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Bijlage E3  

Effecten op het watersysteem 

 

 

1. Voegt u de aanstiplijst hemelwater als bijlage B25 bij het formulier (zie addendum B25)? 

 

■ ja 

□ nee. 

 

 

2. Vraagt u een afwijking van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater? 

 

□ ja. Welke afwijking vraagt u aan en waarom? 

■ nee. 

 

 

3. Ligt het project in een overstromingsgevoelig gebied? 

 

■ ja. Motiveer op welke wijze daarmee rekening is gehouden. 

□ nee. 

 

Een beperkt deel van het terrein ligt in een mogelijks overstromingsgevoelig gebied en een deel 

van die zone grenst aan een effectief overstromingsgevoelig gebied. Hier zal bij de bouw van de 

nieuwe installatie uiteraard rekening mee worden gehouden. De nodige aandacht wordt besteed 

aan het voorzien in hemelwaterbuffering en -infiltratie ter plaatse en ook aan het gebruik van 

hemelwater (in dit geval in functie van toiletspoelingen). 

 

 

4. Bedraagt de som van de totale verharde oppervlakte meer dan 1.000 m²? 

 

■ ja. Ga naar vraag 5. 

□ nee. Ga naar vraag 6. 

 

 

5. Geef een beschrijving van: 

- de bronbeperkende maatregelen (bv. waterdoorlatende verhardingen, vegetatiedaken); 

- de behandelingstechnieken (bv. KWS-afscheider, zandfilter); 

- de voorzorgsmaatregelen om verontreiniging van hemelwater te voorkomen, zoals het leggen van 

afsluitbare leidingen, het voorzien in calamiteitenbekkens en aftakkingen naar de (openbare) 

afvalwaterriool; 

- het aandeel verharde oppervlakte waarvan het hemelwater dat op dit deel valt, door contact met de 

verharde oppervlakte dermate vervuild wordt dat het, overeenkomstig de bepalingen van titel II van het 

VLAREM, als bedrijfsafvalwater beschouwd moet worden (m², are, ha); 

- de grootte van de hemelwaterput (m³, l); 

- het aandeel hemelwater dat wordt geïnfiltreerd (m², are, ha): 

- de aard en beschrijving van de infiltratievoorziening; 

- het buffervolume van de infiltratievoorziening (m³); 

- de oppervlakte van de infiltratievoorziening (m²); 
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- het aandeel hemelwater dat wordt gebufferd (m², are, ha): 

- de aard en de beschrijving van buffervoorziening; 

- de grootte van de buffervoorziening (m³); 

- het ledigingsdebiet (l/s) (in geval van gebufferde lozing met vertraagde afvoer); 

- waarop de overloop van de hemelwaterput, infiltratie- of buffervoorziening aangesloten is; 

- het aandeel hemelwater dat rechtstreeks geloosd wordt (m², are, ha); 

- waarin het hemelwater geloosd wordt; 

- welke maatregelen er nog genomen kunnen worden of de redenen waarom het overeenkomstig de 

beste beschikbare technieken niet mogelijk is om bijkomende maatregelen te nemen. 

 

Gelet op de aard van de voorziene constructie is een vegetatiedak niet mogelijk. De nieuw te 

bouwen verhardingen zullen een totale oppervlakte hebben van ± 20.700 m². Het hemelwater dat 

hierop terecht kom, zal worden afgevoerd en opgevangen.  

 

Een deel van het hemelwater zal worden opgevangen in een tank van 10.000 liter. Dit water zal 

worden ingezet voor toiletspoelingen.  

 

Een deel van het hemelwater zal onmiddellijke infiltreren in de groene zones die naast de 

verhardingen zijn gelegen. 

 

Voor het overige deel zullen de nodige buffer- en infiltratievoorzieningen ter beschikking komen 

door de aanleg van een natuurpoel. Het hemelwater dat op de loszone of op de parking voor 

personenwagens1 kan terecht komen zal uit voorzorg eerst over een koolwaterstofafscheider en 

coalescentiefilter worden geleid. 

 

De overloop van de natuurpoel zal worden geloosd via 2 afzonderlijke lozingspunten in de Grote 

Struisbeek.   

 

Het concept van de poel die in het nieuwe project wordt voorzien, ziet er als volgt uit: 

 

Er is enerzijds een zeker infiltratie- en buffercapaciteit vereist voor het nieuwe project van ISVAG 

op zich. Anderzijds is er voorzien om het nieuwe gebouw (deels) te plaatsen op een locatie waar 

zich nu een bufferbekken ten behoeve van een buurbedrijf bevindt. Met de aanleg van de 

natuurpoel zal ook het hemelwaterbeheer voor deze beiden worden gerealiseerd. Dit kan praktisch 

worden uitgevoerd door het bufferende deel van de poel in functie van het hemelwater van de buur, 

als het ware bovenop dat voor het hemelwater van ISVAG te realiseren: 

- vanaf 7,5 m TAW tot 8,0 m TAW wordt de poel aangelegd, met een overstortpeil ter hoogte 

van de bufferleiding (zie verder) op 8,2 m TAW, 

- vanaf 8,0 m TAW tot 9,0 m TAW  wordt de poel aangelegd, met een overstortpeil op 9,0 m 

TAW2. 

Hierbij zal het infiltrerende deel van de poel een buffering hebben van 595 m³ en een 

infiltratieoppervlakte van 952 m3. Het overige deel van de poel zal een buffering hebben van 2.120 

m³, met een doorvoer die afgeknepen wordt op een debiet van max. 170 l/s. 

