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Trevi environmental solutions 

 Belgisch bedrijf, opgestart in 1992 
 Ongeveer 120 werknemers 
 Kernactiviteiten: 

 Verlenen van milieuadvies 
 Ontwerp en bouw van milieutechnologie 

 Voor alle milieudisciplines: 
 
 
 
 
 
 

 Kantoren in Gent (België) en Roncq (Frankrijk) 
 Meer info: www.trevi-env.com 
 

 

http://www.trevi-env.com/
http://www.trevi-env.com/
http://www.trevi-env.com/
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Deel I 

 Deel I: Hemelwater 
 Definities 

 Kwantiteit 
 Neervallend 

 Afstromend 

 Kwaliteit 
 Niet-verontreinigd hemelwater 

 Verontreinigd hemelwater 

 

 Deel II: Niet-verontreinigd hemelwater 

 

 Deel III: Verontreinigd hemelwater 
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Definitie van hemelwater 

 Definitie volgens VLAREM II: 
 Hemelwater: “de verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met 

inbegrip van dooiwater”. 
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Kwantiteit van hemelwater 

 De kwantiteit van het hemelwater dat neervalt is 
 Afhankelijk van klimaat 

 Geografische ligging (locatie, hoogte, …) 

 

 En wordt gekarakteriseerd door: 
 Neerslaghoeveelheid 

 Uitgedrukt in l/m² of mm 

 Neerslagintensiteit 
 Uitgedrukt in l/s.ha  

 Of mm/dag, mm/uur, mm/minuut,… 

 Neerslagvariatie  
 Op jaarbasis (mm/jaar) 

 Op maandbasis (mm/maand) 

 Op dagbasis (mm/dag) 

 Op uurbasis (mm/uur) 
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Kwantiteit van hemelwater 

 Neerslagvariatie op jaarbasis: 

Jaarlijkse neerslag Ukkel 1979 - 2009 (mm/jaar)
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Kwantiteit van hemelwater 

 De hoeveelheid neerslag die in een bepaalde periode vrijkomt, 
vertoont zeer grote schommelingen. 

 De intensiteit van een bui en de frequentie van voorkomen 
ervan kan worden bepaald via statistische verwerking van de 
neerslaggegevens van het KMI. 

terugkeerperiode 

T 

buiduur ΔT (in minuten) 

15 20 30 60 120 240 

neerslagintensiteit (mm/u) 

1 jaar 34   30    23    14    8,5 5,0 

2 jaar 43   37    29    18    10 6,0 

5 jaar 54   47    36    22    13 7,2 

10 jaar 62   54    42    25    15 8,2 
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Kwantiteit van hemelwater 

 De neerslagvariatie wordt gekarakteriseerd door: 
 Intensiteit (l/m² of mm) 

 Duur (minuten - uren) 

 Frequentie (terugkeerperiode in jaar) 

 IDF-curven: 

IDF-curve
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Kwantiteit van hemelwater 

 Richtlijnen VMM: 
 Jaarneerslag: 850 l/m².jaar 

 Dagdebiet: 40,8 l/m².dag 

 Uurdebiet: 15,9 l/m².uur 

 Op basis van “composietbui”met terugkeerperiode van 2 jaar 
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Kwantiteit van hemelwater 

 Meetgegevens: 
 KMI 

 www.waterinfo.be 

 

http://www.waterinfo.be/
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Kwantiteit van hemelwater 

 De kwantiteit van het hemelwater dat afvloeit verschilt van de 
kwantiteit die neervalt door: 
 Verdamping 

 Infiltratie 

 Opname door gewassen 
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Kwantiteit van hemelwater 

 De kwantiteit van het hemelwater dat afvloeit wordt bepaald 
door: 
 Dak 

 Dakhelling 

 Dakoriëntatie 

 Materiaal dakbedekking 

 Verharding 
 Type verharding 

 Helling van het terrein 

 Toestand (oneffenheden, scheuren, verzakkingen, …) 

 Andere factoren 
 Verdamping 

 Opslag van stoffen: 
 Waterabsorberende stoffen (bv. houtsnippers) 

 Vorming van plassen (bv. autowrakken) 
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Kwantiteit van hemelwater 

 Invloed dakhelling en dakoriëntatie 
 Belangrijk: steeds werken met horizontaal oppervlak! 

