
16 | groencontact 2021 | 47 [2]

Groenblauwe oplossingen 
voor ontharden en infiltreren in het kader van de Blue Deal

Groenaannemers zijn een deel van de oplossing wanneer het gaat over micro-
ingrepe n in de publieke ruimte in het kader van klimaatmitigatie. Zij hebben de 
nodige ervaring en kennis om punctueel kleine ingrepen te bedenken, te ontwerpen 
en uit te voeren. Om de termijnen van beplantingsseizoenen na te leven is het 
namelij k zo dat de voorkeur ligt bij projecten die niet vergunningsplichtig zijn en 
die tevens kleine budgetten en korte doorlooptijden hanteren. Regenbuien worden 
tegenwoordig schaarser, maar hun intensiteit wordt alsmaar heviger. Met als schijn-
bare paradoxale gevolgen dat het droger wordt, maar dat wij tevens meer met 
wateroverlast moeten kampen. Dit is, zonder verrassing, een van de vele gevolgen 
van de huidige klimaatverandering. Vandaag zetten we een oplossin g in de kijker 
en tonen wij aan hoe je als groenaannemer de water problematiek kan aanpakken 
en kan bijdragen aan een klimaatbestendige toekomst.  

Tekst  Peter Loyens | Krinkels
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Ontharden 
 
Sinds 2020 breekt Krinkels waterdichte verhar-
dingen uit om deze om te toveren tot levende, 
waterdoorlaatbare plantvakken. De methode 
is vrij simpel: eerst verwijdert men de be-
staande verharding en graaft men de funde-
ring uit, tot de oorspronkeleijke grond terug 
tevoorschijn komt. Na afvoer en verwerking 
van de ongunstige elementen voor een plant-
vak, voert men nieuwe teelaarde aan van de 
beste kwaliteit. Deze wordt achteraf aange-
plant met gevarieerde inheemse beplanting, 
die speciaal gekozen wordt voor haar klimaat-
bestendige eigenschappen (resistent tegen 
droogte, vorst, temperatuurschommelingen). 
 

Bioswales 
 
De volgende logische stap is om de plant -
vakken ook te gaan gebruiken als waterbuffer 
tijdens hevige regenbuien. Dit soort infiltratie-
voorzieningen staan nu bekend als regen -
tuinen of bioswales. 
 
Een bioswale is een beplante ondiepe depres-
sie die het afvloeiende regenwater opvangt 
van daken, parkeerplaatsen, en andere (semi-) 
verharde oppervlakken. Hoewel een regentuin 

kan opgaan in het landschap als decorelement, 
is zijn belangrijkste functie het vasthouden en 
behandelen van regenwater. 
 
Bioswales (ook bekend als bioretentie -
gebieden) zijn ofwel komvormig of omringd 
door bermen om water vast te houden. Ze 
worden meestal beplant met inheemse of 
aangepaste vegetatie die zowel waterver -
zadiging en droogte verdraagt. 
 
De voordelen van buffer- en infiltratievoor -
zieningen die reeds gekend zijn: 
• minder afvloeiing van het regenwater, het 

water kan infiltreren waar het valt 
• het water dat ter plaatse infiltreert voedt de 

grondwatertafel 
• een langzamere afvloeiing vermijdt tevens dat 

de regenwaterinstallaties verzadigd geraken 
• het wegvloeiend water is minder vervuild 
 
Als bijkomend voordeel hebben bovengrondse 
infiltratievoorzieningen, zoals regentuinen, een 
grote, esthetische, natuurlijke en psychologi-
sche waarde: ze vergroenen de leefomgeving, 
wat een bewezen meerwaarde is voor iedere 
burger. Ook werken ze in steden het hitte-
eiland effect tegen. Regentuinen gebruiken de 
chemische, biologische en fysische eigen-

schappen van de bodem, planten en microben 
om verontreinigende stoffen uit het regen -
water te verwijderen via vier processen: 
• Bezinking 

Wanneer het afvloeiende water in een 
regen tuin terechtkomt, vertraagt het water 
door de fysieke onderdrukking van de tuin 
en de vegetatie erin. De grond en het puin 
die vervolgens worden afgezet, zorgen voor 
bezinking. 

