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1/ Inleiding 

 
Het projectgebied betreft een kerngebonden woonuitbreidingsgebied te Assenede. De doelstelling is ruimte 
te maken voor een sociale woonontwikkeling ter hoogte van de bestaande woonwijk zonder verdere 
verstoring aan te brengen in het watersysteem.  
 

 
 

 
Antea Group heeft een hydronautstudie uitgevoerd van het projectgebied. Om de wateroverlast op te 
lossen werd pomp geïnstalleerd ter hoogte van de Rodekruisstraat (2006). 

 
Door het zeer gedifferentieerd plangebied, nl. een  combinatie van het natuurlijke reliëf, hoge 
grondwaterstand, onvoldoende infiltratiecapaciteit van de bodem en hemelwater dat onvoldoende snel 
afstroomt naar de Oosteeklose Beek, is een bijkomende studie nodig.  

 
Elke nieuwe ontwikkeling binnen het projectgebied dient overstromingsvrij te zijn en geen verstoring 
aan te brengen aan het watersysteem. SB voert deze studie uit. 
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2/ Geologisch vooronderzoek 
 
Allereerst wordt nagegaan of er de mogelijkheid is om in te zetten op infiltratie. Het is immers zo dat de 
gewestelijke verordening niet van toepassing is op de delen waarvan de verharding waarop het hemelwater 
valt op natuurlijke wijze naast of door de verharding op eigen terrein in de bodem infiltreert. 

 
Volgens Geopunt bevindt een deel van het projectgebied zich in overstromingsgevoelig gebied. 
 

 
 

Volgens de bodemkaart op Geopunt is het bodem in het projectgebied een variant van zand en dus 
geschikt voor infiltratie. 
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Er is één boring net noorden van het projectgebied op behoorlijke diepte. De boring bevestigt dat de 
bodem hoofdzakelijk bestaat uit zand. 
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De enige beschikbare sondering in het gebied bevindt zich op ongeveer 500m van het projectgebied en is 
dus niet van toepassing. 
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Binnen het beleidskader is door de provincie Oost-Vlaanderen een gebiedsdekkende normenkaart opgemaakt 
waarbij voor iedere locatie binnen de provincie wordt vastgelegd aan welke set van voorwaarden een goed 
gedimensioneerde infiltratievoorziening moet voldoen om de negatieve effecten van verhardingen op het 
watersysteem voldoende te milderen. 
 
Volgens de normenkaart bevindt het projectgebied zich in een klasse 2 zone en dus geschikt voor 
infiltratie. 
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Opmerking: de Isabellapolder legt strengere voorwaarden op voor het buffervolume binnen het 
overstromingsgevoelig gebied, i.e. 390m³/ha. Deze voorwaarde werd bevestigd via e-mail verkeer. 
 

Er is een effectief overstromingsgebied gelegen in het project. 
1. Verlies aan kombergend vermogen dient gecompenseerd (vb. dempen grachten, ophogingen e.a.) 
2. Een waterstudie dient aan te tonen dat er tengevolge het project er geen negatieve effecten zijn zowel binnen het project zelf als 

op de terreinen/omgeving errond alsook er geen negatieve effecten zijn op wl. 8.255 en de wisselwerking met de riolering o.a. 
overstort Ertveldsesteenweg/Oosthoek. 

3. Als verstrengde norm in dit overstromingsgevoelig gebied wordt voorlopig 390 m³/ha minimaal infiltratievolume en al minimale 
infiltratieoppervlakte 400 m³/ha als randvoorwaarde vastgesteld. Om juiste randvoorwaarden te bepalen is meer informatie nodig. 
We verwijzen ook naar de conclusies in vorige studies waarmee rekening dient gehouden. 

4. De grondwater- en oppervlaktewaterstand in het gebied dienen aangetoond / gemonitord gedurende een lange periode. 
Voorjaarsgrondwaterstanden zijn noodzakelijk. 

5. Een studie/opmeting van waterloop 8.255 is beschikbaar. 

 
Betreffende de grondwaterstand werden door Antea in 2014 op twee locaties peilbuizen geplaatst en 
metingen uitgevoerd. De rapportering dateert van oktober 2015. In het rapport van Antea staan geen 
maaiveld peilen vermeld op de locaties van de peilbuizen. De maaiveld peilen werden opgezocht op de GIS 
kaart. 
 

