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Hemelwatervisie per
deelgebied

Kalmthout werd opgedeeld in dertien deelgebieden, gebaseerd op 
de afstroomgebieden. Voor elk deelgebied worden afvoerassen, 
bufferpunten en maatregelen beschreven. Overal is het de  
bedoeling dat kleine buien infiltreren, en niet worden  
afgevoerd.
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Het Centraal binnengebied is zeer dicht bebouwd. Door de hoge bebouwingsdichtheid wordt er in dit deelgebied te weinig regenwater  
afgevoerd. Er moet worden gezocht naar open ruimtes waar collectieve buffering mogelijk is. In een robuust hemelwatersysteem willen we 
namelijk zoveel mogelijk de natuurlijke afstroomrichtingen behouden en pompinstallaties vermijden. Omdat het op korte termijn moeilijk 
 is in het binnengebied een nieuwe riolering aan te leggen, is het noodzakelijk om lokaal voldoende bufferingsplaatsen te voorzien. Dit 
buffervolume moet in staat zijn genoeg water te bergen en vertraagd af te voeren, om bij een hevige regenbui geen overlast te creëren. Hoe 
kunnen we dit realiseren?
• Om de collector van de Kapellensteenweg te ontlasten, moet regenwater dat op dakoppervlakken en verharde oppervlakken in het  

buitengebied valt, niet meer naar de afvalwaterafvoer gevoerd wordt. (= afkoppelen)
• Door de aanwezigheid van een lager grondwaterpeil en een hoger gelegen gebied in bepaalde zones , kan worden ingezet op  

infiltratie en buffering.
• Omwille van de beperkte afvoermogelijkheden van regenwater uit het binnengebied, is het uitbouwen van collectieve  

buffervoorzieningen cruciaal 

ACTIEPUNTEN

1. Centraal binnengebied - Kapellensteenweg

Deelgebied Dorp         
 
• Aanleg RWA Statiestraat      
• Speelterreintje A. Brabantstraat : buffering + zone naast afvoergracht
• St Jacobsplaats : waterbuffering
• Buffering verkaveling Drieslei
• Groendaken opleggen

Deelgebied Cassenboom       
   
• Verlagen voormalige atletiekpiste
• Retentiebekken OCMW
• Groenbeek omleggen
• Noodoverlaat Verbiststraat
• Aanleg RWA in wijk
• Plantvakken verlaagd aanleggen
• Voetpaden verwijderen in wijk
• Wegenis versmallen met waterdoorlatende materialen
• Afkoppeling Gitok + verlagen voetbalveldje

Deelgebied Vogelenzang, Kijkuitstraat en Bareelstraat    
      
• Buffering voorzien in oostelijk deel verkaveling Vogelenzangstraat 

ipv sociale huisvesting
• Buffering parking Ganzendries (reeds uitgevoerd)

Deelgebied Leopoldstraat       
   
• Infiltratiegrachten langsheen Kapellensteenweg  

herwaarderen/herprofileren

Deelgebied Withoefstraat        
 
• Grachten aanleggen in zuidelijk gebied
• Withoeflei en Withoefstraat voetpaden verwijderen
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2. Vogelenzang
Het deelgebied Vogelenzang bestaat uit de zone ingesloten tussen de  
Putsesteenweg, Heibloemlaan en de spoorweg. De open bebouwing kent 
een sterk woon- en boskarakter. De Dorpsbeek wordt omgeven door  
landbouwgronden met voornamelijk silomaïs of grasland als  
landgebruik.

De Dorpsbeek staat onder druk doordat in dit gebiedveel grachten  
aanwezig zijn, naast wegen en tussen landbouwgebieden. Deze  
grachtenstelsels vangen bijna al het regenwater op van het verhard 
openbaar domein en de onverharde landbouwgebieden en leiden het  
regenwater af naar de Dorpsbeek. Samen met drainageleidingen  
onder de landbouwgebieden, zorgt dit voor een bijna continue druk op de 
Dorpsbeek.

3. Putsesteenweg - Heuvel
Dit deelgebied vormt de bebouwde zone in het hoogst gelegen gebied 
van de Zwarte Beek, aanpalend aan de N111 (Putsesteenweg- Heuvel). 
Het gaat hier vooral om  open- en halfopen lintbebouwing en enkele  
aanpalende wijken.