 Factor ter correctie van de neerslaghoeveelheid 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Een bui van 10 l/m² zal op een oostelijk gelegen dak met een helling van 40° bijgevolg 
slechts 8,3 l/m² ontvangen.  

 Bij een zadeldak wordt de invloed van de oriëntatie opgeheven als het volledige dak 
wordt beschouwd. 

 

dakhelling Oost Noord West Zuid 

vlak 0,8 

1-2° 0,9 

30° 0,87 1 1,13 1 

35° 0,85 1 1,15 1 

40° 0,83 1 1,17 1 

45° 0,80 1 1,20 1 

50° 0,78 1 1,22 1 

> 55° 0,76 1 1,24 1 
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Kwantiteit van hemelwater 

 Invloed type dak 
 Reductiecoëfficiënt hangt af van de helling en het materiaal: 

 

 

 

 

 

 

 Invloed type verharding 
 Groenzone 

 Doorlatende verharding 

 Ondoorlatende verharding 

 

type dak reductiecoëfficiënt 

plat dak met grind 0,6 

plat dak met bitumen 0,7 tot 0,8 

hellend dak met leien of pannen 0,75 tot 0,9 

hellend dak met geglazuurde pannen 0,9 tot 0,95 

hellend dak met bitumen 0,8 tot 0,95 
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Kwantiteit van hemelwater 

 Invloed helling en eventuele oneffenheden verharding 
 Reductiecoëfficiënt helling: 

 

 

 

 
 Reductiecoëfficiënt oneffenheden: 

 

helling verharding reductiecoëfficiënt 

vlak 0,8 

1-2° 0,9 

30° of steiler 1,0 

oneffenheden verharding reductiecoëfficiënt 

1 mm 0,95 

1 à 3 mm 0,90 

3 à 10 mm 0,85 

1 à 5 cm 0,80 

> 5 cm 0,75 
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Kwantiteit van hemelwater 

 Berekeningsvoorbeeld: 
 Zadeldak: 1000 m² horizontaal dakoppervlak, 45°, pannen 

 Verharding: 2000 m², licht hellend (1°) waarvan 1500 m² nieuwe asfalt 
met oneffenheden tot 3 mm en 500 m² grasbetontegels 

 Groenzone: 500 m² 

Jaargemiddelde Maximale neerslag 

Basis 850 l/m² 41 l/m².d 16 l/m².u 

Oppervlakte Afvoercoëfficiënt Neerslag Afvoer Per dag Per uur 

Dak 1000 m² 0,85 850 m³ 723 m³ 35 m³/d 14 m³/u 

Verharding 1500 m² 0,81 1275 m³ 1033 m³ 50 m³/d 19 m³/u 

Grasbetontegels 500 m² 0 425 m³ 0 m³ 0 m³/d 0 m³/u 

Groenzone 500 m² 0 425 m³ 0 m³ 0 m³/d 0 m³/u 

Totaal 3500 m² 0,59 2975 m³ 
1755 m³ 85 m³/d 33 m³/u 

Totaal verhard 2500 m² 0,83 2125 m³ 
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Kwaliteit van hemelwater 

 In principe is hemelwater zeer zuiver aangezien het bestaat uit 
gecondenseerde waterdamp. 

 In de praktijk wordt een lichte vervuiling waargenomen door 
 Luchtverontreiniging 

 Reactie met stikstof- en zwavelhoudende componenten  

 Uitwassen van stof, roetdeeltjes, zware metalen, … 

 Contact met het oppervlak (verharde terreinen en daken) 
 Bv. bladeren, uitwerpselen van vogels, strooizout, olielekken op parkings, … 

 Of een relevante vervuiling door buitenactiviteiten of -opslag in 
bepaalde sectoren 
 Rechtstreeks gevolg van bedrijfsactiviteit 

 Bv. schrootverwerkers, betoncentrales, grondrecyclagebedrijven, 
composteringsbedrijven, houtindustrie, afvalverwerkers, … 
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Kwaliteit van hemelwater 

