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Bijlage 5: infiltratie 2

Waarom hemelwater bufferen en infiltreren?
Regenwater snel afvoeren via verharde oppervlakten en gemengde rioleringen, zoals dat nu meestal gebeurt, heeft 
een negatieve invloed op de waterbalans.
Regenwater kan niet meer infi ltreren naar het grondwater, omdat er te veel verharde oppervlakte is die afdraagt 
naar de riolering. Op veel plaatsen leidt dit tot een verlaging van de grondwatertafel. Zo ontstaat verdroging van het 
milieu en is er ook minder grondwater beschikbaar voor bijvoorbeeld drinkwaterproductie.

Bij hevige regenval kan het rioleringsstelsel het water niet verwerken. Vervuild water uit gemengde rioleringen gaat 
dan overstorten in het oppervlaktewater. De inspanningen om het oppervlaktewater zuiver te houden, worden zo 
gedeeltelijk tenietgedaan.
Met regenwater vermengd afvalwater kan minder effectief gezuiverd worden. Veel bestaande rioolwaterzuiverings-
installaties halen daarom een laag rendement.

Ook water dat gescheiden wordt afgevoerd, kan nog voor problemen zorgen. Regenwater dat te snel afstroomt, kan 
stroomafwaarts voor overstroming zorgen.

Welke infiltratietechnieken bestaan er?
Er bestaan verschillende infi ltratietechnieken die op schaal van de individuele woning kunnen toegepast worden: 
technieken die leiden tot onmiddellijke infi ltratie in de ondergrond, en technieken die leiden tot berging en infi ltratie 
in een open of in een ondergrondse voorziening.

De mogelijkheid tot infi ltratie hangt af van de doorlatendheid van de grond en van het peil van de grondwatertafel. 
De doorlatendheid kan geschat worden op basis van de samenstelling van de grond. Bij twijfel kan men de 
doorlatendheid meten door middel van een test.

Infi ltratie van regenwater is dus niet eenvoudig. Vraag dan ook advies aan een deskundige vooraleer je aan de 
slag gaat.

Door verharde oppervlakken kan regenwater niet meer in de bodem dringen. Bij onverharde oppervlakken kan het 
water wel insijpelen. Besteedt de school daar aandacht aan?

 Het beheer van hemelwater wordt best zo georganiseerd dat verdroging (watertekort) wordt voorkomen 
of beperkt. Daartoe wordt neerslag zoveel en zo lang mogelijk vastgehouden waar hij valt. Op die manier wordt 
ook het probleem van wateroverlast aan de bron aangepakt en worden overstromingen niet afgewenteld op 
stroomafwaarts gelegen gebieden.
Wanneer water in de bodem infi ltreert, vult het de grondwatertafel aan of stroomt het ondergronds naar waterlopen, 
maar veel trager dan wanneer het van het landoppervlak afl oopt. In beide gevallen neemt de kans op overstroming 
af. Een bijkomend voordeel van het bevorderen van infi ltratie is de verminderde erosie en toevoer van sedimenten, 
waardoor er minder slib in de waterlopen terechtkomt en er bijgevolg minder geruimd en gebaggerd moet worden. 
Het ingesijpelde water zorgt voor de aanvulling van het grondwater, wat verdroging beperkt.  
Als in de school grote oppervlakten verhard zijn (gebouwen, speelplaats, parking, …) is het nuttig om eerst het 
gebruik van hemelwater te maximaliseren en daarna oppervlakken waterdoorlaatbaar te maken en/of hemelwater ‘af 
te koppelen’ en waar mogelijk te laten infi ltreren (bv. ook voor de overloop van hemelwaterputten). Afkoppelen wil 
zeggen dat het hemelwater niet naar een gemengd rioleringsstelsel stroomt.
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Onmiddellijke infiltratie in de ondergrond

Het rechtstreeks laten infiltreren in de ondergrond is de meest aangewezen manier om regenwater
af te koppelen. Er zijn uitvoeringen met of zonder grasbegroeiing.

