
Klimaat- en 
waterbeheer voor morgen

Danny Baeten – Directeur Business Development & Innovatie



Innovatie



Propere waterlopen voor 
de volgende generaties 
en een leefomgeving in 
harmonie met water



Ecosystemen



PUBLIC

SLIMME STEDEN, STRATEN EN WATERWEGEN
ELLIE D’HONDT



state-of-the-art 
300mm 

cleanroom  
(2016 – 4000m2) ▪ unique high-tech 

infrastructure 

▪ pre-competitive research 
▪ full eco-system 
▪ 4500 people 

▪ 7 countries 
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LEUVEN
HEADQUARTERS

IT BEGAN IN 1984….
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PUBLIC

~4,500 RESEARCHERS
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SEMICONDUCTOR & SYSTEM TECHNOLOGIES

CORE 
CMOS

PATTERNING 
TECHNOLOGY

LOGIC 
TECHNOLOGY

MEMORY 
TECHNOLOGY

INTERCONNECT 
TECHNOLOGY

3D INTEGRATION 
OPTICAL I/O

SENSOR 
TECHNOLOGY

FLEXIBLE 
TECHNOLOGY

APPLICATION DOMAINS
SMART HEALTH SMART MOBILITY SMART CITIES SMART INDUSTRIES SMART EDUCATION

NETWORKING DIGITAL PRIVACY & 
SECURITY

SOFTWARE & DATA 
MANAGEMENT SKILLS

DIGITAL TECHNOLOGY PLATFORMS

SMART ENERGY
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ON SOFTWARE AND HARDWARE
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PUBLIC

ON SOFTWARE AND HARDWARE

!9

Technologisch is het soms vrij eenvoudig. De hardware is er nu al. 
Algoritmisch is het complexer. Je moet niet alleen meten, je moet de 

gegevens ook interpreteren. En dat is ingewikkeld.   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Chris Van Hoof, VP Research & Development, imec



Next-Generation Applications

Next-Generation Hardware

SMART HEALTH SMART MOBILITY SMART CITIES SMART INDUSTRIES SMART ENERGY

data innovation
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LIFE SCIENCES BODY AREA 
NETWORKS NERF

HIGH PERFORMANCE 
COMPUTING FOR  

LIFE SCIENCES

IN LEUVEN
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PUBLIC

City of Things  
Een uitdagend, levensecht “smart city” onderzoeks- en testlabo



PUBLIC

“Cities are never random. No matter how chaotic they might seem, everything about them 
grows out of a need to solve a problem. 
In fact, a city is nothing more than a solution to a problem, that in turn creates more 
problems that need more solutions, until towers rise, roads widen, bridges are built, and 
millions of people are caught up in a mad race to feed the problem-solving, problem-creating 
frenzy.” 

 
Neal Shusterman



PUBLIC

Cities are “humanity’s 
greatest invention” 
— Edward Glaeser 

How can technology help?
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PUBLIC
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HOE KAN TECHNOLOGIE HELPEN? 
WAARMEE?



PUBLIC

DOELTREFFENDHEID & LANGE TERMIJN IMPACT

!22

MOBILITEIT 
Vlotter verkeer, stipter openbaar vervoer, aangenamer fietsen, minder slachtoffers, 
wandelbare steden…

OMGEVING en PUBLIEKE RUIMTE 
Frissere lucht, aangenamer licht, minder sluikstorten, schadebeperking 
wateroverlast…Optimaal en responsief gebruik van straten, pleinen, parken…

200

ECONOMIE 
Bruisende stads- en dorpscentra,  
synergie tussen de ‘online economie’ en de ‘lokale economie’…

BEWONERS en BEZOEKERS 
Levenskwaliteit, gezondheid, serendipiteit,… Betrokkenheid.



PUBLIC

SMART CITIES
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MEGATRENDS

hyper-connected 
cyber meets physical world 
billions of devices 
zettabytes of data
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“SLIM”
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OMGEVING MOBILITEIT
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PUBLIC

SMART CITIES WILL DELIVER… 

!28

“IF CITIES ACROSS THE GLOBE TODAY WERE TO UNIVERSALLY ADOPT, AND DEPLOY, SMART CITY TECHNOLOGY AND SERVICES, WHAT WOULD THE BENEFITS BE FOR CITIZENS?”

TIME GIVEN BACK
SMART CITIES HAVE THE POTENTIAL TO ‘GIVE BACK’ EACH CITY DWELLER 3 WORKING WEEKS’ WORTH OF TIME EVERY YEAR.

15 
DAYS

How will this time be created? Benefits to smart city inhabitants

Mobility saves 60 hours

Public safety saves 35 hours

Healthcare saves 9 hours

Productivity saves 21 hours

More time for family and friends

Get active

Take a long vacation

Improved recovery

Decreased risk of depression

Improved earning potential

Smart Traffic Systems including dynamic traffic light phasing 
and smart parking reduce time in traffic. Open Data Platforms  
enable citizens to choose the fastest metro/bus lines.