 
 

Meetpunten P1 en P2 bevinden zich buiten het projectgebied. 
 
Meetpunt P3 bevindt zich in deel 3 van de gefaseerde ontwikkeling en kan als indicatie worden genomen voor 
de grondwaterstand. 
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In de winter komt het grondwater maximaal tot op 30cm van het maaiveld. Dit bevestigt het gegeven van de 
normenkaart dat het projectgebied zich bevindt in een klasse 2 gebied, waar vol kan worden ingezet op 
infiltratie. 
 
De bodem van de infiltratievoorziening wordt bij voorkeur aangelegd boven de gemiddelde 
voorjaarsgrondwaterstand (=hoogste grondwaterstand). Dit kan door de maximale diepte van de aan te 
leggen voorziening af te stemmen op de drainageklasse van de bodemkaart (zie tabel). 
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Volgens de drainageklasse kaart zijn er verscheidene drainageklasses aanwezig binnen het projectgebied. 
 

 
 
Het laagst gelegen gebied (deel 1,3,4) bevindt zich in drainageklasse e. Dit betekent dat elke aan te leggen 
voorziening niet dieper mag dan 30cm onder het maaiveld.  
 
Infiltratie is dus strikt genomen mogelijk in deel 1, 3, 4 van het projectgebied maar in beperkte mate. Best 
wordt ook binnen deze zones een buffervoorziening aangebracht. 
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3/ Gefaseerde ontwikkeling 

 
Het projectgebied is opgedeeld in een aantal zones om rekening te houden met een gefaseerde ontwikkeling. 
 

 
 
• Deel 1: de bestaande uitgevoerde wijk, laagst gelegen punt van het plangebied. Natte lemige 
zandbodem zonder profiel en drainageklasse e. 
 
• Deel 2: Hoger gelegen deel van de gronden in eigendom van de sociale woonmaatschappij, 
waarvoor een concreet inrichtingsplan bestaat. Deels gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig 
gebied.  
 
• Deel 3: Lager gelegen deel van de gronden in eigendom van de sociale woonmaatschappij, 
waarvoor een concreet inrichtingsplan bestaat. Volledig gelegen in mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied.  
 
• Deel 4: Lager gelegen deel van de gronden in private eigendom. Volledig gelegen in mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied. Er is hier een nieuwe verkaveling in eigendom van de sociale 
woonmaatschappij.  
 
• Deel 5: Lager gelegen deel van de gronden in private eigendom. Volledig gelegen in effectief 
overstromingsgevoelig gebied. Geen concrete ontwikkelingsplannen.  
 
• Deel 6: Hoger gelegen deel van de gronden in private eigendom. Niet gelegen in mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied. Geen concrete ontwikkelingsplannen. De deelzone wordt 
doorsneden door beide armen van de Oosteeklose Beek.  
 
• Deel 7: Een lager gelegen zone van de private gronden in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. 
 
Enkel de terreinen in eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij zullen in een eerste fase 
worden ontwikkeld voor sociaal wonen (delen 2 en 3). Hiervoor bestaan concrete bouwplannen ter 
beschikking. 
  
Delen 4, 5, 6 en 7 kunnen pas worden vrijgegeven voor private woonontwikkeling van zodra er 
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een woonbehoefte kan aangetoond worden of voor groepswoningbouw. Hiervoor is geen indicatie 
voorhanden van de te realiseren verharding en ophoging van het terrein. Er kan worden uitgegaan 
van een dichtheid conform de bestaande verkaveling deel 1 voor de formulering van de 
noodzakelijke milderende maatregelen. 
 

4/ Watertoets 
 
Opmerking: er wordt aangeraden om zo veel mogelijk waterdoorlatende verharding te voorzien. Elke 
doorlatende verharding (behalve wegenis) kan afgetrokken worden van de verharde oppervlakte in de GSV. 
 
GSV is niet van toepassing op openbare weg maar voor de dimensionering gelden zelfde regels als voor 
dossiers waar GSV van toepassing is. 
 
Deel 1 (dd. 1992, 1997) 
 
Deze zone omvat de bestaande ontwikkeling. 
 
