
Vlario Innovatieprijs 2021 – Visie & concept 

In de stad Bree ondergaat het hele centrum al enkele jaren een grondige wijziging. Naast ruimte voor 

de typische stedelijke activiteiten zoals markten, evenementen, winkelen en horeca is er ook 

aandacht gegaan naar vergroening van de omgeving. Er is maximaal gezocht naar een goed 

evenwicht tussen de nodige verharde of semi verharde oppervlaktes en het zachtere groen om een 

ideale mix te creëren. 

De trekpleister van dit geheel is het centrale plein “Vrijthof” pal in het centrum van de stad. Na de 

werken aan de zuidzijde van de kleine ring ( de vroegere wallen ), waarbij er een gescheiden stelsel is 

aangelegd waardoor er geen afvalwater meer werd aangesloten op de ingebuisde Breeerstadsbeek, 

is de herinrichting van het gehele centrum ( afbeelding 1 ) sinds juli 2020 in uitvoering. 

 

Afbeelding 1 : rioleringsplan centrum Bree met centraal het Vrijthof 

Het Vrijthof zal heraangelegd worden als een ontmoetingsplaats waar evenementen kunnen 

plaatsvinden, waar de aanwezige horeca aangelegenheden een prominente plaats krijgen en waar er 

met de aanplanting van nieuwe bomen voor een aangename sfeer wordt gezorgd. De aanwezigheid 

van deze bomen en ook de aanwezige, maar aan te passen, fontein zorgen in de droge periodes voor 

de nodige afkoeling in het stadscentrum ( afbeelding 2 ) 

Na de droge zomerperiodes van de laatste jaren en de verwachtingen dat deze meer en meer zullen 

voorkomen, werd het irrigatiesysteem voor de bomen nader bekeken. In samenspraak tussen de stad 

Bree, Fluvius, aannemer Hoogmartens en hun leverancier Disaghor werd al vlug besloten dat er een 

optimalisatie van de waterbevoorrading voor de bomen kon en moest gerealiseerd worden. Meer 

nog, er werd een totaal watermanagementsysteem bedacht waarbij zowel de bomen gevoed konden 

worden, de fonteinkelder als extra buffer kon gebruikt worden en de infiltratie naar de ondergrond 

geoptimaliseerd werd. 

 



 

Afbeelding 2 : inrichtingsplan Vrijthof en directe omgeving. 

Het hemelwater van alle omliggende daken zal in eerste instantie deels naar de bomen en deels naar 

de bufferkelder vloeien via het secundaire RWA stelsel bestaande uit dichte buizen. Het 

irrigatiesysteem van de bomen en de bufferkelder van de fontein zijn met elkaar verbonden. Via 

“vlotterputten” kan het bufferwater vanuit de fonteinkelder, indien nodig, ook terugvloeien naar de 

bomen. Bij langdurige regenval en verzadiging van dit systeem zal het overtollige hemelwater in 

laatste instantie overstorten naar de, in het oorspronkelijk dossier voorziene, poreuze betonbuizen    

( primair RWA stelsel ) voor infiltratie naar de ondergrond.  

Het hemelwater dat op het plein zelf valt word rechtstreeks aangesloten op de poreuze betonbuizen 

ter bescherming van de bomen en de fontein in geval van calamiteiten op het plein. 

Door deze uitvoering zal er wellicht zeer zelden nog hemelwater van dit gebied overstorten naar het 

afwaartse regenwaterstelsel in het centrum van Bree. 

Op het Vrijthof zal het hemelwater zorgen voor hergebruik in functie van sfeer ( fontein, groen ), 

verkoeling ( opname en verdamping door de bomen ) en voeding van het grondwater ( infiltratie ).  

Wij denken hierbij een mooi, duurzaam en klimaatbestendig concept te realiseren in het gezellige 

stadscentrum van Bree. 

Steeds bereid tot verdere toelichting, 

Opsteller van deze nota, Erik Fraeys – regio-ingenieur Fluvius regio Limburg Noord, met  

ondersteuning van Nelly Gabriëls – verantwoordelijke projecten stad Bree en Dirk Dignef – 

projectleider aannemer Hoogmartens NV 