Machine learning enabled software such as PredPol used to 
predict crime spots on a given day. ITS here is used to  
prioritise emergency service vehicles through traffic light 
phasing & driver re-routing.

Healthcare preventative apps & telehealth aim to reduce 
average physician visits by promoting better overall wellbeing. 
While improved administration and preliminary diagnosis  
reduce wait times.

Apps or digital services will simplify administrative processes 
when citizens interact with city agencies. 

Enough time to enjoy a meal with friends or family twice a week.

Exercise for 45 minutes 3 times a week every week of the year.

An additional 50% to the average annual US vacation allowance.

Studies have indicated that wounds take up to 25% longer to heal 
when individuals are chronically stressed. 110 million people die every 
year as a direct result of stress.

Lost productivity and medical expenses from depression costs over 
$83 billion annually: $11.30 for every person on the planet, every year.

The cost of stress can be high: if left unaddressed, it could mean that 
individuals’ potential earnings fall by $10,0000.Reference: https://newsroom.intel.com/wp-content/uploads/sites/11/2018/03/smart-cities-

whats-in-it-for-citizens.pdf

https://newsroom.intel.com/wp-content/uploads/sites/11/2018/03/smart-cities-whats-in-it-for-citizens.pdf
https://newsroom.intel.com/wp-content/uploads/sites/11/2018/03/smart-cities-whats-in-it-for-citizens.pdf


AI FLANDERS BY IMECPUBLIC

Hardware

Citizens

Software

SMART CITIES
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PUBLIC

City of Things  
Een uitdagend, levensecht “smart city” onderzoeks- en testlabo
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SMART ZONE LIVING LAB
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PUBLIC
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PUBLIC
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MOBILITEIT

OMGEVING

MENSEN

ARCHITECTUUR

CASE 
Fietsers & voetgangers

Luchtkwaliteit 
Waterkwaliteit en -kwantiteit

Living lab 
Burger empowerment

Interoperabiliteit 
Doeltreffendheid



PUBLIC
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MOBILITEIT

OMGEVING

MENSEN

ARCHITECTUUR

Veilig oversteken

Bel-Air
Internet of Water

Serendipity

Mobilidata

Digital Twin

Flooding

Hackable City of Things

Observer
Smart Highway

Dencity
Slimme verlichting

CityFlows

Open City Platform

Living lab community

Smart City Meter

Transparency Engine

PETS

Smart Zone

City of Things projecten: van disruptieve PoC’s tot uitrol op grote schaal



PUBLICSMART LIGHTING
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SAFE CROSSING
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COMMONS MANAGEMENT 
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PUBLIC

COMMONS MANAGEMENT 
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PUBLIC

STRATEN  
ZIJN  

COMMONS
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PUBLIC
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PUBLIC
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shop 
rental 
price? 

do we need a 
new zebra 
crossing?

does this 
advert work? 

do I deliver 
goods now 
or later? 

can my 
ambulance 
pass? 

how does 
peak traffic 
affect 
pollution?



010001
010100
101000



ONE VIEW ON MULTIMODAL FLOWS IN THE CITY



PUBLIC
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FEATURES 
‣historical data 
‣smart zone 
‣ad hoc data 
preprocessing 
‣unvalidated model 
output 
‣densities, no flows  
‣2 modalities



PUBLIC



CONFIDENTIAL

NOVEL DATA STREAMS 
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+

1. Voetgangerstunnel 
2. Kloosterstraat North 
3. Kloosterstraat South 
4. Nationalestraat 
5. Sint-Andriesplaats 
6. Citizen-suggested location  
7. Floating (for calibration) 
[upcoming]



CONFIDENTIAL

UNLOCKING SMART ZONE CAMERAS

Goal: make all camera streams accessible to CoT architecture  
▪ 16 cameras, 16x4 camera streams 
▪ currently 4 used in Smart Lighting, 2 in Safe Crossing 
▪ potential partners: CoT, APT. Nokia (WWS), Macq, UA 
▪ some research, mainly development 
▪ keywords: requirements analysis, connectivity, edge 

processing, privacy

!51



CONFIDENTIAL

NEXT STEPS

!52

FEATURES 
‣upscaling 
‣model validation 
‣what-if scenarios 
‣data-driven patterns for policy 
‣privacy-aware edge processing 
‣tailored visualisation 
‣business models  
‣data provider onboarding 
‣verticals / use cases

                        CITYFLOWS

ECOSYSTEM

BASIC RESEARCH  
BUSDEV



PUBLIC

CITYFLOWS OUTPUT  VALIDATION

1 IN THE 
MODEL 
•Accuracy levels for 

data sources are 
propagated till the 
final street values

2 BY 
CALIBRATION 
in the data input 
phase, eg one 
sensor wrt 
another 
•Using certain data 

sources to validate 
the model without 
incorporating them 
in the model

3 by going out IN 
THE STREET to 
establish a 
ground truth 
• Probably the only 

valid way to validate 
the model

4 all 3 OF THEM

!53

POSSIBLE STRATEGIES



JUANITA 
DEVIS

TOPICS FOR SCENARIOS / USE CASES

RETAIL & TOURISM

Assessment of retail 
and tourism activity 
from multimodal 
flows in the Smart 
Zone

