoer van water bij een stortbui ook te 
kunnen opvangen. Zij hebben dus een dubbele werking: ze kunnen water bufferen ten bate van de bomen 
en ze kunnen de regenwaterpiek tijdens stortbuien opvangen.  
 
Om vertrouwd te geraken met de aanleg en werking van buffer- en infiltratiesystemen is door de stad 
Antwerpen besloten om samen met Aquafin een proefproject op te zetten. De keuze is gevallen op een 
systeem dat opgebouwd is uit kunststof kratten die omgeven zijn door waterdichte folie, omdat dit een 
modulair systeem is, dat zowel onder een plantvak als onder een verharding kan gebruikt worden. 
 
Als locatie voor het proefproject is het plantvak genomen op het rond punt op het kruispunt Frederik Van 
Eedenplein  - Gloriantlaan in Antwerpen linkeroever. Dit plantvak was voorzien om bomen aan te planten. 
Het grondwater bevindt zich buiten het bereik van de boomwortels. Om die reden werd het geschikt 
bevonden als locatie om een buffersysteem aan te leggen.  

  
Figuur 1_Schematische doorsnede van het proefproject, met de drie verschillende types groeimedium 
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Figuur 2_Plan van het proefproject 

 
Uit berekeningen blijkt dat een groeiplaats die 
voorzien is met dit type buffersysteem minstens 25  
% tot 86 % meer groenvolume kan opleveren per 
boom, per jaar in vergelijking met een gelijkaardige 
groeiplaats zonder buffersysteem, op voorwaarde 
dat het systeem over een voldoende groot deel van 
de  oppervlakte van de groeiplaats wordt voorzien 
en constant water bevat. 
 
Voor dit proefproject bedraagt de oppervlakte van 
het gebied vanwaar het water aangevoerd wordt 
ongeveer 3500 m². Die grote aanvoer zal er voor 
zorgen dat het bufferbekken tijdens de zomerperiode zelfs bij weinig neerslag toch volledig bijgevuld zal 
worden. Als het op regelmatige tijdstippen regent,  zal het systeem daardoor waarschijnlijk nooit volledig 
leeg geraken ( dus constant water bevatten). 
 
De komende maanden en jaren zullen de bomen en de bodemgesteldheid blijvend gemonitord worden. Op 
die manier wil de stad Antwerpen samen met Water-link en Aquafin werken aan een klimaatrobuust 
openbaar domein, dat zowel een antwoord kan bieden op wateroverlast, droogteperiodes én bijkomende 
schaduwzones kan creëren door extra grote kruinvolumes. 

 
                      verwachte kroonprojectie zonder buffersysteem 
                      verwachte kroonprojectie met buffersysteem 
Figuur 3_Verwachte winst in kruinvolumes 
 


