
Minimaliseren van 
Verharding

Bij de aanleg van nieuwe infrastructuur of nieuwbouw 
moet de aanleg van verharde elementen zoveel mogelijk 
beperkt worden:

 Verharding/bebouwing alleen voorzien daar waar  
 absoluut nodig, bv. om stabiliteitsredenen. 

 Bij aanleg van wegen en pleinen zoveel mogelijk  
 groenzones of niet-verharde zones voorzien. 

 Vaak kan een semi-verharding, zoals steen  
 slag of grind volstaan, of kan een waterdoorlatende 
 verharding worden voorzien, bv. voor parkings   
 of parkeerplaatsen. 

 Inzetten op groendaken. 

 Bij bestaande infrastructuur en bebouwing dient  
 zoveel mogelijk ontharding beoogd te worden en  
 kunnen bij heraanleg of renovatie gelijkaardige   
 maatregelen worden doorgevoerd zoals hierboven  
 aangegeven. 
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Belang van 
Infiltreren

Waar het mogelijk is, moet water eerst infiltreren. Dit 
zorgt ervoor dat er minder water afgevoerd moet worden 
via de riolering, en dat het grondwaterpeil wordt  
aangevuld. De ambitie die het hemelwater- en droogteplan  
naar voor schuift, is dat een kleine bui altijd 
kan infiltreren (behalve als de grond het echt niet toelaat). 
Met een kleine bui wordt een regenbui bedoeld, 
die gemiddeld twee keer per jaar voorkomt.  
 
Gezien er overwegend zandige- en af en toe zandkleibodems  
voorkomen in Kalmthout, is infiltratie mogelijk en zinvol 
over nagenoeg het gehele grondgebied. Enkel de valleigebie-
den vormen hierop een uitzondering.

Deze ambitie is in de meeste projecten relatief  
gemakkelijk haalbaar, en zorgt ervoor dat minstens 70% van 
al het regenwater dat jaarlijks valt, in de bodem kan sijpelen. 
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Inzetten op 
Bufferen

Wanneer grote neerslaghoeveelheden onvoldoende kunnen 
infiltreren, zal snelle oppervlakkige afstroming optreden. Dit 
kan zorgen voor hoge piekdebieten die de afvoercapaciteit 
overschrijden.  Om wateroverlast tegen te gaan, moet buffering 
ervoor zorgen dat het water trager afgevoerd wordt. 

Buffering in Kalmthout kan op verschillende manieren worden 
voorzien.
 
Kleinschalige buffering heeft bij voorkeur de vorm van:
 Verlaging van het maaiveld of bermen 
 Infiltratiekommen of wadi’s
 Regenwaterputten
 Grachten
 
Binnen grootschalige buffering kunnen bepaalde gebieden 
hun natuurlijke functie vervullen, waaronder:
 Van nature overstroombare gebieden
 De valleigebieden van de waterlopen
 Natuurgebieden 

Buffering in bijkomende voorzieningen, die zowel  
kleinschalig, als grootschalig kunnen zijn:
 Regenwaterbekkens, of bergbezinkingsbekkens  
 (voor opvang van gemengd overstortend water)
  
 Retentiebekkens of gecontroleerde  
 overstromingsgebieden
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Maximaliseren van  
Een aangename waterbeleving
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Alle waterlopen van Kalmthout behoren tot het  
bekken van de Maas. Centraal in Kalmthout loopt de 
vallei van de Kleine Aa die van zuid naar noord een 
insnijding vormt. Lateraal lopen enkele oost-west  
gerichte valleien van daaruit verder in het landschap.  
 
(Naast de Kleine Aa zijn de Dorpsbeek, Zwarte Beek, 
Achterbroekse Beek en de Broekloop de voornaamste 
waterlopen van de tweede categorie.)
 
Het bebouwde deel van Kalmthout wordt 
doorkruist door een aantal waterlopen 
en beken. Deze hebben nog steeds een  
belangrijke afvoerfunctie en zullen in de toekomst enkel  
belangrijker worden. Naast de natuurlijke waterlopen 
is een fijnmazig kunstmatig afwateringsstelsel  
aanwezig in de vorm van (niet-geklasseerde) perceel- 
en baangrachten.
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