EVENTS

Real-time monitoring 
of a large scale event 
for emergency 
services (10M, Sint…)

PORT

Port conflict 
situations: bicycles, 
trucks and cars 
around bridges, locks, 
railway crossings, 
truck parkings. 
Tactical re-routing

BICYCLE  
ROUTE PLANNING

Alternative routes for 
bicycles informed by 
multimodal flows

CITY FLOWS



INTERNAL – CONFIDENTIAL

RESEARCH INDUSTRY
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CIB - CENTRE FOR TRAFFIC & 
INFRASTRUCTURE (CHRIS 
TAMPÈRE)

ICON CONSORTIUM [TENTATIVE]



PUBLIC

CAPACITEIT 
STRAAT  

> ∑ ( ! , ! , ! ) 

+ STRATEN ALS 
VERBONDEN 

VATEN 

+ BELEID OVER 
INVULLEN VAN 

EEN STRAAT       
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WATER IS EEN COMMONS



Internetofwater.be �58

Toxic	tap	water-Flint’s	Lead	
Poisoning	Disaster	
January	2016

Droogte	in	België	en	
Frankrijk	
Vrijdag	16	juni	2017

Never	mind	Cape	Town	-	
water	shortages	affect	cities	
across	India	
March	29,	2018

Cape	Town	faces	Day	Zero:	
what	happens	when	the	
city	turns	off	the	taps?	
February	3,	2018

19	cities	in	world	rely	on	
precipitation	for	water	
supply,	says	study	
March	14,	2018
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Klimaatsverandering zal een impact hebben op alle sectoren die afhankelijk zijn van water!



Internetofwater.be �60

DRINGEND NOOD AAN KWALITEITSVOLLE DATA GECREËERD OOR EEN 
GROOTSCHALIG SENSOR NETWERK
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8 mm

9.5 m
m

pH: 2-10 pH range, 0.1 accuracy 

ORP 

Ion-selective electrodes  
10-4 M – 1 M range, 10% accuracy 

Microfluidic  
Reference electrode

World’s first long-term stable multi-sensor chip 
pH, Cl-, Na+, K+,  Ca2+, NO3

-, DO, extension to other ions possible à Mg2+, NH4
+ 

Integrated with temperature and conductivity: 5 – 100000 µS/cm



PILOT INTERNET OF WATER
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Blankaart reservoir & ijzer West-Vlaanderen

PILOT INTERNET OF WATER
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PILOT INTERNET OF WATER



Met steun van

Naar een slim Vlaams 
waterbeheer en een 
robuust watersysteem 
2050



Met steun van

Naar een slim Vlaams 
waterbeheer en een 
robuust watersysteem 
2050

VITO, Vlakwa, imec, Aquafin, De Watergroep en de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) bundelen de krachten om binnen een 
termijn van 4 jaar een operationeel fijnmazig meet- en 
voorspellingssysteem uit te bouwen dat een aantal 
kwaliteitsaspecten van de bovengrondse en ondergrondse 
watervoorraden continu in beeld brengt en voorspelt, en 
mogelijkheden biedt voor aansturing. De informatie die dit 
netwerkt biedt, kan dienen als ondersteuning bij het uiteenzetten 
van toekomstig waterbeleid. 



PUBLIC

CONSORTIUM

�67



1) Real-time	watermetingen	voor	
efficiëntere	sturing		

2) Impact	meten	van	lozing	
afvalwater	in	oppervlakte	
water	

3) Real-time	metingen	van	
overstort	en	de	impact		

4) Metingen	in	ondergrondwater	













Internetofwater.be �74

Kost 
efficiënte  
Water-

sensoren

Sensor 
netwerk 

& 
kallibratie

Cloud 
Storage 

& 
Monitoring  

Visualisatie 
& 

Analytics

Makkelijke 
toegang 

& 
applicaties

FULL STACK APPROACH



PUBLIC

Hardware

Citizens

Software

SMART CITIES
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PUBLIC

🍒 = 
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P4P

AI



Welkom in het Antropoceen: 
(over)leven binnen planetaire grenzen

Dr. Ir. Peter Tom Jones (SIM² KU Leuven), Vilvoorde - Aquafin
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“… if we don’t take 

action, the collapse

of our civilisations

and the extinction of 

much of the natural

world is on the

horizon”
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Sir David 
Attenborough

“… if we don’t take 

action, the collapse

of our civilisations

and the extinction of 

much of the natural

world is on the

horizon”

(Katowice, UN Climate

Conference, December 2018)
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New York, UN Climate Action Conference 