Bij de kruising tussen de Putsesteenweg en de Korte Heuvelstraat  
bevindt zich een knelpunt doordat drie grachtinlaten (waar het  
regenwater op valt) op de riolering uitkomen, en zo voor een  
verdunning van het afvalwater zorgen. Het bestaande riolerings-
stelsel in Heuvel watert af richting het centraal binnengebied. Bij 
hevige regenval komt dit stelsel onder druk te staan, waardoor 
het water niet op tijd kan afgevoerd worden. Dit zorgt voor  
wateroverlast ter hoogte van het geografisch laagste punt in dat stelsel, 
in de Standaertlei. Ook aan de kruising van de Lindendreef met Heuvel 
zit een gracht aangesloten op de gemengde riolering.

ACTIEPUNTEN        
 
• Kinderwelzijnstraat + Cuylitshofstraat Noordelijk gedeelte naar  

Zwarte Beek afwateren
• Bloemenlei aanleg gescheiden riolering. RWA naar bufferbekken
• Kijkuitstraat en omgeving aanleg gescheiden riolering: meer water 

naar bufferbekken
• Meer water naar bufferbekken vanuit gracht Infrabel, zodat afvoer 

naar Dorpsbeek kan worden ontlast

ACTIEPUNTEN        
 
• Heuvel en Standaertlei : gescheiden riolering
• Overstort* gemengde riolering Standaertlei op Dorpsbeek
• Zuidelijke gracht Zwarte Beek: aanduiden publieke gracht  

opwaarderen.
 
* Een gemengde riolering voert naast afvalwater ook grote  
hoeveelheden regenwater af. Als het hard regent, kan er een overstort 
in werking treden. 
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4. Zwarte Beek

Het deelgebied bestaat uit open- en halfopen bebouwing, landbouw en 
enkele groenzones waaronder het Arboretum van Kalmthout.

De stroomgebieden van de Zwarte Beek en de Zwanenloop lopen door 
deze zone. Beide waterlopen steken in oostelijke richting door onder 
de spoorweg, om hun verloop verder te zetten richting de vallei van de  
Kleine Aa. 

De Boonstraat, Rene Willemestraat en de Frans Raesstraat (ten oosten 
van Den Dijk) beschikken reeds over een gescheiden stelsel. In de 
rest van het deelgebied dient afstroom van verharding nog van het  
gemengde rioleringsstelsel te worden afgekoppeld. De doorsteek onder 
de spoorweg moet (zeker naar de toekomst toe) als mogelijk knelpunt 
worden beschouwd.

5. Tuinwijk

De Tuinwijk is een groene woonwijk, bestaande uit open bebouwingen. De 
perceelgrootte is in dit gebied doorgaans kleiner dan de perceelgrootte in 
de typische Kalmthoutse woonbossen. In het zuiden van het deelgebied 
vormen de basisschool Sint-Jozef Heide, de voetbalterreinen, de Sint-Jozef 
kerk en het kerkhof een uitloper van de kern rond het station Heide.

Momenteel komt een groot deel van de afstroom van verharding terecht 
in het gemengde rioleringssysteem. Op bepaalde locaties, is in de huidige 
situatie de weg en de baangoot gescheiden door een grasberm. Zo komt o.a. 
in de Koningin Astridlaan en de Culturalaan een gedeelte van de afstroom 
van het water van de weg in de grasberm terecht, alvorens via een gootje 
versneld te worden afgevoerd naar het rioleringsstelsel. 

Er bevinden zich in deze zone enkele verdunningsknelpunten waarbij 
grachten aansluiten op het gemengde rioleringsstelsel. Dit gebeurt ter 
hoogte van het kruispunt tussen de Max Temmermanlaan en de Koningin 
Astridlaan, de kruising van de St. Jozeflaan en de Max Temmermanlaan 
en ter hoogte van het kerkhof aan de Vredelaan.

ACTIEPUNTEN        
 
• Aanleg gescheiden riolering met grachten
• Vernatting Weilanden ANB langsheen Kastanjedreef

ACTIEPUNTEN        
 
• Verlagen bermen
• Nieuwe grachten waar kan
• RWA naar Withoefse Heide 
• Grachten Max Temmermanlaan en omgeving naar Withoefse Heide 
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6. Geusenback

Het deelgebied Geusenback is een woonwijk voornamelijk bestaande 
uit open bebouwingen met een sterk woon- en boskarakter. Zowel op  
privaat- als openbaar domein is veel ruimte en groen aanwezig.