De volgende systemen zijn mogelijk:
• Steenslagverharding
• Dolomietverharding
• Bestrating met brede voegen
• Waterdoorlatende betonstraatstenen
• Grasbetontegels
• Polyethyleen grastegels
• Mulchbedekking, houtspaanders

Voorwaarden

Voor de verschillende systemen gelden een aantal gelijke voorwaarden:
• De bovenafwerking en de ondergrond dienen voldoende doorlatend te zijn, zodat het regenwater niet te lang
 blijft staan. Het grondwater moet zich minstens 0,7 meter diep bevinden. Indien het regenwater niet vol- 

doende snel in de ondergrond kan dringen, zal de oppervlakteafwerking deels als een bergingsvolume 
werken. Eens deze berging verzadigd is, zal er plasvorming ontstaan.

 Als deze plasvorming niet aanvaardbaar is, moet een bijkomende afwatering voorzien worden.
 Je kunt het overtollige water bijvoorbeeld in de berm laten infiltreren. Je kunt ook een dikkere  doorlatende  

fundering aanbrengen of ondoorlatende lagen breken.
• Je moet vermijden dat de verharding bereden wordt door zwaar verkeer. Dit zou de grond verdichten en de  

doorlatendheid verminderen. Voor opritten op een weinig doorlatende grond is het belangrijk een voldoende  
dikke doorlatende fundering aan te brengen en een verharding die de belasting verdeelt.

• Op sommige doorlatende verhardingen gaat na verloop van tijd onkruid groeien. Als je die met pesticiden 
gaat bestrijden, creëer je een bron van vervuiling naar het grondwater. Je kunt onkruid manueel verwijderen, 
afbranden of met een biologisch afbreekbaar product besproeien.

• Je kan een verhard oppervlak laten afstromen naar een doorlatend verhard oppervlak, maar dan moet je zeer 
doorlatende grond hebben (> 200 mm/h) of voldoende berging voorzien onder de doorlatende verharding.

• Het aspect vorstgevoeligheid moet ook worden overwogen. Onder bepaalde omstandigheden kan bij plots 
opkomende vorst het water onder de doorlatende verharding opvriezen en de verharding beschadigen. 
Bestaat dit gevaar, dan moet onder de deklaag een niet-vorstgevoelige onderfundering voorzien worden. De 
onderstaande tabel geeft aan in welke omstandigheden dit vereist is.

Tabel 1: Vorstgevoeligheid
Bron: Waterwegwijzer voor architecten, VMM



   2de graad  - bijlage 5 - word waterreporterWater4all
3

Of een grond vorstgevoelig is, hangt af van zijn fijnheid. Zeer fijne (klei, leem) en fijne gronden
(fijne zanden) zijn zeer tot matig vorstgevoelig. Grovere gronden (middelmatig, grof zand) zijn over
het algemeen niet vorstgevoelig. De diepte tot waar de onderfundering moet reiken, is afhankelijk
van een aantal factoren. Algemeen kan gesteld worden dat ze varieert van 40 tot 65 cm.

Berging en infiltratie in een open voorziening

De afvoer van de verharde oppervlakken naar de infiltratievoorzieningen wordt best bovengronds
gehouden om verstopping te voorkomen.

Infiltratiekom

Als je genoeg plaats hebt, is berging en infiltratie het 
gemakkelijkst te realiseren in een infiltratiekom.
Een infiltratiekom is tot 30 cm diep. De oppervlakte 
van de infiltratiekom bestaat uit een humushou-
dende laag begroeid met gras. Voor een goede 
infiltratie moet je de kom vrij houden van
bladeren en het gras maaien. Als de infiltratie-
capaciteit te laag wordt, kun je de kom verticu-
teren. De aanvoer gebeurt bij voorkeur boven-
gronds via open goten. Indien het water onder-
gronds wordt aangevoerd, voorzie je best een systeem om bladeren tegen te houden. Aan het inlaatpunt moet 
te grote stroming vermeden worden, eventueel maakt men een verdeelgoot.

Een infiltratiekom moet volledig vlak liggen. Als het terrein in helt, kun je verschillende kommen achter elkaar 
aanleggen op verschillende niveaus.
De komdiepte is kleiner dan 30 cm voor de veiligheid. De hellingen zijn kleiner dan 1/2 met afgeronde zijkanten. 
De doorlatendheid van de ondergrond zou minstens 10-6 m/s (= 3,6 mm/u) moeten zijn. Voor een goede 
infiltratie moet de grondwatertafel 1 m onder de bodem van de infiltratiekom liggen.