23 September 2019
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New York, UN Climate Action Conference 

23 September 2019
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"Only if humanity acts quickly and resolutely can we limit global 
warming, halt the ongoing mass extinction of animal and plant 
species, and preserve the natural basis for the food supply and 
well-being of present and future generations. This is what the young 
people want to achieve. They deserve our respect and full support.“ 

(Science, 2019: signed by more than 3,000 scientists)
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We leven niet in een 
“tijdperk van 
verandering” dan wel in 
een “verandering van 
[geologisch] tijdperk”
Cf. Jan Rotmans, Verandering van tijdperk, 2014
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Source infographic: 

Steffen et al., 2005 [IGBP] 



Welkom in het 
Antropoceen
The Great Unraveling
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Planetaire grenzen worden doorboord
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Source: 

Adaptation of Steffen et al., 

Science, 2015 - Update from

Rockström et al, Nature, 2009



Planetaire grenzen worden doorboord
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Source: 

Adaptation of Steffen et al., 

Science, 2015 - Update from

Rockström et al, Nature, 2009

9 (onderling afhankelijke) planetaire 

grenzen



25% van de wereldbevolking lijdt aan 
waterstress 

Source: WRI, 2019 
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België (lees: Vlaanderen) staat op nr. 
23 in de waterstress-rangorde

Source: WRI, 2019
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Planetaire grenzen worden doorboord
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Source: 

Adaptation of Steffen et al., 

Science, 2015 - Update from

Rockström et al, Nature, 2009

9 (onderling afhankelijke) planetaire 

grenzen

2 kengrenzen (core planetary

boundaries): 
• Biosfeerintegriteit

• Klimaatverandering



Planetaire grenzen worden doorboord
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Source: 

Adaptation of Steffen et al., 

Science, 2015 - Update from

Rockström et al, Nature, 2009

9 (onderling afhankelijke) planetaire 

grenzen

2 kengrenzen (core planetary

boundaries): 
• Biosfeerintegriteit

• Klimaatverandering

BIO



1 miljoen soorten worden met uitsterven 
bedreigd (UN IPBES, 2019)

“The biosphere, upon 

which humanity as a 

whole depends, is 

being altered to an 

unparalleled degree 

across all spatial 

scales. Biodiversity 

(…) is declining faster 

than at any time in 

human history.” 

(6-5-2019, SFP-

IPBES, 2019
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Mondiale plastic crisis …

Source & credits images: (left) South Carolina Aquarium, 2019 - (right) Pestpillis.hu
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Planetaire grenzen worden doorboord
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Source: 

Adaptation of Steffen et al., 

Science, 2015 - Update from

Rockström et al, Nature, 2009

9 (onderling afhankelijke) planetaire 

grenzen

2 kengrenzen (core planetary

boundaries): 
• Biosfeerintegriteit

• Klimaatverandering

CLI



Mondiale broeikasgasuitstoot blijft 
stijgen (i.p.v. te dalen)

Source: Guardian

Graphic based on 

data from Global 

Carbon Project 

CLI
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IPCC SRCCL (2019) toont 
opwarming atmosfeer…

Source: SPM Figure 1, IPCC SRCCL (2019)
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IPCC SROCC (2019) toont projecties 
voor stijging zeeniveau…

Source: SROCC Figure 1 (2019)
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IPCC SROCC (2019) toont projecties 
voor stijging zeeniveau…

Source: SROCC Figure 1 (2019)
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IPCC SR15 (2018) toonde aan waarom 
zelfs 2°C opwarming te veel is

Source: Figure 

3.20, IPCC SR15 

[Special Report

Global Warming of 

1.5 ºC]
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“to avoid dangerous 

climate change by 

limiting global warming 

to well below 2°C and 

pursuing efforts to limit it 

to 1.5°C” 

(Paris Agreement, 2015)



MAAR… we zitten op koers richting 
opwarming van 3°C tegen 2100

Source: 

Climate Action 

Tracker
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Naar een onomkeerbare sprong richting 
“Hothouse Earth” systeemtoestand?

Source: Steffen et al., 

PNAS, 2018
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Naar een onomkeerbare sprong richting 
“Hothouse Earth” systeemtoestand?

Source: Steffen et al., 

PNAS, 2018
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“(..) the Earth System may be approaching a 
planetary threshold that could lock in a 
continuing rapid pathway toward much hotter 
conditions—Hothouse Earth. 

(…) a pathway that could not be reversed, 
steered, or substantially slowed.

Where such a threshold might be is uncertain, 
but it could be only decades ahead at a 
temperature rise of ∼2.0 °C above 
preindustrial, (…).



Naar een onomkeerbare sprong richting 
“Hothouse Earth” systeemtoestand?

Source: Steffen et al., 

PNAS, 2018
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“(..) the Earth System may be approaching a 
planetary threshold that could lock in a 
continuing rapid pathway toward much hotter 
conditions—Hothouse Earth. 

(…) a pathway that could not be reversed, 
steered, or substantially slowed.

