
 
 

Waterexpert: verruim de ruimte! 

 

Door de klimaatwijzigingen die we de laatste jaren ervaren, zijn steden en gemeenten bereid 

om te investeren in klimaatrobuuste infrastructuurprojecten. Het bestaande openbaar 

domein in stedelijk gebied is een limiterende factor omwille van de verschillende functies die 

moeten ingepast worden. Mobiliteit heeft hierin nog steeds de grootste impact op het 

openbaar domein, met daarnaast veiligheidsregulatie, openbare inrichting, commerciële- en 

ontspanningsfuncties. Daarbij komt dat de openbare ruimte ook onder druk staat door de 

steeds stijgende bevolkingsdichtheid in elke stad en gemeente. 

Oplossingen voor watergerelateerde problemen zoals overstromingen en droogte moeten 

ook in deze gelimiteerde ruimte inpassen. Deze problemen komen het meest voor in 

gebieden met een hoog percentage aan verdichte bovengrond, met andere woorden in 

stedelijk gebied. 

Daarnaast zijn bestaande rioleringsstelsels niet voldoende bestand tegen intense 

klimaatbuien omdat ze gelimiteerd zijn in capaciteit om de steeds hevigere regenbuien op te 

vangen en te bufferen. Daarbij komt dat bestaande rioleringsstelsels niet eenvoudig te 

onderhouden zijn. Het verhaal wordt nog complexer wanneer je kijkt naar alle ondergrondse 

nutsleidingen, die het bijna onmogelijk maken om hier nog grotere afval- en 

hemelwaterrioleringen tussen te passen. 

 

Bij de start van een stedelijk infrastructuurproject, ligt de focus op het vinden van oplossingen 

voor de waterproblematiek allereerst op het openbaar domein. Deze focus moet uitgebreid 

worden: bij het ontwerp zouden de wateropslag, -transport en –behandeling van zowel 

openbaar EN privaat domein in rekening gebracht moeten worden. Wat zou er gebeuren als 

het privaat domein ook wordt ingezet om samen te werken rond oplossingen voor 

wateroverlast en –droogte? Dit kan wel eens deel zijn van de grotere stedelijke oplossing om 

overstromingen en droogte aan te pakken in de stad. 

 

De waterexpert adviseert, motiveert en inspireert! 

 

De waterexpert is een dienst die Aquafin aanbiedt aan lokale overheden. Op vraag van een 

lokale overheid levert de waterexpert advies, technische informatie en indien gewenst ook 

ondersteuning bij de planning en implementatie van bronmaatregelen op privaat domein bij 

rioleringsprojecten. Dit advies is gebaseerd op een inventarisatie van de bestaande 

infrastructuur én de doorrekening van een combinatie van bronmaatrelen gekoppeld aan 

allerhande randvoorwaarden met ondersteuning van een multidisciplinair team. Dit team 

bestaat onder andere uit een gebiedsingenieur, die het huidige en het toekomstige 

rioleringsstelsel door en door kent, en een afkoppelingsdeskundige die ingrepen op het 

private terrein inplant. De voorgestelde concepten passen in een groter geheel van de buurt 

en openbare ruimte. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een co-creatie methode door 

de stad met de burgers, kan er een bredere context en draagvlak gecreëerd worden waarbij 

de totale beschikbare ruimte maximaal kan ingezet worden voor een totaliteit van 

oplossingen. 

 

Naast gemeentelijke rioleringsprojecten of renovatie van de openbare ruimte, kunnen ook 

bouwprojecten, scholen, bedrijven, KMO-zones et cetera voordeel halen uit het advies van de 

waterexpert. Gebouweigenaars, projectontwikkelaars en architecten moeten vaak voldoen 

aan watergerelateerde bouwcodes en -voorschriften die bij wet vast gelegd zijn. De 

waterexpert kan gedetailleerde informatie leveren rond de beste concepten in de gegeven 

context en de locatie met het grootste effect op klimaatverandering en kostprijs.  

 



 
 

Welk advies kan de waterexpert leveren? Eigenlijk alle mogelijke oplossingen rond water die 

kunnen toegepast worden op openbaar en privaat domein. Een aantal voorbeelden zijn: 

simpelweg het afkoppelen van regenpijpen en deze vrij laten lopen zodat het hemelwater ter 

plaatse kan infiltreren, regentuinen, groendaken (van simpele sedumdaken tot slimme en 

gebruiksdaken), regentonnen, geveltuinen, groenmuren, infiltratie voorzieningen, hemel- en 

grijswaterrecuperatie systemen, … en zelfs advies over het optimaliseren voor biodiversiteit. 

 

Voorbeeldproject 

 

Bij een bouwproject kan een infiltratievoorwaarde opgelegd zijn in de omgevingsvergunning. 

In het advies van de waterexpert wordt de watervraag van de gebruikers en de omgeving 

geanalyseerd waarbij de oplossing omwille van hoge grondwaterstanden eerder een 

combinatie zal zijn van een groendak, waterrecuperatie en bovengrondse 

infiltratievoorziening om zo de afloop van het hemelwater naar de openbare riolering tot een 

minimum te beperken en aan de infiltratievoorwaarde te voldoen. 

 

Innovatie 

 

Al deze bronmaatregelen zijn verzameld in een code van goede praktijk met 

ontwerprichtlijnen en effectiviteit van opslag, droogte en prijzen. De ‘beste’ oplossing voor 

een bepaald gebied is een verzameling van maatregelen en wordt bekomen door 

verschillende scenario’s met verschillende maatregelen door een modeleertool te laten 

berekenen. Hierbij wordt rekening gehouden met wensen, lokale parameters van de bodem, 

verharde en onverharde oppervlaken, prijzen, materialen, effect op overstroming en droogte, 

opbouw van het gebouw enzovoort. Dit ontwerp leidt dan tot een uitvoeringsplan op terrein. 

 

Ook de ondersteuning van de uitvoering van deze werken is een mogelijke waterexpert 

service. Er wordt gewerkt met kwalitatieve aannemers en leveranciers van materialen. De 

werken worden uitgevoerd volgens de code van goede praktijk om te garanderen dat de 

voorgestelde oplossingen ook werkelijk doen waarvoor ze dienen, namelijk het hemelwater 

maximaal inzetten op privaat domein om zo weinig afstroom te genereren. 

Al deze oplossingen kunnen zelfs ‘slim’ gemaakt worden zodat er een interactie mogelijk is 

met de infrastructuur op openbaar domein waardoor proactief kan gehandeld worden op 

basis van bv weersvoorspellingen. 

Er is reeds veel interesse van steden en gemeenten om de waterexpert te integreren in hun 

stedelijke infrastructuurprojecten. 

 

Er is een transitie aan de gang in het beleid naar een water-inclusief management waarbij co-

creatie en -participatie van groot belang zijn. Subsidies en belastingvoordelen zijn een grote 

katalysator, maar ook advies en ondersteuning creëren positieve effecten op privaat domein 

binnen een bredere context die zal leiden tot een transitie naar meer bronmaatregelen. 

Ruimte is waardevol en water zelfs nog meer. Als ruimte slim wordt ontworpen in combinatie 

met het water dat uit de hemel valt, zijn er oneindig veel mogelijkheden om multifunctionele 

ruimtes te creëren op verschillende niveaus. 

Elke open ruimte is een opportuniteit om deze slim te ontwerpen zodat deze in functie komt 

te staan van mens en milieu. 