Wadi

Als de ondergrond onvoldoende doorlatend is, maar 
het grondwater toch diep genoeg zit, kun je onder de  
infiltratiekom filterbedmateriaal aanbrengen. Dit filterbed 
dient dan om een minder doorlatende laag te doorbreken 
of om extra berging te voorzien. 

Zo een combinatie van een infiltratiekom met 
ondergronds filterbed noemt men een wadi. Voor de 
dimensionering geldt de som van het volume in de infil-
tratiekom en het ondergrondse (poriën)volume als de berging.
Om de infiltratiecapaciteit nog te vergroten, wordt soms een drainageleiding aangebracht 
in het ondergrondse filterbed. Op deze manier krijg je een ondiepe infiltratiekom die ondergronds gedraineerd 
wordt. Wanneer er drainage wordt gebruikt, moet die afvoeren naar een gracht, waterloop of regenwaterriool. 
Het filterbed bestaat dan uit een drainagebuis, omhuld met grove kiezel en een geotextiel. Er bestaan hiervoor 
ook geprefabriceerde blokken met een groot poriënvolume. In de nabijheid van bomen en onder opritten, moet 
je de drainageleiding plaatselijk vervangen door een ondoorlatende buis.

Figuur 1: InfiltratiekomBron: Waterwegwijzer voor architecten, VMM

Figuur 2: WadiBron: Waterwegwijzer voor architecten, VMM
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Besluit

Als je er de ruimte voor hebt, is infiltratie in een infiltratiekom of wadi de meest voor de hand liggende 
oplossing. Je krijgt dan wel een vochtige zone in je tuin, waar je bij de inrichting van de tuin rekening mee moet 
houden, maar er  staat slechts gedurende een beperkte tijd water in deze infiltratiekom. Als men dit niet wil of 
men er gewoon niet de plaats voor heeft, moet men overschakelen op een ondergrondse infiltratievoorziening.

Berging en infiltratie in een ondergrondse voorziening

Bij een infiltratieput of een infiltratiebuis wordt het water rechtstreeks via de onderzijde en de zijkant van de 
infiltratievoorziening in de ondergrond geleid.
Het grondwater moet minstens een meter onder je ondergrondse infiltratievoorziening blijven. Dit zal bepalen 
welk systeem van ondergrondse infiltratie je moet kiezen. Als het grondwater diep genoeg zit, kun je kiezen 
voor een infiltratieput. Deze put heeft slechts een kleine oppervlakte, maar kan veel water bergen.

Als het grondwater hoger zit, gebruik 
je beter een infiltratiebuis. Dit is een 
drainerende buis omhuld met kiezel en 
geotextiel. Hoe lager de infiltratiebuis 
is, hoe groter ze wordt in oppervlakte. 
Bij de hoogste  grondwaterstand krijg je 
als het ware een infiltratiebed. Onder en 
rond infiltratieputten wordt grind of een 
ander grof granulaat aangebracht om de 
doorlatendheid te blijven verzekeren. 

Infiltratiebuizen of infiltratiebedden 
bestaan uit een drainagevolume, omgeven 
door grind en een geotextiel. Dit geotextiel 
dient om dichtslibben te vermijden. 
De ondergrondse infiltratievoorziening 
moet een minimale afstand van bomen 
verwijderd liggen, gelijk aan de straal van 
de kruin van de boom. In de zomer zou je 
anders de boom gaan draineren en wortels 
kunnen de drainage doorboren. 
Je kunt de drainage hier eventueel 
onderbreken met een blinde (ondoorlaten-
de) buis.

Er bestaan ook geprefabriceerde elementen en poreuze buizen op de markt die draagkrachtiger zijn dan 
infiltratiebuizen of infiltratiebedden. Zij kunnen licht overbouwd worden.