 Analyseresultaten niet-verontreinigd hemelwater: 

Parameter Eenheid Parking Daken Drinkwater 

pH 

Geleidbaarheid 

Totale hardheid 

TOC 

Natrium 

Kalium 

Magnesium 

Calcium 

Chloriden 

Sulfaten 

Kjeldahl stikstof 

Nitraat stikstof 

Totaal fosfor 

IJzer 

- 

µS/cm 

mmol/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg N/l 

mg N/l 

mg P/l 

mg/l 

7,6 

102 

0,34 

14 

6,6 

0,30 

0,34 

10 

14 

4,3 

0,52 

1,6 

< 0,02 

< 0,025 

7,2 

48 

< 0,10 

15 

2,1 

0,30 

0,40 

2,9 

15 

7,1 

1,2 

4,0 

<0,02 

< 0,025 

8,3 

536 

1,73 

1,8 

44 

8,5 

7,4 

56 

60 

96 

0,06 

2,3 

0,02 

< 0,025 

 Concentraties meestal lager dan in drinkwater wat perspectieven 
biedt voor hergebruik 

 Concentraties voldoen aan de basismilieukwaliteitsnormen (BMKN) 
of de indelingscriteria voor gevaarlijke stoffen (IC-GS) 
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Kwaliteit van hemelwater 

 Analyseresultaten verontreinigd hemelwater: 

Parameter Eenheid 
BMKN* 

IC-GS 

Beton-

centrale 

Schroot-

verwerker 

Afval-

verwerker 

Afval-

verwerker 

pH* 

COD* 

BOD* 

Zwevende stoffen* 

Totaal stikstof* 

Totaal fosfor 

Minerale olie 

Totaal aluminium 

Totaal ijzer 

Totaal mangaan 

Totaal chroom 

Totaal koper 

Totaal lood 

Totaal nikkel 

Totaal zink 

AOX 

MAK 

PAK 

- 

mg O2/l 

mg O2/l 

mg/l 

mg N/l 

mg P/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

6,5 – 8,5 

30 

6 

50 

4,0 

1,0 

- 

- 

- 

- 

0,05 

0,05 

0,05 

0,03 

0,20 

40 

- 

- 

10,2 

296 

33 

632 

3,2 

1,1 

2,5 

12,3 

14,6 

0,27 

0,06 

0,04 

0,04 

0,03 

0,37 

16,0 

1,64 

4,53 

7,0 

495 

188 

105 

10,9 

1,3 

9,2 

1,4 

8,6 

- 

0,02 

0,19 

0,34 

0,04 

2,65 

108 

14,6 

2,40 

7,4 

1080 

208 

728 

29,2 

3,8 

0,83 

- 

18,4 

- 

0,03 

0,25 

0,35 

0,03 

0,93 

24 

33,5 

22,7 

7,1 

614 

246 

1160 

42,0 

4,3 

4,2 

- 

18,1 

0,72 

0,07 

0,44 

0,62 

0,05 

1,7 

306 

1,0 

94,8 

* Type kleine beek (Bk) 
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Kwaliteit van hemelwater 

 Analyseresultaten verontreinigd hemelwater: 
 Concentraties zijn voor een groot aantal parameters significant hoger 

dan de basismilieukwaliteitsnormen (BMKN) of de indelingscriteria voor 
gevaarlijke stoffen (IC-GS) 

 Relevantie bepaalde parameters zijn afhankelijk van de bedrijfssector 

 

 Belangrijk onderscheid: 
 Voldaan aan BMKN of IC-GS: 

 = niet-verontreinigd hemelwater ! 