• Chemische reacties in de bodem 
Dit gebeurt via twee hoofdprocessen: 
adsorpt ie en volatilisatie. Adsorptie treedt op 
wanneer de verontreinigende stoffen zich 
aan bodemdeeltjes hechten. Volatilisatie 
treedt op wanneer de verontreinigende 
stoffe n verdampen. 

• Plant opname 
Planten nemen voedingsstoffen op via hun 
wortels en gebruiken de voedingsstoffen 
voor groei en andere processen. 

• Biologische afbraak in wortelzones 
Microben in de bodem breken organische en 
anorganische verbindingen af, waaronder 
olie en vet, en helpen ziekteverwekkende 
micro-organismen, of pathogenen, te elimi-
neren.

Ontharden, micro-ingreep in AnderlechtOntharden, micro-ingreep in Sint-Agatha-Berchem

Verkeersdriehoek op de Van Kalkenlaan, 440m² grijs Verkeersdriehoek op de Van Kalkenlaan, 440m² groen

Voor Na

Voor Na

Voor Na
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Opbouw 
 
De opbouw van een infiltrerend plantvak kan 
verschillen in functie van een aantal factoren 
zoals watervolume, grondtype, beschikbare 
diepte en oppervlakte, enz. Toch is het in de 
meeste scenario’s mogelijk om deze oplossing 
toe te passen op de locaties waar initieel een 
eenvoudige ontharding voorzien was. 
 

Case Study –  
Van Kalkenlaan, Brussel 

In Brussel heeft Krinkels reeds een 12-tal 
water buffers (6m lang op 1.5m breed, diepte 
zie principeschets) ontworpen en gerealiseerd. 
Deze werden aangebracht in het kader van een 
onthardingsproject van ruim 1000m² langs de 
Van Kalkenlaan in beide richtingen. Iets meer 
dan 10% hiervan werden ontworpen als bio -
swales. In dit project werd er gekozen voor 
zowel buffering in het plantensubstraat als voor 
wateropvang in infiltratiekommen. Bij deze 

laatste wordt de bestaande boordsteen onder-
broken door een speciaal geperforeerd ele-
ment, dat manueel geopend en gesloten kan 
worden. Zo vermijdt men in de winter schade 
aan de beplanting door strooizout. 
Het totaal buffervolume werd berekend op 
27.000 liter in de infiltratiekommen, en een 
extra buffervolume van circa 8.600 liter aan 

opslagcapaciteit in de zanderige teelaarde, 
grind en steenslag dat aangebracht werd 
onder de plantvakken. 
 
Dit pilootproject zal helpen toetsen naar de 
beste methodes voor waterbuffering in bio -
swales in een drukke stedelijke omgeving   
(zie foto’s). 

Infiltratie-element met buffering in het substraat Beplantingsplan van een verkeerseiland met buffervoorziening in het substraat

Principeschets Bioswale

Bioswale met een geperforeerd cortenstalen element Geperforeerd cortenstalen element Ontharden verbetert ook sterk de standplaats van de bomen
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Zoals de meeste steden staat ook Brussel 
voor de uitdaging om de stad te wapenen 
tegen de gevolgen van de klimaatop -
warming. Daarnaast is de aanwezigheid van 
voldoende groene ruimte in de stad essen-
tieel voor de mentale gezondheid van de 
bevolking. Brussel is op zich een erg groene 
stad (groenste hoofdstad van Europa), door 
de aanwezigheid van de parken en het 
Zoniën woud. Het groen is echter ongelijk 
verdeeld in de stad. Zeker in de meest dicht-
bevolkte gebieden is er een nijpend tekort. 
Als je weet dat bij hittegolven 1 boom het 
koelvermogen heeft van 10 airco’s, loont het 
de moeite om waar mogelijk 1 of meerdere 
bomen aan te planten. 
  