Where such a threshold might be is uncertain, 
but it could be only deacades ahead at a 
temperature rise of ∼2.0 °C above 
preindustrial, (…).



Naar een onomkeerbare sprong richting 
“Hothouse Earth” systeemtoestand?

Source: Steffen et al., 

PNAS, 2018
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“(..) the Earth System may be approaching a 
planetary threshold that could lock in a 
continuing rapid pathway toward much hotter 
conditions—Hothouse Earth. 

(…) a pathway that could not be reversed, 
steered, or substantially slowed.

Where such a threshold might be is uncertain, 
but it could be only decades ahead at a 
temperature rise of ∼2.0 °C above 
preindustrial, (…).



Het alternatief: 
planetair 
rentmeesterschap

The Great Turning
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Planetair rentmeesterschap 
“Stabilised Earth” toestand

Source: Steffen et al., 

PNAS, 2018
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“The Stabilized Earth trajectory requires 
deliberate management of humanity’s 
relationship with the rest of the Earth 
System (..). 

We suggest that a deep transformation 
based on a fundamental reorientation of 
human values, equity, behavior, 
institutions, economies, and technologies 
is required.”



Planetair rentmeesterschap 
“Stabilised Earth” toestand

Source: Steffen et al., 

PNAS, 2018
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“The Stabilized Earth trajectory requires 
deliberate management of humanity’s 
relationship with the rest of the Earth 
System (..). 

We suggest that a deep transformation 
based on a fundamental reorientation of 
human values, equity, behavior, 
institutions, economies, and technologies 
is required.”



Ingrediënten voor een ernstig 
klimaat- en duurzaamheidsbeleid

140 onderzoekers

120 pagina’s

27 maatregelen
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https://www.klimaatpanel.be/nl

[Kernpanel voor Klimaat en 
Duurzaamheid, 14-5-2019]



Ingrediënten voor een ernstig 
klimaat- en duurzaamheidsbeleid

Klimaatneutrale
energie en
industrie

Samenlevings
-opbouw

Natuurlijke
ecosystemen

beschermen en
uitbreiden

Omslag in 
landgebruik
voor wonen, 
mobiliteit & 

voeding

Duurzame
productie en
consumptie

Samenhangend
beleid

Wetenschap & 
innovatie

140 onderzoekers

120 pagina’s

27 maatregelen
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https://www.klimaatpanel.be/nl



Over kosten en baten 
van klimaatbeleid
& kansen voor lokale besturen
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Wat is de kost van Business as 
Usual?

0
7

/1
0

/2
0

1
9

J
o
n

e
s 

-
K

U
 L

e
u

v
e
n

 

Stern Review on the 

Economics of Climate 

Change, 2006

5-20% van het 

mondiaal BNP…



Wat is de kost van een ernstig* 
klimaatbeleid?  

0
7

/1
0

/2
0

1
9

J
o
n

e
s 

-
K

U
 L

e
u

v
e
n

 

Stern Review on the 

Economics of Climate 

Change, 2006

2006 rapport: 

1% van het 

BNP

2008 update: 

2% van het 

BNP

* Stabilisatie bij 500-550 ppm CO2(eq.)



Wat is de kost van een ernstig* 
klimaatbeleid?  
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Stern Review on the 

Economics of Climate 

Change, 2006

2006 rapport: 

1% van het 

BNP

2008 update: 

2% van het 

BNP“The Stern Review's main 

conclusion is that the benefits 

of strong, early action on 

climate change far outweigh 

the costs of not acting.” * Stabilisatie bij 500-550 ppm CO2(eq.)



Vandaag, meer dan 20 jaar later, 
zegt Lord Stern:
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Economen schenken klare wijn: there
is no alternative
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Economen schenken klare wijn: there
is no alternative

Investeringskosten

Jaarlijkse investering: ~2% 
BNP (cf. klimaatneutraliteit 
tegen 2050)

Financiële voordelen

Vermeden kosten t.g.v. 
klimaatschade (> 5-20% BNP)

Terugverdieneffecten en/of 
secundaire voordelen (lokaal!)
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Lokale secundaire voordelen van 
klimaat- en duurzaamheidsbeleid

Terugverdieneffecten
en vermeden kosten
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Lokale secundaire voordelen van 
klimaat- en duurzaamheidsbeleid

Gezonde lucht en minder 
lawaai & “waterslimme”, 

leefbare steden

Terugverdieneffecten
en vermeden kosten
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Waterslimme
steden 
combineren 
mitigatie- en 
adaptatiemaat-
regelen
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CDP Cities 2011: Global 

Report on C40 Cities



Lokale secundaire voordelen van 
klimaat- en duurzaamheidsbeleid

Gezonde lucht en minder 
lawaai & “waterslimme”, 

leefbare steden

Nieuwe jobs in cleantech
en andere sectoren

Terugverdieneffecten
en vermeden kosten
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Lokale secundaire voordelen van 
klimaat- en duurzaamheidsbeleid

Gezonde lucht en minder 
lawaai & “waterslimme”, 

leefbare steden

Nieuwe jobs in cleantech
en andere sectoren

Veerkracht en sociale
cohesie

Verminderde materialen-
en energie-afhankelijkheid

Terugverdieneffecten
en vermeden kosten
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Contact: Peter Tom Jones (KU Leuven) -
peter.jones@kuleuven.be

[Book: P.T. Jones & V. De Meyere, Terra 
Reversa, De Transitie naar rechtvaardige 
duurzaamheid, EPO, 2016.]
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Een call to action naar alle lokale
besturen…

mailto:peter.jones@kuleuven.be


Waterslimme
steden en gemeenten

Marjoleine Weemaes – manager R&D



Waterslim ?