Het gebied watert af via een grachtenstelsel naar het zuidwesten 
en het water daarvan wordt grotendeels via de Canadezenlaan en  
Klinkaardstraat afgevoerd richting Kapellen. Daar stroomt het water  
verder af richting de Schelde.

Er is nog geen huidig rioleringsnetwerk aanwezig in de woonwijk. De 
aanleg ervan wordt momenteel voorbereid, rekening houdend met: 

 Volledig gescheiden stelsel
 Behoud van openstaande grachten
 Herprofilering van bestaande grachten en verwijderen van   
 betonnen beschoeiing

7. Dennendael

Het deelgebied Dennendael bestaat uit een woonwijk met een sterk woon- 
en boskarakter. De bebouwing heeft een open karakter met een grote  
perceelgrootte.

Het gebied helt af naar het zuiden. In de huidige toestand komt de  
afstroom van verharding echter terecht in het gemengde rioleringsstelsel, 
dat in tegenhelling ligt. Het water komt via de Begonialaan in de collector 
onder de Kapellensteenweg terecht.

In de Middendreef wordt melding gemaakt van een debietsverlies, 
door veelvuldige wortelgroei. Bij hevige buien kunnen de pompen het  
water niet op tijd afvoeren en zorgt dit voor wateroverlast. In periodes 
van droogte ondervindt men problemen met een visvijver aan de  
Hortensiadreef. Het waterpeil van de vijver komt regelmatig te laag te 
staan.

ACTIEPUNTEN        
 
• Aanleg gescheiden rioleringsstelsel met behoud van open grachten

ACTIEPUNTEN        
 
• Afkoppelen RWA met infiltratie op particulier tuinen
• RWA-stelsel afwateren naar klein Schietveld
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8. Verkaveling de Greef

De verkaveling De Greef is net zoals deelgebied Dennendael een woonwijk 
met een woon- en boskarakter, open bebouwing en ruime perceelgrootte.  
 
In de bestaande toestand ligt er nog geen riolering. De woningen lozen in 
het grachtenstelsel dat op veel plaatsten is ingebuisd door de bewoners. 
Verschillende inbuizingen zijn niet vergund. Centraal door de wijk loopt 
een gemengde collector en de Kleine Aa en in het noorden wordt de wijk 
begrensd door de Vaart.

In de huidige situatie zorgen de vele inbuizingen van de grachten ervoor 
dat het regenwater op vele plaatsen rechtstreeks afgevoerd wordt richting 
de waterloop, in plaats van eerst ter plaatse te infiltreren en bufferen.

9. Bezemheide, Berkendreef en  
Heikantstraat

Dit deelgebied bestaat uit drie verschillende zones: de zone rond de  
Berkendreef, Bezemheidelaan en Heikantstraat. Het zijn groene  
woonwijken bestaande uit voornamelijk open bebouwingen. De  
perceelgrootte is in dit gebied doorgaans kleiner dan de perceelgrootte in 
de typische Kalmthoutse woonbossen. Momenteel komt een groot deel van 
de afstroom van verharding terecht in de gemengde rioleringssystemen, 
 die afwateren richting de collector in de Kapellensteenweg.

Aangezien de bebouwingsdichtheid op verschillende plaatsen hier 
iets hoger ligt, is er op particulier domein minder ruimte voor volledige  
infiltratie van regenwater. Aansluiting op een grachtenstelsel of RWA-(in-
filtratie)leiding blijft hier dus nodig.

ACTIEPUNTEN        
 
• Aanleg riolering in 2 fasen: Betofin (=verkavelaar) en Water-Link
• Verwijderen van alle onnodige inbuizingen en deze omvormen tot 

volwaardige grachten

ACTIEPUNTEN        
 
• Waterhuishouding omgeving nieuw gemeentehuis: afkoppeling 

plein en kerk centrum
• Aanleg RWA in kerkeneind en aansluiten op doorsteek Kapellen-

steenweg - Foxemaatbeek
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10. Achterbroek

Achterbroek vormt een dorpskern in het oosten van de gemeente 
Kalmthout. Gesloten-, halfopen- en open bebouwing komen gemengd 
voor. De bebouwing is eerder uitgestrekt ingepland met lintbebouwing 
langs de invalswegen. Opvallend is het centraal gelegen bedrijf Vleeshal 
Van Gool. Het bestaat uit een grote verharde oppervlakte. Het afvalwater 
van het bedrijf wordt lokaal in een eigen zuiveringsinstallatie  
gezuiverd en wordt geloosd in het RWA-stelsel in de Brasschaatsteenweg. 
In het zuiden van Achterbroek bevindt zich een woonuitbreidingsgebied. 
 