 Niet voldaan aan BMKN of IC-GS:  

 = verontreinigd hemelwater, dus bedrijfsafvalwater ! 
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Deel II 

 Deel I: Hemelwater 

 

 Deel II: Niet-verontreinigd hemelwater 
 Wettelijk kader 

 Vlarem II 

 Integraal waterbeleid (watertoets) 

 Hemelwaterverordening 

 Code van goede praktijk voor ontwerp rioleringssystemen 

 Preventiemaatregelen 
 Groendaken 

 Waterdoorlatende verharding 

 Casestudy 

 

 Deel III: Verontreinigd hemelwater 
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Wettelijk kader 

 Vlarem II 
 Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 

bepalingen inzake milieuhygiëne 

 Algemene bepalingen betreffende de lozing van afvalwater en van niet-
verontreinigd hemelwater 

 Decreet Integraal Waterbeleid (B.S. 14/11/2003) 

 Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid 

 Legt o.a. de basisprincipes vast voor het toepassen van de zogeheten “watertoets” 

 Stedenbouwkundige verordening (B.S. 8/10/2013) 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater 
en hemelwater 

 Code van Goede Praktijk (20/8/2012) 

 Code van Goede Praktijk voor het ontwerp van rioleringssystemen 

 Vermeldt eveneens richtlijnen voor gescheiden afvoer en buffering van hemelwater 
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Vlarem II 

 Aanleg van gescheiden rioleringsstelsel (DWA en RWA) 

 Voordelen gescheiden afvoer: 
 RWZI ontvangt minder verdund afvalwater (betere werking RWZI) 

 Kleinere dimensionering riolering 

 Beperking overstort van ongezuiverd afvalwater in oppervlaktewater 

 Relevante artikels in Vlarem II hebben betrekking tot de 
beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging 

 Kwaliteitseisen? 
 In principe zijn er geen lozingsnormen van toepassing 

 Er kan gesteld worden dat minstens moet worden voldaan aan: 
 Basismilieukwaliteitsnormen (BMKN) voor het ontvangende oppervlaktewater 

 Indelingscriteria voor gevaarlijke stoffen (IC-GS) 
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Vlarem II 

 Hemelwater dient afgekoppeld te worden van de openbare 
riolering en gescheiden afgevoerd te worden naar de kunstmatige 
afvoerwegen voor hemelwater waarbij in volgorde van prioriteit 
het volgende moet worden beoogd: 
 1° opvang voor hergebruik;  

 2° infiltratie op eigen terrein; 

 3° buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een 
kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;  

 4° lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.  

 Indien dit technisch niet mogelijk is, moet dit uitdrukkelijk 
bewezen worden. 

 Enkel bij afwezigheid van een kunstmatige afvoerweg voor 
hemelwater of een oppervlaktewater mag hemelwater op de 
openbare gemengde riolering worden geloosd. 
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Decreet Integraal Waterbeleid 

 Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal 
waterbeleid  = Vlaamse omzetting van de Europese 
Kaderrichtlijn Water 
 Doel: watervoorraden en waterkwaliteit in Europa veiligstellen en de 

gevolgen van overstromingen en perioden van droogte afzwakken 

 Uitvoeringsbesluiten vullen het decreet aan: 
 Geografische indeling van de watersystemen: stroomgebieden, 

bekkens, deelbekkens, overlegstructuren op de verschillende niveaus, 
beheerplannen op elk niveau 

 Financiële instrumenten: onteigeningen voor algemeen nut, recht van 
voorverkoop, aankoopplicht, vergoedingsplicht 

 Watertoets: richtlijnen aan de lokale, provinciale en gewestelijke 
overheden die vergunningen afleveren  
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Watertoets 

 Wat? 
 De watertoets is een instrument waarmee de overheid die beslist over 

een vergunning inschat welke de impact ervan is op het watersysteem.  

 Doel? 
 Vermijden, beperken, herstellen, compenseren van schadelijke effecten 

door weigeren vergunning of opleggen van voorwaarden. 

 Wanneer? 
 De watertoets moet worden uitgevoerd bij elk nieuw initiatief waarvoor 

er een vergunning nodig is. 

 Resultaat? 
 Het resultaat van de watertoets wordt als een waterparagraaf 

opgenomen in de vergunning. 

 Hoe? 
 De watertoets kan worden uitgevoerd met de Watertoets-

webtoepassing. 
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Watertoets 

 Meer informatie: 
 www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/watertoets 

 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/watertoets
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Hemelwaterverordening 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater. 