Water in de stad



Trekkersol bij
duurzame initiatieven





 Boven en onderbouw 
samen bekijken

 Win –win situaties voor 
opvang en berging van 
regenbuien

 Slim gebruik van 
bestaande infrastructuur

 Met sturing pro-actief 
reageren op water teveel 
of tekort

 Recuperatie van warmte 
en grondstoffen uit 
afvalwater

Ruimte voor water
Kansen voor biodiversiteit

Recreatieve verbinding 

Voorkomen waterloverlast
Aanleggen watervoorraden 

Stimuleren stadslandbouw
Rioolwarmte uit 

warmtenetwerken
Een gasnet met groen gas 





 Boven en onderbouw 
samen bekijken

 Win –win situaties voor 
opvang en berging van 
regenbuien

 Boven en onderbouw 
samen bekijken

 Win –win situaties voor 
opvang en berging van 
regenbuien

 Recuperatie van warmte 
en grondstoffen uit 
afvalwater

Sessie 1

Studio
Sessie 2

Madtiger



 Boven en onderbouw 
samen bekijken

 Win –win situaties voor 
opvang en berging van 
regenbuien

 Boven en onderbouw 
samen bekijken

 Win –win situaties voor 
opvang en berging van 
regenbuien

 Slim gebruik van 
bestaande infrastructuur

 Met sturing pro-actief 
reageren op water teveel 
of tekort

 Recuperatie van warmte 
en grondstoffen uit 
afvalwater

Sessie 1

Studio
Sessie 2

MadtigerFor now



Slim gebruik van 
bestaande voorzieningen



Aqtiput Het aqtiveren van 
hemelwaterputten



 Klimaatverandering : wijziging in 

buienpatroon

 Verwachting : meer overstromingen 

 KULeuven: 50% meer buffering nodig dan 

vandaag aanwezig 

 Gemeente / maatschappij staat voor grote 

investeringen!

Wateroverlast 
voorkomen



Putten aansturen zodat ze niet steeds vol staan Gaan wij 1,5 mio hemelwaterputten beheren?

Is dit een oplossing voor wateroverlast? Is dit betaalbaar?

 Sensor voor niveaumeting 

 Aangestuurde pomp of klep

 Pompen naar tuin, gracht of riolering

 Enkel putten die nu overlopen naar riolering/gracht

 Enkel putten die (te) vol staan

 Modelsimulaties bevestigen significante vermindering 
van water op straat / overstorten

 Business model in opmaak

 Value propositions

 Snelle en efficiënte oplossing voor wateroverlast

Gebruik maken van bestaande hemelwaterputten



Aqtirain Het aqtiveren van 
RWA-buffers



 Landbouw

 Groendiensten

 Sportterreinen

 Waterspeeltuinen

RWA buffers en 
collectoren aansturen 
om watervoorraden op 
te bouwen voor…



Infiltrerende buffer – Kerelsplein Roeselare

Watershell infiltratiekelder
www.waterblock.nl



Aqttwice
Gebruik elke druppel water 
uit de kraan twee keer



 50% van ons huishoudelijk waterverbruik 
hoeft geen drinkwaterkwaliteit te hebben

 ‘Grijs water’ kan gemakkelijk gerecycleerd 
worden

Drinkwatervoorraden 
beschermen



Aqttwice = AqtWise



Samen naar 
een waterslimme

stad of gemeente?



marjoleine.weemaes@aquafin.be
 03 450 45 37

Verder praten?

mailto:Marjoleine.weemaes@aquafin.be


Afvalwater
Een bron van grondstoffen

Francis Meerburg – R&D 



“Afval”water bestaat niet

10 KILOTON
Wereldreserves
voor slechts 100 j.

4 KILOTON
Wereldreserves
onder druk, 
geopolitiek

28 KILOTON
1-2% van globale
energieverbruik

Celprocessen, 
bloemen, vruchten

DNA, celwanden, 
wortelvorming

Bladeren en groei

Grondstoffen in het zuiveringsproces per jaar Recuperatie voor kunstmest



“Afval”water bestaat niet

https://wri.org/aqueduct



Van lineaire keten naar circulair gebruik
Nutriënten, energie, 
water

Productie

Gebruik

Afvoer

Assen, Slib, Effluent



Van lineaire keten naar circulair gebruik

woning wijk gemeente

M. J. Oomen Groep



Assen

Fosfor recuperatie bij Aquafin



Kruitfabriek

Geen hapklare oplossing, maar onderzoek naar openstaande vragen 
(kwaliteit, wetgevend kader meer afstemmen op 

grondstoffenrecuperatie)

