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Projecten vanuit het 
hemelwaterplan

Het hemelwater- en droogteplan is een langetermijnvisie op het 
watersysteem van de gemeente. Het schetst een beeld van waar 
het hemelwater heengaat, en wanneer een gescheiden stelsel 
wordt aangelegd. Gelukkig kunnen wij op korte termijn ook al 
een aantal oplossingen aanbieden die snel uitvoerbaar zijn, en 
die de huidige situatie al sterk kunnen verbeteren. Deze quick 
wins worden hier besproken.
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1. Aanpakken wateroverlast wijk  
Cassenboom – Standaertlei 
1. Openleggen van de oude bedding van de Dorpsbeek en een verlaging 

van de atletiekpiste (reeds uitgevoerd)
2. Het aanleggen van een bufferbekken ten westen van de spoorweg in 

de weides achter het OCMW-gebouw
3. Het aanleggen van een overstortleiding vanuit de riolering in de  

Verbiststraat naar de Dorpsbeek
4. Het verleggen van de Groenhofbeek langsheen de spoorwegbedding
5. Het afkoppelen van regen- en afvalwater van school Gitok
6. Het onderzoeken van de afkoppelingssituatie van regen- en afval-

water op de site van het woonzorgcentrum St.-Vincentius.
7. Noodoverlaat van de riolering in de Standaertlei naar de Dorpsbeek.

2. Aanpakken wateroverlast wijk  
Achterbroek – Brasschaatsteenweg
1. Aanleggen van een evenwichtsleiding tussen de regenwater- en 

vuilwaterriool t.h.v. kruispunt Brasschaatsteenweg – Bloemstraat 
(reeds uitgevoerd).

2. Onderzoek tot verbinding van RWA met Achterbroekse Beek t.h.v. 
Bloemstraat. Er is reeds een overstort aangelegd ter hoogte van een 
nieuwbouwproject in Brasschaatsteenweg 22 richting een gracht 
tussen de velden. Een 30-tal meter voorbij de Bloemstraat bevindt 
zich een servitudeweg die mogelijks kan gebruikt worden om nog 
een RWA-verbinding te maken tussen RWA Brasschaatsteenweg en 
Achterbroekse Beek.

3. Buffercapaciteit vergroten op de site Van Gool. Dat is vereist voor 
het regenwater, maar ook voor het gezuiverde afvalwater (zelfs nog 
meer). Zoveel mogelijk regenwater en gezuiverd afvalwater op de 
site Van Gool afvoeren naar het Heiken. 

4. De gracht in de Kalmthoutsesteenweg regelmatig ruimen zodat re-
genwater voldoende kan afwateren via Heiken richting de Broekloop.
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3. Afkoppelen woonwijken en  
industrieterreinen 

4. Herwaardering waterlopen 

Het bebouwde deel van Kalmthout wordt doorkruist door een aantal  
waterlopen en beken. Deze hebben nog steeds een belangrijke afvoer-
functie en zullen in de toekomst enkel belangrijker worden. We den-
ken daarom dat het belangrijk is om meer aandacht te schenken aan  
kruisingen van de waterlopen met het publieke domein.

We zien hier behoorlijk wat mogelijkheden, mede doordat een gezonde 
waterhuishouding steeds belangrijker wordt. Zo kan er gedacht worden 
aan ondersteuning (technische en/of financiële) voor mensen die 
op eigen initiatief willen afkoppelen naar de waterloop, een poel of  
vijver willen aanleggen die in directe- en open verbinding staat met de  
waterloop of die (met enkele buren) een nieuwe meandering willen  
toelaten.

De zuidelijke helft van de industriezone dient te worden afgekoppeld, 
waar momenteel geloosd wordt op een gemengd rioleringsstelsel. 
De grote hoeveelheid afstroom van grote bedrijventerreinen leent 
zich sterk tot hergebruik. Vaak komen op bedrijventerreinen grote  
waterverbruikers voor. Voor vele toepassingen is het niet nodig  
drinkwater te gebruiken, maar volstaat RWA-water op vlak van  
waterkwaliteit.

Een alternatieve set van maatregelen kan ingezet worden zoals het  
toepassen van groendaken.

Het knelpunt omtrent de lozing van vervuild afstroomwater van  
bedrijventerreinen in het natuurgebied Klein Schietveld, moet worden 
onderzocht. Indien de waterkwaliteit van het RWA-water ontoereikend 
blijkt in het kader van de aanwezige natuur, moet een zuivering 
van dat water worden overwogen. In veel woonwijken ligt de  
grondwatertafel laag genoeg en is de infiltratiecapaciteit voldoende, 
om volledig in te zetten op bovengrondse infiltratie en buffering.  
Voornamelijk in de woonbossen is een ondergrondse RWA-leiding vaak 
niet aangewezen. Enkel als op projectniveau blijkt dat bronmaatregelen 
ontoereikend zijn, kunnen RWA-(infiltratie)leidingen worden aangelegd 
die het water wegvoeren naar een grachtenstelsel of waterloop..