Veel kleintjes maken één groot. De open-
bare ruimte in de stad heeft veel potentieel 
voor extra kleinschalig groen. Daarom zijn 
we gestart met de vergroening van de 
openbare ruimte. Enerzijds volgt het Brussels 
Gewest het principe dat bij heraanleg van 
pleinen of straten 15% van de openbare 
ruimte onthard en vergroend wordt. Ander-
zijds wordt in heel het Gewest de publieke 
ruimte gescand op quick wins. We planten 
bomen op de hoeken van kruispunten, op 
locaties waar anders illegaal geparkeerd 
wordt, op brede stukken voetpad en in het 
midden van ronde punten. Daarnaast maken 
we plaats voor tiny forests, kleine bosjes in 
de stad, op stukken openbare weg die 
recen t geknipt of afgesloten zijn om de 
auto stroom beter te beheersen. Dit jaar 

werde n op die manier 1000 extra bomen 
aangeplant, de bedoeling is om dat aantal 
op te drijven naar 2000 per jaar. We ont -
harden ook stukken beton. Zo werden recent 
kasseien en stenen vervangen door gras en 
lage planten. En rond de aangeplante 
bomen worden de plantgaten vergroot.  
  
Het principe van veel kleintjes maken één 
groot is hierbij cruciaal. Een bos van 2000 
bomen is indrukwekkend, 2000 individuele 
bomen in de stad zijn minder opvallend. Het 
gecumuleerde effect is ook minder groot, 
maar toch maken die 2000 individuele 
bomen, en die grote stukken doorlaatbare 
en ontharde bodems een groot verschil voor 
de stad en haar inwoners. Met de 15% 
hebbe n we een norm gesteld voor nieuwe 
projecten, waardoor groen in de stad steeds 
meer zal oprukken, tot een beter evenwicht 
is gevonden. 
 
 

Elke Van den Brandt 
Minister van de  
Brusselse Hoofd -
stedelijke Regering,  
bevoegd voor  
Mobiliteit, Openbare 
Werken en Verkeers-
veiligheid

Een groene tsunami … 
 

Brussel als voorbeeld van een  
snelle vergroening en perforatie  

van de publieke ruimte 
 
Ach, je herkent het wellicht wel. Soms 
wille n we sneller gaan dan we kunnen. De 
doorlooptijd tussen een idee en zijn uit -
voering is soms bijzonder lang. Veel te 
lang. Maar hoeft dit altijd ook zo te zijn? 
Zijn er alternatieven? Misschien bewijst 
Brussel dit door met gebruik te maken van 
een kader contract voor snelle vergroening 
en perforatie van de publieke ruimte. 
 
Om tot een snelle uitvoering te komen 
van de Vlaamse objectieven van het 
‘Lokaa l Energie & Klimaat Plan’, zijn 2 van 
de 4 pijlers voor het verhogen van de 
water infiltratie en de vergroening, kan het 
handig zijn om voor de hand liggende ont-
hardingen snel te kunnen uitvoeren. Hier-
voor kunnen we gebruik maken van de 
competenties en uitvoeringscapaciteit van 
de groenaan nemers. Door middel van 
micro-ingrepen in de publieke ruimte kan 
er snel gevolg gegeven worden aan deze 
Vlaamse objectieven. Deze quickwins zijn 
meestal niet vergunbare ingrepen, gezien 
hun kleine schaal. De groenaannemers 
die meestal een opleiding als tuin- of 
landschapsarchitect gevolgd hebben 
kunne n zeker helpen bij de juiste planten- 
en boomkeuzes om zo te zorgen voor 
klimaat robuuste en biodiversiteit bevor-
derende oplossingen. 
 
Dergelijke kleine ingrepen kun je bunde-
len in een kaderovereenkomst met vaste 
eenheidsprijzen. Eens op zak kun je snel 
ontharden en vergroenen. Misschien heb 
je er reeds ééntje op zak?  Dan dien je je 
enkel te concentreren op het vaststellen 
van de locaties, liefst in samenspraak met 
de bevolkin g, en de aannemer/ontwerper 
aan het werk te stellen. 
 
Als bestuur ben je op zoek naar locaties en 
doe je aan kwaliteitscontrole van het ont-
werp en de uitvoering, zonder steeds een 
volledig aanbestedingstraject te moeten  
doorlopen.  Alleen maar voordelen en een 
grote meerwaarde in de klimaatmitigatie. 
 
En dan kan je snel gaan als een groene 
tsunami over de stad. 
Brussel deed het ons voor ... 
 
De VVOG-redactie

Vergroening & Ontharding

Infiltratie-element met buffering in het substraat Ontharding en beplanting langs de Van Kalkenlaan