Oppervlakte bestaande huizen = 742m² 
Oppervlakte bestaande wegenis = 2200m² 
 
Dit komt overeen met een vereiste buffering van (2200m² + 742m²) x 330m³/ha = 97m³ 
 
De vereiste infiltratieoppervlakte bedraagt (2200m² + 742m²) x 400m²/ha = 118m² . 
 
Deel 2 
 
Er wordt hier een verkaveling met nieuwe wegenis aangelegd.  
 
Volgens de gewestelijke verordening moet verplicht een collectieve infiltratievoorziening aangelegd worden; 
dit kan in de vorm van een gemeenschappelijke wadi of bufferbekken. Indien de individuele kavels voorzien 
zijn van een infiltratievoorziening moet voor de collectieve infiltratievoorziening 80m² x (aantal kavels) 
bijgeteld worden. 
 
Opm: er werd bevestigd door de provincie per e-mail verkeer dat de extra 80m² effectief moet worden 
bijgerekend. 
 

Beste, 
 
Wat betreft de onduidelijkheid of de 80m² per kavel nog moet worden meegerekend (zie punt 4 Watertoets deel 3)? Deze moet steeds 
worden meegerekend in de openbare (infiltratie)voorzieningen. Het betreft hier de afwatering van de opritten (die sowieso naar het 
openbaar domein afvloeien) en bijkomende verhardingen die niet vergunningsplichtig zijn (terrassen, tuinhuizen, zwembaden,…) 
 
Met vriendelijke groeten, 

________________________________________________________  
Harold Coens  
Sectoringenieur Integraal Waterbeheer  

Provincie Oost-Vlaanderen  
Directie Leefmilieu, Dienst M02 -Integraal Waterbeleid 
PAC, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 GENT 
Tel 09 - 267 76 23, GSM 0496 - 597 684, Fax 09 - 267 76 99  
e-mail harold.coens@oost-vlaanderen.be  
website http://www.oost-vlaanderen.be 
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De oppervlakte nieuwe wegenis bedraagt 671.1m², bijgevolg bedraagt de verharde oppervlakte voor de 
collectieve infiltratievoorziening 671.1m² wegenis + 80m²/kavel x 27 kavels = 2832.1m². 
 
Volgens de gewestelijke verordening bedraagt het nodige infiltratievolume 2832.1m² x 330m³/ha = 93.5m³  
 
De nodige infiltratieoppervlakte bedraagt 2832.1m² x 400m²/ha = 113.3m².  
 
Als niet wordt geopteerd voor een waterdoorlatende wegenis, kan het overige infiltratievolume en 
infiltratieoppervlakte voorzien worden in een gemeenschappelijke gracht ten zuiden van de loten. 
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Deel 3 
 
In deel 3 wordt een verkaveling met nieuwe wegenis ingeplant. De oppervlakte nieuwe wegenis bedraagt 
1107.4m². 
 

 
 

De totale verharde oppervlakte bedraagt 1107.4m² wegenis + 80m²/kavel x 18 kavels = 2547.4m². 
 
Er is een infiltratievolume vereist van 2547.4m² x 330m³/ha= 84m³  
 
De vereiste infiltratieoppervlakte bedraagt 2547.4m² x 400m²/ha = 102m².  
 
In deze zone kunnen de meest zuidelijke loten voor infiltratie gebruik maken van de bestaande gracht. 
 
Voor de overige loten is er mogelijkheid om een gemeenschappelijke infiltratiegracht aan te leggen naast 
de tuinen (er is meer dan voldoende groenzone). 
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Volgend typeprofiel voor de buffergracht is mogelijk:  

 
Er kan een 4/4 gracht worden genomen met breedte bovenaan 2m en breedte van de bak onderaan 1m. 
De drainerende bak kan door een bewoner zelf worden gekuist indien nodig. 
 
De totale lengte van het grachtensysteem bedraagt ongeveer 125m. 
 