 

                                                           
1 De loszone dient voor de levering van natriumhydroxide- en ammoniakoplossing en van diesel. De 

stalplaatsen voor vrachtwagens en heftrucks bevinden zich uitsluitend in het gebouw. 
2 De natuurpoel wordt verondersteld vol te zijn op een niveau van 9,0 m TAW. Het niveau van het maaiveld 

bevindt zich op die voorziene locatie op 9,5 m TAW. 
3 ISVAG dient te voorzien in een infiltratieoppervlakte van 952 m² (= 2,38 ha x 400 m²/ha).  
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Het hemelwater van de site van de buur zal afzonderlijk worden verzameld en naar de poel worden 

geleid. De poel wordt in principe gevuld tussen de 8,0 m en de 9,0 m TAW. Het leeglopen ervan 

gebeurt via een aparte leiding op 8,0 m TAW aan een debiet van max. 170 l/s. Deze uitstroom zal 

via een eigen lozingspunt uitkomen in de Grote Struisbeek. 

 

Opmerking: Indien het waterpeil in de poel lager staat dan 8,0 m TAW, zal ook het hemelwater van de 

buur infiltreren (dit is in de huidige situatie, met het bestaande bufferbekken niet het geval). Dit is dus 

een extra voordeel van het voorziene concept. 

 

Het hemelwater van de nieuwe installatie van ISVAG zal via een pompstation naar de poel worden 

gepompt. Er zijn 2 pompen voorzien, nl. 1 met een pompdebiet van 10 l/s en 1 met een pompdebiet 

van 30 l/s. Bij frequentiebuien zal enkel de kleine pomp worden gebruikt. Enkel bij veel grotere 

neerslag zullen de beide pompen samen in werking worden gesteld.  

Indien er surpluswater is, dan loopt dit via een overloop (op 8,2 m TAW) en een aparte leiding naar 

een eigen lozingspunt in de Grote Struisbeek. 

 

De leidingenstelsels van het infiltratie-, resp. bufferende deel van de natuurpoel zullen dus 

hydraulisch onafhankelijk zijn van elkaar. Terugslag van hemelwater van de site van de buur naar 

de lagergelegen delen van de ISVAG-site wordt uitgesloten.  

 

Er zal een overstort worden voorzien aan de Grote Struisbeek. De leiding in functie van het 

hemelwater van ISVAG, en die langsheen de poel loopt, zal hierbij worden voorzien als een 

bufferleiding (diameter 1.000 mm, met helling richting pompenstation). Enkel bij extreme neerslag 

zal overstort naar de Grote Struisbeek plaatsvinden. Bij kleinere composietbuien of frequentiebuien 

zullen de leidingen naast het gebouw en naast de poel zich opvullen. Het hemelwater wordt dan 

geleidelijk in de poel gepompt, totdat het leidingenstelsel leeg is. Hierdoor wordt aanslibbing 

vermeden en is de interne buffercapaciteit na elke bui steeds beschikbaar. De tijd om het volledige 

leidingenstelsel leeg te pompen bedraagt 24 uur bij een T20-bui. De buffercapaciteit van de 

leidingen in functie van de nieuwe installatie is voorzien op 282 m³ en vormt dus nog een extra 

buffer bovenop deze die in de poel zelf zal worden gerealiseerd. 

 

De lozingspunten in de Grote Struisbeek zullen worden beveiligd met terugslagkleppen.  

 

Vanuit bovenstaande kan gesteld worden dat de BBT inzake hemelwaterbeheer zullen worden 

toegepast. 

 

 

6. Wenst u een relevante hemelwaterstudie toe te voegen ter ondersteuning van uw aanvraag? 

 

■ ja. Voeg die als bijlage E3bis bij het formulier. 

□ nee.  

 

  

7. Betreft het voorwerp van de aanvraag werken aan de bedding van de waterloop of werken binnen de 

5 meter erfdienstbaarheidszone langs een onbevaarbare waterloop waarvoor nog geen machtiging is 

verkregen? 

 

■ ja. Voeg bij het formulier detailplannen van deze werken om de machtiging te verkrijgen. 

□ nee.  
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8. Motiveer waarom de effecten op het watersysteem al dan niet aanzienlijk zijn. 

 

De lozingen die er zijn, blijven beperkt tot het lozen van huishoudelijk afvalwater en de overloop 

van hemelwater uit de natuurpoel.  

 

Het huishoudelijk afvalwater zal worden geloosd in de collector van Aquafin. Aangezien de RWZI 

van Aquafin naast het perceel van ISVAG is gelegen, is er geen overstort meer tussen het 

lozingspunt in de collector en het punt waar deze collector aankoppelt aan de RWZI. 

 

Het hemelwater kan in principe niet verontreinigd geraken en wordt in eerste instantie opgevangen 

in een eigen poel met infiltrerende en bufferende werking. Het is enkel de overloop van dit bekken, 

die met een gelimiteerd debiet van max. 40 l/s, zal worden geloosd in de Grote Struisbeek4.  

 

De evaluatie van het MER geeft aan dat door de werking van de nieuwe installatie netto minder 

water in de Grote Struisbeek zal terecht komen dan dat dit nu het geval is. In die zin wordt het effect 

tijdens de exploitatiefase als verwaarloosbaar tot beperkt positief beoordeeld.  

 

 

Voor een meer uitgebreide bespreking van de waterhuishouding kan worden verwezen naar deel 

V, punt 1 (zie p. V.1 e.v.) en deel VI, punt 6.1. (zie p. VI.212 e.v.) van het MER en naar bijlage E3bis 

van deze aanvraag. 

 

                                                           
4 Voor het hemelwater dat afkomstig is van het terrein van de buur, zal de leiding zo worden gedimensioneerd 

dat de lozing wordt afgeknepen op een max.debiet van 170 l/s. Dit komt overeen met ± 3,5% van het T10-

afvoerdebiet van de Grote Struisbeek. 