Bij bestaande gebouwen blijf je liefst 6 meter van de kelder weg, als er gevaar bestaat voor wateroverlast in 
ondichte kelders. Ondergrondse infiltratievoorzieningen mogen niet overbouwd worden. Ze hebben zowel een 
doorlatende bodem als doorlatende wanden en worden best voorafgegaan door een filterput om verstoppingen 
te vermijden.

Figuur 4: Infiltratiebuis
Bron: Waterwegwijzer voro architecten, VMM

Figuur 3: Infilitratieput met voorafgaande bezinkingsput
Bron: Waterwegwijzer voor architecten, VMM
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Dimensionering van infiltratievoorzieningen

Figuur 5: Infiltratiebed met voorafgaande filterput
Bron: Waterwegwijzer voor architecten, VMM

Figuur 6: Ondergrondse infiltratie als lijnelement
Bron: Waterwegwijzer voor architecten, VMM

GRONDSOORT Infiltratiecapaciteit 
in mm/u

Grof zand 500
Fijn zand 20
Leemachtig zand 11
Lichte zavel 10
Löss 6
Veen 2.2
Leem 2.1
Lichte klei 1.5
Matig zware klei 0.5
Kleiige leem 0.4

© Water voor morgen, WWF-Vlaanderen

Infiltratievoorzieningen worden gedimensioneerd 
op basis van het toevoerende oppervlak en de 
doorlatendheid van de grond. Als het grondwater 
voldoende diep onder je infiltratievoorziening zit (1 
meter) en de structuur van de grond goed is, mag 
je de doorlatendheid van de grond gelijk stellen 
aan de infiltratiecapaciteit. Een grootteorde voor de 
infiltratiecapaciteit van verschillende grondsoorten 
vind je in de onderstaande tabel.

Om nu het afvoerdebiet te kennen, 
kies je eerst een infiltratieoppervlakte:

Met dit afvoerdebiet kun je in de onderstaande tabel bepalen hoeveel berging per 100 m2 afvoerend opper-
vlak je infiltratievoorziening moet hebben voor een bepaalde terugkeerperiode van de noodoverlaat. Voor 
tussenliggende waarden van het afvoerdebiet mag worden geïnterpoleerd.

Infiltratiecapaciteit x infiltratieoppervlakte

Afvoerende verharde oppervlakteAfvoerdebiet =

Tabel 2: Terugkeerperiode noodoverlaat
Bron: Waterwegwijzer voor architecten, VMM
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Als het afvoerdebiet kleiner is dan 0,36 mm/u, wordt een infiltratievoorziening oneconomisch groot. Als het 
afvoerdebiet hoger is dan 3,6 mm/u, zal een minimale berging nodig zijn.
Indien reeds een aangesloten en voldoende gedimensioneerde regenwaterput (met gebruik) de 
infiltratievoorziening voorafgaat, kunnen de nodige bergingsvolumes uit de bovenstaande tabel worden 
gehalveerd. De maximale ledigingstijd kan berekend worden door het volume te delen door het afvoerdebiet; 
deze waarden worden weergegeven in de onderstaande tabel.

Praktisch voorbeeld

Sommige producenten gaan zelf een dimensioneringsmethode voorschrijven, maar die houdt vaak onvoldoende 
rekening met de grote variabiliteit van de neerslag. De bovenstaande tabel met de nodige bergingsvolumes is 
gebaseerd op een lange reeks historische neerslaggegevens van het KMI opgemeten te Ukkel en mag voor 
heel Vlaanderen worden gebruikt. Voor zowel de open als de ondergrondse infiltratievoorzieningen reken je als 
infiltratieoppervlak de horizontale oppervlakte van je systeem in. Bij ondiepe ondergrondse infiltratievoor-
zieningen worden de wanden doorlatend uitgevoerd, maar niet bij het infiltrerend oppervlak opgeteld.
Deze wanden moeten bij verminderde doorlatendheid van de bodem de infiltratiecapaciteit op peil houden. Bij 
een verticale infiltratieput mag je de doorlatende mantel wel inrekenen. Hier neem je als veiligheid een hogere 
terugkeerperiode.