De maximum buffering voorzien in deze grachten bedraagt 125m x 0.75m² + 125m x 0.30m² = 131m³ 
 
De maximum infiltratieoppervlakte in de grachten bedraagt 0.71m x 125m x 2 + 2 x 0.30m x 125m = 
252.5m² 
 
Er mag echter slechts tot op 30cm worden geïnfiltreerd. De effectieve voorziene buffering bedraagt dus 
125m x 0.48m² = 60m³. De rest van de nodige buffering kan worden voorzien in de gemeenschappelijke 
wadi en/of de bestaande gracht. 
 
De effectieve infiltratieoppervlakte bedraagt 2 x 0.426m x 125m = 106.5m². Dit voldoet aan de 
verordening. 

 
Deel 4 

 
In deel 4 wordt een verkaveling met nieuwe wegenis ingeplant. De oppervlakte van de wegenis bedraagt 
4710m². 

 
De totale verharde oppervlakte bedraagt 4710m² wegenis + 80m²/kavel x 30 kavels = 7110m². 

 
Er is een infiltratievolume vereist van 7110m² x 330m³/ha= 235m³  

 
De vereiste infiltratieoppervlakte bedraagt 7110m² x 400m²/ha = 284.4m².  

 
In deze zone kan opnieuw geopteerd worden voor een wadi in combinatie met een gemeenschappelijke 
gracht in de tuinen. Het profiel van de buffergracht kan gelijkaardig genomen worden met de gracht in 
deel 3. 
 
De totale lengte van het grachtensysteem bedraagt ongeveer 300m. 

 
De maximum buffering in de grachten bedraagt 300m x 0.75m² + 300m x 0.30m² = 315m³ 
 
De maximum infiltratieoppervlakte in de grachten bedraagt 0.71m x 300m x 2 + 2 x 0.30m x 300m = 606m² 
 
De effectieve buffering bedraagt 300m x 0.48m² = 144m³. De rest van de nodige buffering kan worden 
voorzien in de gemeenschappelijke wadi en/of de bestaande gracht. 
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De effectieve infiltratieoppervlakte bedraagt 2 x 0.426m x 300m = 256m². De rest van de nodige 
infiltratieoppervlakte kan worden voorzien in de bestaande gracht en/of gemeenschappelijke wadi. 
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Deel 5 
 
De opmerking wordt gemaakt dat in effectief overstromingsgevoelig gebied ophogingen verboden zijn. Er 
kan worden uitgegaan van een dichtheid conform de bestaande verkaveling deel 1 voor de formulering van 
de noodzakelijke milderende maatregelen. 
 

 
 
Het betreft een effectief overstromingsgevoelig gebied, volgens de verordening moet de ruimte die vóór de 
ontwikkeling werd ingenomen door watersysteem behouden blijven of gecompenseerd worden.  
 
Het watervolume dat moet worden gecompenseerd bedraagt ongeveer 5000m² x (8m – 7.5m) = 2500m³ -> 
de beste optie in dit geval is een bufferbekken. 
 
Voor de totale verharde oppervlakte hier aangelegd (2942m²) worden strengere voorwaarden opgelegd voor 
infiltratieoppervlakte en -volume nl. 400m²/ha en 390m³/ha -> wadi voorzien voor een vereiste buffering 
van 115m³ en infiltratieoppervlakte van 118m². 
 
In deze zone zijn tot op heden echter geen ontwikkelingsplannen. 
 
Deel 6, 7 
 
Voor beide delen zijn er geen concrete ontwikkelingsplannen; opnieuw wordt uitgegaan van een 
ontwikkeling conform met deel 1 nl. 2942m² verharde oppervlakte. 
 
Hier kunnen voor de watertoets maatregelen worden genomen conform met deel 1. 
 

5/ Opmerking betreffende riolering 
 
Voor alle nieuwe projecten moet verplicht een gescheiden stelsel worden aangelegd, doch de nieuwe 
riolering wordt nog steeds aangesloten op de bestaande gemengde riolering. De invloed van deze nieuwe 
belasting op de gemengde riolering moet worden gemodelleerd. Het is onzeker hoeveel extra verharding de 
bestaande riolering aankan.  
 
Er is echter de optie om de bestaande gemengde riolering te vervangen door een gescheiden stelsel 
zodoende mogelijke hinder zo veel mogelijk te beperken. 
 
Een detailstudie van de riolering valt buiten de scope van de watertoets. 
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Koen Jonckheere 
 