Praktijkvoorbeelden



Proefproject Kruitfabriek

Toepassingen 
gerecycleerd water

Onderhoud en kostenReststromen Schaalgrootte

Sensibilisering

Wetgevend kader



Grijswater zuiveren 
in rietveld 

C
A

M
P

U
S

 A
Q

U
A

FI
N

Regenwater-
buffering via wadi’s

Waterdoorlatende 
parking

Struisbeek geïntegreerd    
in omgevingsaanleg

Groendaken en 
zonnepanelen



Lokaal hergebruik en voedselvoorziening

Lange lineaire ketens ombuigen 
naar lokale productie en hergebruik

Klimaatverandering mitigeren 
door in te zetten op robuuste en 
flexibele watersystemen

Grondstoffenschaarste
verminderen door recuperatie



Aquafin stelt ruimte en 
gezuiverd water ter 
beschikking

Vissen en planten worden 
circulair geteelt

Onderzoek naar 
micropolluenten tussen 
vissen op leidingwater en 
vissen op RWZI effluent

Aquaponics Aquafin Gent



Een ruime blik op lokale mogelijkheden is het startpunt

Waterrevolutie is maatwerk

NIET: lokaal óf centraal?
WEL: lokaal én centraal?

NIET: wel óf geen riolering (nieuw of bestaand) 
WEL: telkens afwegen van de ruime mogelijkheden

Vb. grijswater lokaal, 
zwartwater centraal

Waar liggen de 
beste kansen?



Lokale partnerschappen: gemeente is hoeksteen

Waterrevolutie is maatwerk

Vraag en aanbod niet 
altijd afgestemd 

Gemeente als 
matchmaker

Kiezen voor prijs óf 
duurzaamheid?

Benut alle 
subsidiemogelijkheden



francis.meerburg@aquafin.be
 03 450 48 90

Verder praten?

mailto:francis.meerburg@aquafin.be


De openbare ruimte
futureproof

Els Liekens – gebiedsingenieur



Uitdagingen



Droogte

 Economische schade

 Ecologische schade

 Voedselproductie

 Watertekort



 Economische schade

 Ecologische impact

 Mentale stress

 Verzekeringspolissen?

Wateroverlast



Kosten & schade
 Wateroverlast 2016: 

300 miljoen €

 Droogte 2017: 

Prognose 34 miljoen €

 Hitte 2019: 

3 golven: +700 sterftegevallen



 Biodiversiteit als bron 

voor 

ecosysteemdiensten 

 Ruimte en belang?

Groen & 
biodiversiteit



 Basisrecht

 Waterbronnen?

 Alternatief! 

Waterzekerheid



 Beperkte ruimte

 Veel of weinig plaats?

 Multifunctioneel!

Ruimte



 Economisch groeimodel

 Economische winsten en 

impact?

 Demografische 

wijzigingen

 Impact als gemeente

Groei



 Visies – stroming

 Beleid – exploitatie

 Bouw

 Perspectief

Versnippering



Verschillende 
toepassingen



 Veel of weinig plaats

 Veel toepassingen

 Boven of ondergronds?

 Multifunctioneel

Ruimte



Verschillende 
invalshoeken



Samenbrengen van belang stakeholders 
tot gelijkwaardige oplossingen op maat

Verschillende kleuren
& perspectieven



Geïntegreerd
systeem



SUM OF PARTS

Het geheel is groter dan de som der delen (Aristoteles)



Meer door minder
Meerschalig
Meerlagig

Meervoudig

En toch eenvoudig



Aanleg?

Impact?

Euro’s?

Onderhoud?

Ervaring?



Innovatie?! 



MULTIFUNCTIONEEL KARAKTER SMART

CIRCULAIR ECOSYSTEEMDIENSTEN

Recreatie – horeca – beleving

Waterbuffer - aanvulling GWT – waterzekerheid

Hittestress – isolatie – luchtkwaliteit

Veiligheid – mobiliteit

Economisch groeimodel – schadebeperking kosten

Vb Overijse

Technologieën: sensoren, software, real-time voorspelling

Afstemmen infrastructuur op omgeving en verwachtingen

Flexibel regelbaar

Op maat van stakeholder

Innovatieve financiële modellen

Vb Aqtiput

Circulaire economie waar optimaal als toepassing

Water ter plaatse houden en hergebruiken indien dit tegemoet
komt aan de NOOD

 kwaliteit water aanbod – vraag cyclus

 kwantiteit water aanbod – vraag cyclus

Levensloopmodel circulair

Vb Effluentafhaling, Kruitfabriek

Of we het nu willen of niet….. Technologie, ook
dat is onderhevig aan de natuur. 

