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Waterwegjes
Door gootjes en kanaaltjes toe te voegen in een ontwerp, kun je wa-
ter naar een infiltrerend oppervlak leiden, een plantvak bijvoorbeeld. 
Aandachtspunt: dat kan meer druk op infiltreerbare oppervlakken 
opleveren voor debiet en vervuiling. 

Wadi’s
Wadi’s of bioswales zijn kanalen waarlangs water kan stromen en 
infiltreren door opgeloste stof. Tegelijk spoelt dan vervuiling weg. 
Wadi’s kun je beplanten met gras of met grotere planten. Leg stenen 
in de wadi om te voorkomen dat hij verstopt. Wadi’s vragen wel 
extra aandacht in vervuilde zones en ze hebben wel wat onderhoud 
nodig.
https://blauwgroenvlaanderen.be/professionals/maatregelen/wadis/

Rain gardens

Regentuinen of onweertuinen hebben dezelfde functies en bestaan 
uit dezelfde elementen als wadi’s. Het zijn eerder opvangzones van 
doorstromend water die je bijvoorbeeld kunt installeren op een laag 
punt van een terrein.

Halfverharding
Als je toch een verharding moet aanleggen, kies dan voor water-
doorlatende verharding, open voegen, grind: dat er toch water kan 
infiltreren.

Kijk uit voor vervuild water
Als het op een weg valt, wordt regenwater jammer genoeg vervuild 
door zware metalen en verontreinigende stoffen. Als het water dan 
naar een plantvak stroomt, zal het wel infiltreren, maar ook de grond 
verontreinigen. Hou daar rekening mee als je groenten teelt naast 
drukke wegen.

Op veel verharde oppervlakken in de stad blijft regenwater 
staan. Het verdampt en de rest spoelt uiteindelijk weg naar 
het riool. Toch is infiltratie van regenwater van belang om het 
grondwater aan te vullen én om bij felle regen modderlawines en 
waterverzadiging te voorkomen van de grond waarin je kweekt. 

In het kader van GroenBlauw.bxl werd er in samenwerking 
met De Buurtwinkel op de hoek van de loofstraat en de 

pottenbakkersstraat  dolomietverharding uitgebroken. Er werd 
extra grond en compost aangevoerd en tussen de beplanting en 

hakselhout gelegd om verdamping te voorkomen.  
© Atelier Groot Eiland

Ook blote aarde kan verharden. In een verharde bodem verdwijnt het 
bodemleven. Dat kun je oplossen door de verharde grond te bewer-
ken met een frees.

Daarom is het nuttig om infiltrerende zones en installaties te herin-
troduceren in de stad. Hoe je bodem kunt ontharden, hangt af van 
het type verharding.
 – Bij beton en andere bouwkundige verharding moet je eerst de 
niet-infiltreerbare ondergrond openbreken. Dat kan afhankelijk 
van de sterkte van de verharding met een breekhamer of met 
handgereedschap. Hou er rekening mee dat er onder de verharding 
leidingen kunnen liggen. Vraag plannen op van de zone die je wilt 
aanpakken en werk voorzichtig.

 – Bij bodems met een compactielaag, moet je de bodemstructuur 
herstellen. De strategieën daarvoor (aanplanten, composteren, 
mulchen) zijn ook nuttig om de bodem onder weggehaalde 
verharding te verbeteren.

Infiltreerbare zones kun je op verschillende 
manieren installeren

Aanplanten
Planten en bomen hebben dankzij hun wortelstelsel een onthardend 
effect op de bodem. De werking van de wortels en het bodemleven 
dat zich daarrond ontwikkelt, structureert de bodem door poriën 
te vormen waardoor het water kan infiltreren. De bladeren van de 
planten of bomen geven de regen meer tijd om in te sijpelen in de 
bodem. Combineer aanplanten met strategieën om de opslagcapaci-
teit van de bodem te vergroten: compost en mulch aanvoeren.

water:
REGENWATER LATEN INFILTREREN 
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VUE EN PLANNORD

Ontwerp van student Stefano Noé (ARBA-ESA) voor een 
onthard permacultuurveld tussen de parkeerplaatsen  

© Stefano Noé/ARBA 