 

 Toepassingsgebied: 
 (Her)bouw of uitbreiding van overdekte constructies waarvan nieuwe 

gedeelte groter is dan 40 m² 

 (Her)aanleg of uitbreiding van verharding waarvan nieuwe gedeelte 
groter is dan 40 m² 

 Aanleg van afwatering voor hierboven vermelde constructies of 
verhardingen waarvan hemelwater ervoor op natuurlijke wijze in de 
bodem infiltreerde 
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Hemelwaterverordening 

 Niet van toepassing: 
 Indien natuurlijke infiltratie op eigen bodem 

 Openbaar wegdomein 

 Verontreinigd hemelwater dat als bedrijfsafvalwater moet worden 
beschouwd (tankplaats benzinestation, wasplaats auto’s,…) 

 

 Voorkeursvolgorde voor afvoer niet-verontreinigd hemelwater: 
 Opvang en hergebruik 

 Infiltratie op eigen terrein 

 Buffering, eventueel met vertraagde afvoer in een langsliggende gracht 
of oppervlaktewater 

 Lozing in hemelwaterstelsel in straat (waterloop of RWA-riolering) 

 Lozing in gemengde riolering in straat 
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Hemelwaterput 

 Wanneer verplicht? 
 Bij nieuwbouw of herbouw eensgezinswoning met oppervlakte groter 

dan 40 m² 
 Volume: 50 l/m² met minimum van 5 m³ 

 Bij nieuwbouw of herbouw ander dan eengezinswoning met oppervlak 
groter dan 100 m² 
 Volume: 50 l/m² met maximum van 10 m³ tenzij aangetoond wordt dat 

groter nuttig hergebruik mogelijk is 

 Niet voor groendaken 

 Overloop? 
 Ofwel aan te sluiten op infiltratievoorziening of buffervoorziening 

(indien al aanwezig of verplicht te plaatsen) 

 Ofwel aan te sluiten op (in volgorde van belang): 
 Langsliggende gracht of andere waterloop 

 Afvoerleiding voor hemelwater (RWA leiding) 

 Gemengde riolering 
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Infiltratievoorziening 

 Steeds verplicht, tenzij: 
 Goed kleiner is dan 250 m² 

 Gelegen in een beschermingszone type I of II van drinkwaterwingebied 

 Infiltratie technisch niet mogelijk 
 Hoge grondwaterstanden  

 Doorlatendheidsfactor bodem 
 Via Kf-factor 

 Zie bodemkaart www.geopunt.be 

 

 

 

 

 

 

 
 Telkens gemotiveerde afwijking vereist! 

 

http://www.geopunt.be/
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Infiltratievoorziening 

 Aansluiting van: 
 Dakoppervlakken die niet zijn aangesloten op hemelwaterput 

 Overloop van hemelwaterput 

 Verhardingen 

 Dimensionering: 
 Minimaal buffervolume is 25 l/m² afwaterende oppervlakte 

 Oppervlakte groendaken mag worden gedeeld door 2 

 Indien ook hemelwaterput verplicht, mag som worden verminderd met 60 m² 

 Minimale infiltratieoppervlakte is 4 m²/100 m² afwaterende oppervlakte 

 Belangrijke aandachtspunten: 
 Gemiddelde grondwaterstand 

 Infiltratiecapaciteit van de ondergrond 
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Infiltratievoorziening 

 Indeling infiltratievoorzieningen gebeurt volgens manier waarop 
water naar bodem wordt gebracht: 
 Ondergrondse infiltratie (infiltratiekratten of infiltratieputten) 
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Infiltratievoorziening 

 Bovengrondse infiltratie (infiltratiekom of infiltratieveld) 
 Diepte minder dan 30 cm: 

 

 

 

 

 Diepte meer dan 30 cm: 



35 Studiedag VMx-Prebes Prenne – 05/12/2017 

Buffer voor vertraagde afvoer 

 Enkel toegelaten indien: 
 Goed gelegen in beschermingszone type I of II van drinkwaterwingebied 

