
“Een hemelwaterplan 
vormt de waterhuishouding 
om tot een klimaatrobuust 
en duurzaam systeem”
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Werken aan
een waterbestendige 
gemeente

Een plan voor
een veilige en 
aantrekkelijke toekomst

Een hemelwater- en droogteplan is een langetermijnvisie op hoe het  
watersysteem van de gemeente zou moeten evolueren. Het 
plan voorziet oa. transportassen en opslaglocaties voor  
regenwater, waardoor het hemelwater- en droogteplan dé leidraad 
vormt bij toekomstige concrete watergerelateerde projecten. 
 
Het hemelwater- en droogteplan vormt  de waterhuishouding 
ook om tot een klimaatrobuust en duurzaam systeem. Het plan 
kijkt niet enkel naar een vertraagde afvoer van hemelwater, maar 
ook naar infiltratie en hergebruik ervan, zowel op publiek- als 
op privaat domein. Deze maatregelen moeten wateroverlast en 
droogte voorkomen, maar hebben ook een positief effect op de  
waterkwaliteit. Grote hoeveelheden neerslag op het gemengde 
rioleringsstelsel zorgen immers voor een grotere over-
stortfrequentie en verdunning van de afvalwaterstroom 
in de waterzuivering.
   
Tot slot bekijkt het hemelwater- en  droogteplan of en hoe het  
droogte, en dus een daling van het grondwaterpeil kan tegengaan,  
de waterkwaliteit kan bevorderen en zo de biodiversiteit kan  
versterken.

Door de verandering van het klimaat is de beheersing van het  
hemelwater complexer. Gemeentes moeten bij hun ruimtelijke indeling  
rekening houden met meer regenwater en zwaardere piekbuien.  
Door nu werk te maken van een hemelwater- en droogteplan, kan  
Kalmthout de economische-, maatschappelijke- en ecologische kosten  
van het veranderende weerpatroon indijken. 

 
Elke stad is uniek qua bebouwing, reliëf en heeft een eigen stelsel van  
waterlopen. Een eerste concreet hemelwater- en droogteplan brengt de lokale 
knelpunten in kaart en stelt uitvoerbare ruimtelijke maatregelen voor om 
de toekomstige volumes  regenwater afdoende te laten infiltreren, bufferen 
of vertraagd af te voeren. 
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Uitgangspunten:
van algemene richtlijnen  
naar een plan op maat 
De klimaatverandering zorgt voor een verdere verschuiving in 
de neerslagpatronen. Voor Vlaanderen betekent dat meer regen 
in de winter, met als gevolg hogere waterstanden in beken en  
rivieren. In de zomer zal er minder neerslag vallen, waardoor de 
bodem verder verdroogt. De buien die zich in dat seizoen voordoen, 
zullen intenser worden, wat we nu al beginnen te merken. 

Twee factoren maken Vlaanderen extra kwetsbaar voor  
overstromingen. Door de hoge bevolkingsdichtheid heeft  
Vlaanderen een zeer groot percentage verharde oppervlakte.  
Daardoor kan de regen die valt, onvoldoende in de bodem  
infiltreren. Negentig procent van de gemeentelijke en  
bovengemeentelijke riolen transporteren bovendien nog zowel  
afval- als regenwater. Deze rioolbuizen kunnen onmogelijk het 
volume regenwater slikken dat bij zeer hevige buien valt, waardoor 
het risico op wateroverlast toeneemt. 

Hemelwater moet zoveel mogelijk op een natuurlijke manier  
afgevoerd worden, terwijl de riolering voor het afvoeren van  
afvalwater moet zorgen. De Vlaamse overheid legt daarom een 
zo groot mogelijke scheiding tussen afval- en hemelwater op.  
Steden en gemeenten worden aangemoedigd om werk te maken 
van een hemelwaterbeleid. Bijkomend zijn de ontwerprichtlijnen 
voor afvoersystemen aangepast. Nieuwe ontwerpen zullen  
afgestemd worden op hevigere buien. 
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Elke lokale situatie
is uniek: Kalmthout
Kalmthout omvat het centrum van Kalmthout en de  
wijken Dorp-Heuvel, Achterbroek, Nieuwmoer en Heide. 
De oppervlakte van het grondgebied bedraagt … ha, waar-
van …% verhard is en er wonen ongeveer 19000 inwoners. 

Kalmthout ligt in een vrij vlak landschap dat geleidelijk 
daalt van het zuidwesten naar het noordoosten, met als 
hoogste zone het Klein Schietveld en de laagste punten in 
de vallei van de Kleine Aa. Typerend zijn de systemen van 
landduinen die voorkomen in het westen (Kalmthoutse 
Heide) en zuidoosten (Klein schietveld). In Kalmthout  
komen overwegend zandige bodems voor met een goede 
infiltratiecapaciteit. Op verschillende locaties komen  
echter ook ondiepe Kempische kleilagen voor. In deze  
zones met een kleisubstraat op geringe diepte kan de  
infiltratiecapaciteit lokaal lager zijn. 
 
Deze hoge infiltratiecapaciteit wordt vaak nog  
onderbenut. In de toekomst willen we meer inzetten op 
infiltratie en op waterberging. Infiltratie vermindert de 
hoeveelheid afstroom van regenwater, en zorgt voor een 
aanvulling van het grondwater. Naast het verminderen 
van de afstroom van verhard oppervlak, moet ook  
ingezet worden op een veilige afvoer van water, die  
vertraagd wordt door de uitbouw van voldoende  
buffering om wateroverlast te beperken. 
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© Aquafin: Reliëfkaart van Kalmthout, met in het rood de hoogst, en in het groen de laagst gelegen gebieden.


