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OVERSTROMINGEN van wegen als gevolg van overbelast gecombineerde riool 

Vaststelling :  
De regio is niet veerkrachtig genoeg voor klimaatverandering  

Brussel 



OVERSTROMINGEN 

 

Overbelast riool  

Ontoereikende aanvulling met zuiver water  

Verlies aan 
levenskwaliteit in 
de stad 

Vermenging van afvalwater – helder water 

in de bodem (→  evenwicht en kwaliteit van de bodem in natuurlijke milieus ↘) 

Aantasting van dure infrastructuren 
  + energieverbruik 

Verdunning van het te zuiveren water 
→ zuiveringsrendementen ↘  

Lozingen 
→  verontreiniging van de ontvangende waterlopen 

Verspilling van de hulpbron ‘zuiver water’ 
→  verbruik van drinkbaar gemaakt water ↗ 

van de grondwaterlagen (→  gevolgen op lange termijn) 

van de natuurlijke waterlopen of vochtige gebieden  
                                 (→  biodiversiteit ↘ in de zomer) 

Hitte-eilanden ↗ 

Gezelligheid ↘  

Natuur Tekort↘ 

 Gevolgen : 



(…) 

(…) 

Strategie :  



«  Geïntegreerd Regenwater Beheer (GRWB)  » notie 
Ordonnantie Kader Water 

=‘Op zijn 

eigen 

perceel’  



16% van de BHG oppervlakte  

      (70% van afgedekt oppervlakte) 

 

 71 mln. ton water run-off bij kleine(= minder 

dan 8 mm) regenbuien 

 

 Een minimum van 15% gedemineraliseerd 

oppervlak in alle regionale projecten 

 

Rol van de projectmanager in dit 
thema 



Uitvoeringsinstrumenten 

• Water Beheer Plan (Leefmilieu Brussel) 

• Resilient Brussels Strategie (Brussel Mobiliteit) 

• Partnerschap tussen Brussel Mobiliteit en Leefmilieu Brussel 

            - Vademecum op hemelwater beheer in openbare ruimte; 

            - Herziening van het Typebestek (TB)  : Deze ‘nieuwe’ technieken toe te voegen 

            - Concrete uitvoeringsprojecten (modelprojecten) 

            - Ondersteuning voor lokale overheden: 

                            Klimaatactie van LB en  

                            Regionale steun voor gemeentelijke acties door BM 

            -Designtoels (ex. sustainable streets brussels) 
 

 

 

 

 



Vademecum op hemelwater beheer in openbare ruimte 

Sleutels tot succesvol ontwerp - Multifunctioneel 

• Kwantitatief (regenwater buffert– de strijd tegen overstromingen) 

 

•  en qualiteit (waterlopen en grondwater te berschermen…) 

 

•  en de levenskwaliteit van bewoners : hitte-eilanden, 

multifunctionele ruimten 

• en  de biodiversiteit (liever ’Nature based solution’) 



Herziening van het Typebestek (TB)  
 

 

 

 

 

Rode draad: de implementatie van 3 concepten: 

 

1. De keuze van materialen en de beschrijving van hun toepassing met het oog 
op een optimale toegankelijkheid van het openbaar domein; 

2. De keuze van de juiste materialen en aanlegtechnieken zodanig dat de 
natuurlijke doorlaatbaarheid van het openbaar domein wordt gevrijwaard of 
verbeterd; 

3. De selectie van materialen die maximaal voldoen aan de concepten van een 
circulaire economie 

 



Herziening van het Typebestek (TB) 

Beeld : Irrigatie en passieve infiltratie 

Beeld : Boom kratten - Stokholm  

Beeld : Prefab structuurbeton 



Herziening van het Typebestek (TB) 



Concrete projecten van Brussel Mobiliteit  
 

 

 

 

 

GRWB op 1100m2 op Frans Van Kalkenlaan in Anderlecht   



 

 

 

 

 

Doorlatende parking aan Vrijheidslaan, Koekelberg 

Concrete projecten van Brussel Mobiliteit  



 

 

 

 

 

Boom kratten in Van Volxemlaan te Vorst  

Concrete projecten van Brussel Mobiliteit  



Ondersteuning voor lokale overheden 

Klimaatactie (Leefmilieu Brussel) 
 

De projectoproep Klimaatactie 2021 van Leefmilieu Brussel ondersteunt de ontwikkeling van lokale actie 

Programma voor  het  klimaat  en de operationalisering van deze strategieën door de uitvoering van 

ambitieuze projecten met een grote impact voor het klimaat en de biodiversiteit, in overeenstemming met 

de gewestelijke prioriteiten, met name het Lucht-Klimaat-Energieplan en het Energie-Klimaatplan 2030, 

maar ook met andere gewestelijke strategieën en plannen. 

 

https://leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/de-brusselse-lokale-overheden/gewestelijke-

steun-aan-initiatieven-van-lokale-0  
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Voorbeeld van projecten uitgevoerd door Gemeenten   Water/Dries Straat (Vorst) 

Met 

openingen 

in corten 



Vereenvoudigde evaluatietool voor de milieucapaciteit van een 

bestaande/geplande weg aan de hand van 4 thema’s: geluid, natuur, 

lucht, water toegepast in het BHG.  

 

1. Score van 0 tot 5 voor elk thema en algemene presentatie van een 

project (grafisch en digitaal) 

2. Gedetailleerde resultaten en scores voor elk thema 

3. Eenvoudige vergelijking tussen de bestudeerde projecten en hun 

varianten 

        Geen weging tussen thema's 

 

• Onlinetool 

• Toegang voor wegprofessionals via login 

• Intuïtieve codering van parameters voor elk thema 

• Toegang tot projecten tussen collega's van eenzelfde organisatie 

• Handleiding 

• Contact: bruit.autorisations@environnement.brussels 

 
 

https://sustainable.street.brussels 
 

 

DESIGNTOEL 
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EEN ORGANISATIE VAN 

MET DE STEUN VAN 



Contact  

François MAYER (Leefmilieu Brussel – Water Dpt)  

     +32 2/435 48 13 

fmayer@environnement.brussels  

Antoine LAURENT (Brussel Mobiliteit) 

antlaurent@sprb.brussels 

mailto:antlaurent@sprb.brussels