 Infiltratie technisch niet haalbaar 

 Dimensionering: 
 Minimaal buffervolume is 25 l/m² afwaterende oppervlakte 

 Oppervlakte groendaken mag worden gedeeld door 2 

 Indien ook hemelwaterput verplicht, mag som worden verminderd met 60 m² 

 Oppervlakte dat reeds is aangesloten op infiltratievoorziening mag in 
mindering worden gebracht 

 Indien afwaterende oppervlakte > 2500 m² dient buffervoorziening 
uitgerust te worden met vertraagde afvoer met maximaal ledigingsdebiet 
van 20 l/s.ha 

 Diverse uitvoeringsmogelijkheden: 
 Bufferbekken, vijver, overgedimensioneerde hemelwaterleiding 
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Preventieve maatregelen 

 Classificatie van bronmaatregelen: 



37 Studiedag VMx-Prebes Prenne – 05/12/2017 

Groendaken 

 Plat dak dat zo wordt opgebouwd dat het begroeid kan worden 
met planten 
 Onder de planten wordt buffervolume van minimaal 35 l/m² voorzien 

 Berging van hemelwater gebeurt in drainagelaag en substraat 

 Opbouw: 
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Doorlatende verharding 

 Rechtstreekse/onmiddellijke infiltratievoorzieningen 
 Onverharde randzones langsheen verharde oppervlakken waar het 

water de bodem kan indringen 

 Steenslagverharding 

 Dolomietverharding 

 Drainageasfalt 

 Waterdoorlatende straatstenen 

 Mulchbedekking 

 Gras gemengd met kiezel 

 Grasbetontegels 

 Polyethyleen grastegels 
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Hergebruik 

 Hemelwater meestal niet rechtstreeks aan te wenden 
 Afstromende deeltjes van verharde oppervlakken (bladeren, takjes, slib, 

zand, olie,…) 

 Voorbehandeling om vervuiling of verstopping van infiltratie- 
of buffersysteem te voorkomen  
 Voorfiltering in afvoerpijp 

 Zeven en bezinkingsputten 

 KWS-afscheiders met coalescentiefilter 

 Nabehandeling in functie van kwaliteitseisen voor hergebruik 
 Zandfiltratie voor verwijdering van zwevende stoffen 

 Actief koolfiltratie voor verwijdering van organische componenten 

 Desinfectie met chloor of UV 

 Lagere geleidbaarheid en hardheid van hemelwater in 
vergelijking met grondwater en drinkwater 
 



40 Studiedag VMx-Prebes Prenne – 05/12/2017 

 Mogelijke toepassingen: 
 Toiletspoeling 

 Besproeien tuin 

 Wassen van voertuigen en tankcleaning 

 Voeden wastunnels in industriële wasserijen 

 Stofbestrijding door verneveling 

 Bevochtiging van composteringsproces 

 Aanmaak proceswater en/of gemineraliseerd water 

 Suppletie koeltorens en stoomketel (na aangepaste voorbehandeling) 

 … 

 Geen vrijstelling van afvalwaterheffing: 
 Voor particulieren wordt heffing berekend aan de hand van een 

forfaitair jaarverbruik aan hemelwater van 10 m³ per inwoner 

 Voor bedrijven wordt heffing berekend aan de hand van het werkelijk 
verbruik aan hemelwater (aparte waterteller te voorzien) 

 

Hergebruik 
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Casestudy 

 Nieuwe verhardingen: 
 Dakoppervlak nieuw kantoorgebouw: 1500 m² waarvan 500 m² groendak 

 Overige verhardingen in asfalt en beton: 3000 m² 

 Hemelwaterput voor hergebruik (doorspoelen toiletten): 
 Enkel voor gedeelte dat niet als groendak is uitgevoerd 

 Vereist volume: 1000 m² x 50 l/m² = 50 m³ maar ‘afgetopt’ op 10 m³ 

 Infiltratievoorziening: 
 Som van verharde oppervlakten: 4500 m² 

 In mindering te brengen van referentieoppervlak: 
 250 m² van groendak (helft van 500 m²) 