•  Een woning met een dakoppervlak van 140 m2 wordt aangesloten op een infiltratievoorziening.
 Aangezien het om lössgrond (infiltratiecapaciteit = 6 mm/u) gaat met een betrekkelijk hoge grondwaterstand 

verkiest men een infiltratiekom. In eerste instantie wordt een infiltrerend oppervlak van 14 m2 gekozen.
 Het afvoerdebiet wordt dan: 6 mm/u x 14 m2 / 140 m2 = 0,6 mm/u
 Om aan het voorschrift te voldoen dat je infiltratievoorziening gemiddeld slechts eenmaal per jaar mag 

overlopen, volstaat voor dit afvoerdebiet een berging van 2 tot 2,75 m3 per 100 m2 dakoppervlak. Voor dit 
dak is dat ongeveer 3 m3. Een infiltratiekom van 14 m2 en 30 cm diep kan 4,2 m3 bergen en voldoet dus 
ruim. Als de infiltratievoorziening geen overloop heeft, kun je natuurlijk beter groter dimensioneren om de 
terugkeerperiode te vergroten.

•  Dezelfde woning staat in fijn zand (infiltratiecapaciteit = 20,8 mm/u). Het grondwater zit diep en men 
verkiest een infiltratieput van 1,2 meter diameter, waarvan de bodem en de onderste meter wand doorlatend 
is. Dit geeft een infiltratieoppervlak van 4,8 m2.

 Het afvoerdebiet wordt dan: 20,8 mm/h x 4,8 m2 /140 m2= 0,71 mm/h
 Infiltratieputten worden meestal niet meer van een overloop voorzien. Voor een terugkeerperiode van 5 jaar 

moet de put 3,5 m3 kunnen bergen. Deze put moet dan 3,2 m diep zijn.
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Infiltratiecapaciteit testen

Op bodems in een stedelijke omgeving heeft de mens reeds vaak sterk ingegrepen, zodat de infiltratiecapaciteit 
niet uit eigenschappen van in de omgeving liggende ongestoorde bodems kan worden geëxtrapoleerd. In dit geval 
kun je zelf een proef doen op de plaats waar je de infiltratievoorziening plant (overeenkomstig de Europese norm in 
voorbereiding). Deze proef moet worden uitgevoerd in de winter, wanneer de grondwatertafel het hoogst staat. 

• Graaf een put tot op de diepte waarop de infiltratie zal worden aangelegd. Deze put heeft onderaan een   
 diameter van 10 cm en bovenaan een diameter van maximum 30 cm. 
•  Vul de put met water gedurende 4 à 24 uren, teneinde de grond te verzadigen. Indien het water in minder dan  
 10 minuten verdwijnt, kan de test onmiddellijk uitgevoerd worden.
•  Na verzadiging wordt de put met water gevuld tot op een hoogte van 15 à 30 cm van de bodem. Men noteert   
 dit als Hstart.
•  Bepaal nu de waterhoogte Hw na een tijd gelijk aan 15, 30, 60, 120 en eventueel 240 minuten. Indien het water  
 volledig verdwenen is binnen de 30 minuten, herbegin dan de test en meet de tijd nodig om het waterniveau   
 met 10 cm te laten dalen.
•  Bepaal nu voor iedere meting de infiltratiesnelheid als volgt:

•  Bepaal ten slotte het gemiddelde van al deze Kv waarden. De hoeveelheid water die in de bodem per m2   
 en per uur kan geïnfiltreerd worden, wordt gegeven door de onderstaande tabel in functie van de gemiddelde   
 infiltratiesnelheid Kv. Dit is de infiltratiecapaciteit.
 Met deze infiltratiecapaciteit kun je het afvoerdebiet bepalen en daarmee je infiltratievoorziening 
 dimensioneren.

Bron:
-   VMM, ‘Waterwegwijzer voor architecten. Een handleiding voor duurzaam watergebruik in en om de particuliere   
 woning.’(2000) ( www.vmm.be / www.waterloketvlaanderen.be )
-  WWF Belgium, ‘Water voor morgen’ (2001)  (www.wwf.be)

waarbij:  K = de infiltratiesnelheid (cm/h)
Hstart = de hoogte van het waterniveau bij het begin van de test (cm)
Hw = de hoogte van het waterniveau op een bepaald ogenblik (cm)
T = de tijd verlopen na de start van de test (minuten)
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