
Waarop zetten we in bij een
hemelwaterplan?

SLIM INVESTEREN 

De conversie van gemengde riolering naar gescheiden  
riolering, waarin afvalwater en hemelwater gescheiden 
worden getransporteerd, vormt een grote investering voor 
gemeenten. Het hemelwater- en droogteplan stelt een visie 
op over hoe en naar waar hemelwater kan afgevoerd worden. 
Die visie zorgt voor een gerichte investering en is de meest 
efficiënte methode om met water om te gaan.

WATEROVERLAST TEGENGAAN  

De toenemende verharding en het veranderende  
neerslagpatroon zorgen ervoor dat de huidig  
bestaande probleempunten kritischer worden.  
Bovendien ontstaan er daardoor ook nieuwe  
knelpunten. Binnen een hemelwater- en droogte-
plan bekijken we het totale watersysteem, zodat 
we knelpunten grondig en efficiënt kunnen aan-
pakken.

DROOGTE BEPERKEN 

Door de toenemende verharding van bebouwing en het 
ontbreken van bronmaatregelen, stroomt een groot deel 
van het hemelwater snel weg. Eigenlijk zou datzelfde  
water de bodem moeten kunnen indringen. Het  
aanvullingstekort dat zo ontstaat, uit zich in een langzaam 
dalende grondwatertafel. Ons drinkwater wordt deels uit 
grondwater geproduceerd. De bevoorrading kan door de  
dalende grondwaterstanden in het gedrang komen. Ook de 
landbouw ondervindt hierdoor de laatste jaren schade aan 
hun gewassen.

WATERKWALITEIT VERHOGEN 

De waterkwaliteit in onze waterlopen is, ondanks 
sterke verbeteringen, nog niet overal goed genoeg. 
Door hemelwater af te koppelen van het  
gemengde rioleringssysteem, werken overstorten 
minder en komt er dus minder afvalwater in de 
waterlopen terecht.

KLIMAATADAPTATIE  

Het veranderende klimaat leidt in Vlaanderen 
tot nattere winters en drogere (en hete) zomers. 
Dat in combinatie met zeer intense buien. Met 
een hemelwater- en droogteplan stellen we  
maatregelen voor die niet alleen op een robuuste 
manier water kunnen opvangen, maar ook helpen 
om andere effecten van de klimaatsverandering 
zoals hittestress te verminderen.
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Hoe passen we dit 
concreet toe?

LADDER VAN LANSINK

Wanneer hemelwater op verharding valt stroomt het grotendeels af 
naar een lager gelegen punt. Tot voor kort werd dit water zoveel mogelijk 
verzameld in de riolering, en samen met het afvalwater afgevoerd 
naar de zuiveringsinstallatie. De inzichten hierover zijn geëvolueerd, 
en er wordt nu gekeken naar oplossingen die dichter aanleunen bij de  
natuurlijke situatie. Als leidraad werd hiervoor de Ladder van Lansink 
opgesteld, die de oplossingen voor hemelwater rangschikt naar  
wenselijkheid.
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Blauwgroen Vlaanderen is een initiatief van Aquafin en VLARIO. De website richt zich 
op de inrichting van de publieke ruimte in Vlaanderen. Blauwgroen Vlaanderen wil rond 
het thema klimaatadaptie informeren en zet in op een natuurvriendelijke omgeving. 
Omdat het klimaat verandert in Vlaanderen krijgen we alsmaar meer te maken 
met extreme weersomstandigheden. Daardoor kan het soms lokaal hard regenen.  
 
Tegelijk beleven we in de zomer vaak lange droge periodes. Een groene, klimaatbestendige  
inrichting van de publieke ruimte helpt overlast en schade door die buien te beperken. Bovendien 
is het aangenamer om in te wonen en te leven. Blauwgroen Vlaanderen staat voor vijf pijlers: 
het voorkomen van wateroverlast, het hergebruik van water, het tegengaan van verdroging, de 
beperking van hitte en de biodiversiteit in de omgeving versterken. Vlaanderen is dichtbebouwd. 
Grote verharde oppervlakten slorpen het zonlicht op en houden de warmte extra lang vast, zeker 
in een verstedelijkte omgeving.
  
Door de klimaatopwarming wordt dit extra versterkt. De oplossing ligt in verharding achterwege 
te laten waar ze niet strikt noodzakelijk is en het aanleggen van groene daken, groene tuinen, 
greppels en vijvers. Hierdoor wordt regenwater vastgehouden. De directe omgeving warmt dan 
minder op. Meer groene elementen zoals parken, bomenlanen en wadi’s, zorgen voor verkoeling 
in een ruimte en bufferen overtollig water. Bovendien zorgt meer beplanting ervoor dat de  
biodiversiteit en de kwaliteit van het leven in de publieke ruimte toenemen.

Blauwgroen
Vlaanderen
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