 60 m² van verplichte hemelwaterput 

 Referentieoppervlakte bedraagt bijgevolg 4190 m² 

 Vereist infiltratievolume bedraagt 25 l/m² of omgerekend 105 m³ 

 Vereiste infiltratieoppervlakte is 4 m² per 100 m² afwaterende 
oppervlakte of omgerekend 168 m² 
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Casestudy 

 Vereenvoudigd stroomschema: 
 

 Dakoppervlak 
kantoor 1000 m² 

Infiltratie 
105 m³ - 168 m² 

Hergebruik in 
toiletten 

Verhardingen 
3000 m² 

Hemelwaterput 
10 m³ 

overloop 

Groendak 
500 m² 

infiltratie hemelwaterput groendak 
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Deel III 

 Deel I: Hemelwater 

 

 Deel II: Niet-verontreinigd hemelwater 

 

 Deel III: Verontreinigd hemelwater 
 Definities 

 Wettelijk kader 
 Vlarem II 

 Basismilieukwaliteitsnormen (BMKN) 

 Indelingscriterium gevaarlijke stoffen (IC-GS) 

 Zuivering 
 Uitvoering en dimensionering 

 Casestudy 
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Verontreinigd hemelwater 

 Definitie afvalwater volgens VLAREM II 
 Afvalwater: “water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich 

te ontdoen of zich moet ontdoen, met uitzondering van niet-
verontreinigd hemelwater”. 

 Verontreinigd hemelwater 
 Moet als bedrijfsafvalwater worden beschouwd 

 Specifieke lozingsnormen en afvalwaterheffing  

 Regenwater is veelal verontreinigd in sectoren met relatief grote 
verharde terreingedeelten voor de onoverdekte opslag van 
grondstoffen, afvalstoffen, halffabricaten, fabricaten, … van activiteiten 
waarvoor geen proceswater is vereist (droge processen), zoals: 
 schrootverwerkende bedrijven,  

 betoncentrales, 

 houtverwerkende bedrijven,  

 grondrecyclage- en grondreinigingsbedrijven,  

 afvalverwerking (op- en overslag),…. 
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Zuivering van hemelwater 

 Verontreinigd hemelwater zuiveren is veel complexer dan 
afvalwaterstromen uit een productieproces 
 Zeer onregelmatige aanvoer 

 Debiet (droog tot piekbui) 

 Frequentie (lange droogteperioden tot lange perioden met veel neerslag) 

 Samenstelling vertoont sterke schommelingen 
 Seizoensgebonden 

 Samenstelling opgeslagen stoffen (metaal, hout, afval, …) 

 Hoeveelheid van elk materiaal en in beslag genomen oppervlakte  

 Toestand opgeslagen stoffen (waterabsorberend vermogen, 
vochtigheidsgraad, …) 

 Historiek opgeslagen stoffen (vers, uitgeloogd, behandeling) 

 Afhankelijk van activiteiten (werfverkeer, overslag, breken, …) 

 Hemelwater na een droge periode veel sterker vervuild dan tijdens 
periodes van opeenvolging van neerslag 
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Zuivering van hemelwater 

 Uitvoering en dimensionering verschilt van case tot case 
 Afhankelijk van: 

 Debieten en variatie samenstelling 

 Te bereiken eindkwaliteit (lozing riool, lozing oppervlaktewater, hergebruik) 

 Beschikbare oppervlakte en investeringspotentieel  

 Op basis van: 
 Hemelwaterstudie (kwantitatieve en kwalitatieve analyse) 

 Analyseresultaten meetcampagne 

 Behandelbaarheidstesten (op labo- en/of pilootschaal)  

 Best Beschikbare Technieken (o.a. BBT voor verontreinigd hemelwater voor 
de afvalopslag sector - december 2015) 

 Voorbehandeling via voorbezinker en KWS-afscheider met coalescentiefilter 
voor verwijdering van zwevende stoffen en olie 

 Buffertank noodzakelijk voor afvlakking piekdebieten en egalisatie van 
verontreinigende parameters 

 Eventuele nabehandeling vereist via zand- en/of actief koolfiltratie, 
fysicochemische en/of biologische zuivering voor verwijdering van meer 
specifieke polluenten 
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Casestudy 