Bij zware buien geraakt het rioleringsstelsel overbelast met  
overstromingen op en rond de Brasschaatsteenweg tot gevolg. Ook 
het pompstatioon ondervond problemen in het verleden. Hier zijn  
aanpassingen gedaan en dit wordt opgevolgd.

11. Industriegebied Bosduin

Dit deelgebied beslaat het industriegebied aanpalend aan de  
Brasschaatsteenweg en het klein Schietveld in de zuidoostelijke 
hoek van de gemeente. De zone kent dan ook een zeer hoge  
verhardingsgraad. De grote dak- en verharde bodemoppervlaktes  
genereren een grote hoeveelheid versnelde afvoer van regenwater. 
 
Momenteel is enkel het noordelijke gedeelte van het industrieterrein 
voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. Het rioleringswater komt 
terecht in een bufferbekken ten noorden van het industrieterrein en  
vervolgt haar weg stroomafwaarts via de Brasschaatsteenweg richting de 
Kleine Aa. In de rest van het deelgebied is een gemengd rioleringsstelsel 
aanwezig. Het kruispunt van de Heikantstraat met de Brasschaatsteenweg 
kent geregeld wateroverlast ondanks de aanwezigheid van een gesloten 
bufferbekken onder het kruispunt. Afstroom van verharde oppervlaktes 
vanuit het industrieterrein komt gedeeltelijk via een gracht terecht in het 
natuurgebied Klein Schietveld.

ACTIEPUNTEN        
 
• Woonuitbreidingsgebied waterneutraal met overloop richting Broe-

kloop
• Overstort RWA Brasschaatsteenweg thv Bloemstraat rechtstreeks 

naar Achterbroekse Beek (uitgevoerd)
• Evenwichtsleiding ts RWA en DWA in Brasschaatseenweg thv 

Bloemstraat
• Gracht Kalmthoutsteenweg regelmatig ruimen
• Alle regenwater Van Gool afwateren richting Heiken en zo naar 

Broekloop

ACTIEPUNTEN        
 
• Overloop bekken naar Akkerbeek
• Aanleg gescheiden riolering langsheen Brasschaatsteenweg met 

nodige buffergrachten
• Aanleg gescheiden rioleringsstelsel zuidelijk gedeelte met afwate-

ring naar Klein Schietveld
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12. Nieuwmoer

Nieuwmoer vormt een dorpskern in het noordoosten van Kalmthout. 
Naast de kerk, enkele winkels en een basisschool bestaat de bebouwing 
voornamelijk uit (half)open- en gesloten woningen en appartementen.

Er is melding gemaakt van wateroverlast ter hoogte van het kruispunt 
van Den Bloempot en de Blikstraat. In de omgeving van de Blikstraat 
bevinden zich verscheidene verdunningsknelpunten waarbij grachten 
aansluiten op de gemengde riolering. Er is ook wateroverlast gemeld ter 
hoogte van nr. 120-122 op de Zilverenhoeksteenweg en ophogingen van 
landbouwgebieden rondom de dorpskern zorgen ook voor wateroverlast.

13. Buitengebied

Het buitengebied bestaat zowel uit landbouwgebieden en drie grote  
natuurgebieden. Beide spelen een zeer belangrijke rol in de  
waterhuishouding en zijn sterk afhankelijk van water uit de waterlopen. 
Aanpassingen aan de waterhuishouding van één van deze gebieden heeft 
rechtstreeks invloed op andere gebieden.
 
Een slimme inrichting van het landschap speelt dus een belangrijke 
rol in het watersysteem. Zo moet de focus worden gelegd op het langer  
vasthouden van water in het landschap. Belangrijke elementen hierbij zijn 
de aanwezigheid van groene elementen. Hagen, heggen, bomenrijen etc. 
spelen een belangrijke rol in het vertragen van oppervlakkige afstroom.

ACTIEPUNTEN        
 
• Groenzone Roerdomp verlagen
• Woonuitbreidingsgebied volledig waterneutraal

ACTIEPUNTEN        
 
• Overleg en afstemming met landbouw- en natuurbeheerders voor 

waterhuishouding.