 Verontreinigd hemelwater opslagterrein afvalverwerker: 

 Opslag en bewerking van o.a. 
groenafval, hout, restafval, … 

 Lozing op oppervlaktewater 

 Hergebruik gewenst 

 Kwantitatieve analyse 
 40 000 m² 

 34 000 m³/jaar neerslag 

 totale reductiecoëfficiënt:  

 58 % 

 20 000 m³/jaar afvoer 
(gemiddeld) 

 max. dagdebiet: 1000 m³/d 

 max. uurdebiet: 320 m³/u 

 
 

Parameter Eenheid Norm 
Afval-

verwerker 

pH* 

COD* 

BOD* 

Zwevende stoffen* 

Totaal stikstof* 

Totaal fosfor 

Minerale olie 

Totaal aluminium 

Totaal ijzer 

Totaal mangaan 

Totaal chroom 

Totaal koper 

Totaal lood 

Totaal nikkel 

Totaal zink 

AOX 

PAK 

- 

mg O2/l 

mg O2/l 

mg/l 

mg N/l 

mg P/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

µg/l 

µg/l 

6,5 – 9,0 

125 

25 

50 

15 

2 

- 

- 

- 

- 

0,05 

0,1 

0,2 

0,2 

0,5 

200 

1 

7,4 

1080 

208 

728 

29,2 

3,8 

0,83 

- 

18,4 

- 

0,03 

0,25 

0,35 

0,03 

0,93 

24 

22,7 
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Casestudy 

 Kwalitatieve analyse 
 Probleemparameters: 

 Organische stoffen (BOD, COD, stikstof) 

 Zwevende stoffen 

 Metalen 

 Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 

 Labo- en piloottesten 
 Bezinking: verwijdering van zwevende stoffen en metalen 

 Biologische behandeling: verwijdering van organische parameters en PAK 
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Casestudy 

 Ontwerp zuivering: 

voorbezinkerbedrijfsafvalwater

meetgoot

rivier

zandfilter
spuislib

biologische behandeling: 20 m³/u nabezinker

pompput

320 m³/u

buffer

500 m³
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Casestudy 

 Rendement zuivering: 

Parameter Eenheid Norm Influent Effluent Rendement 

pH 

COD 

BOD 

Zwevende stoffen 

Totaal stikstof 

Totaal fosfor 

Totaal ijzer 

Totaal chroom 

Totaal koper 

Totaal lood 

Totaal nikkel 

Totaal zink 

AOX 

PAK 

- 

mg O2/l 

mg O2/l 

mg/l 

mg N/l 

mg P/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

µg/l 

µg/l 

6,5 – 9,0 

125 

25 

50 

15 

2 

- 

0,05 

0,1 

0,2 

0,2 

0,5 

200 

1 

7,4 

1080 

208 

728 

29,2 

3,8 

18,4 

0,03 

0,25 

0,35 

0,03 

0,93 

24 

22,7 

7,5 

54 

5 

18 

8 

1,2 

- 

0,01 

0,08 

0,11 

< 0,01 

0,32 

< 20 

0,6 

- 

95 % 

98 % 

98 % 

73 % 

68 % 

- 

67 % 

68 % 

69 % 

> 67 % 

   66 % 

> 16 % 

97 % 
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Conclusies afvoer hemelwater 

 Kwantitatieve analyse op basis van verharde oppervlaktes: 
 Gebaseerd op composietbuien met een terugkeerperiode 2 jaar 

 Eventueel te corrigeren via afvloeicoëfficiënten 

 Kwalitatieve analyse op basis van meetcampagne: 
 Onderscheid tussen niet-verontreinigd en verontreinigd hemelwater 

 Toetsen aan BMKN en IC-GS 

 Lozing niet-verontreinigd hemelwater via voorkeursvolgorde: 
 Opvang en hergebruik 

 Infiltratie op eigen terrein 

 Buffering met vertraagde afvoer  

 Verontreinigd hemelwater te beschouwen als bedrijfsafvalwater 
 Zuiveren volgens BBT 

 Specifieke lozingsnormen 

 Afvalwaterheffing 
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Vragen? 