“al de goederen en diensten die ecosystemen 
aan de samenleving leveren” – vaak natuurlijke 
systemen

Valoriseren van ecosysteemdiensten

Innovatie integratie



DANK U!



els.liekens@aquafin.be
 0486 15 42 38

Verder praten?

mailto:Els.liekens@aquafin.be


Minder klimaatimpact met een
doordacht energiebeleid

Bart Ryckaert – Energiemanager



Energievisie Aquafin 
energie-efficiëntie, groene energie en restwarmte

Vergisting biomassa
Energie uit zon en wind

Verbranding biomassa

Totaal
elektriciteitsverbruik
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Als lokaal bestuur een energievisie uitwerken
Een belangrijke stap om écht vat te krijgen op de 

klimaatverandering

• Overkoepelende coördinator 
• Input interne en externe specialisten 
• Eén overkoepelende visie met

• Specifieke targets
• Actieplan per target
• Iteratief proces



Concretisering bij Aquafin
Biomassa naar warmte, elektriciteit en… biomethaan

Biomassa Biomassa ontwatering Biomassa (partial)     
vergisting

Biogas omzetting met 
wkk

Elektriciteit

Warmte

Restwarmte

Natural gas

Biogas opzuivering

Biomethaan

P Fosfor

Verbrandingsas

Electriciteit

StoomBiomassa verbranding



Zonnepanelen Biomethaan Restwarmte3 
bo

uw
st

en
en



1 - Zonnepanelen
OP EEN SNELLE, KOSTEN-EFFICIËNTE MANIER NAAR EIGEN 

ENERGIEPRODUCTIE

• Potentieel analyse: gebouwen, restgronden, 
vijvers,…

• Geen zij-project, maar volwaardig 
projectmanagement

• Betrek de burgers en de medewerkers

• Financiële impact: eigen financiering of 
coöperatieve financiering



2 - Biomethaan
OP EEN VLOTTE MANIER FOSSIELE BRANDSTOFVRIJ

• Ga voor CNG- wagens en CNG-
vrachtwagens en koop biomethaan
(bij Aquafin)

• Biogasinstallatie in de gemeente? 
Stimuleer biomethaan

• GFT, gemeentelijke biomassa richting 
vergister of vergister in de 
intercommunale?



Biomethaan bij Aquafin

Productie unit for 600,000 m³ biomethaan per jaar

Investering van € 1,0 M 

Samenwerking met IMOG (warmte), Fluvius 
(gasinjectie) en Fluxys

2020: biomethaan productie op RWZI Harelbeke



Ideale neutrale startpartij:
• Warmtegebruikers en warmteproducenten 

in kaart brengen
• Actief partijen bijeenbrengen
• Riothermie of andere bijkomende 

warmtebronnen aanbieden
Coöperatief financieringsmodel mogelijk

3 - Warmtenetten

Vlaanderen als geiserlandschap

Gemeenten als facilitator



AQUAFIN, DE IDEALE AFNEMER

Warmtenetten en Aquafin

• Restwarmte voor slibdroging
• Een slibdroger met restwarmte als 

backbone voor een lokaal warmtenet?
• Riothermie voor piekverwarming?

• Eerste aansluiting warmtenet in Oostende



bart.ryckaert@aquafin.be
 + 32 (0)484 69 63 53

Spreek me gerust aan!

mailto:bart.ryckaert@aquafin.be


OP WEG NAAR EEN
KOOLSTOF-
NEUTRAAL 

ENERGIESYSTEEM

Fluxys – Memorandum 20191



Fluxys – Memorandum 20192

KOOLSTOFNEUTRAAL ZIJN IN 2050: 
VOLDOENDE GROENE ENERGIE NODIG



100% ELEKTRIFICATIE: OOK WEINIG REALISTISCH IN EXTREEM SCENARIO 
(2050)  

Fluxys – Memorandum 20193



DUITSLAND - GEPLANDE UITFASERING NUCLEAIR EN 
STEENKOOL/BRUINKOOL CREËERT BIJKOMENDE BEHOEFTE
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2018 2019 2021 2022 2030 2038
Hard coal and lignite (GW) Nuclear (GW)

• -23 GW horizon 2022

• -13 GW 2023-2030

• -17 GW 2031-2038

Evolutie geïnstalleerd vermogen

[Argus White Paper: German coal and lignite phase-out, March 2019]

Fluxys – Memorandum 20194



ELEKTRICITEITSINVOER EN INTERCONNECTIECAPACITEIT: 
PRODUCTIECAPACITEIT IN DE BUURLANDEN IS HET HANGIJZER 

Frankrijjk – Sluiting 12-13 GW 
nucleaire capaciteit horizon 2035

Nederland – c. 5 GW capaciteit op 
steenkool dicht of om te bouwen horizon 

2030

• vandaag nog 5 steenkoolcentrales met een gezamenlijke capaciteit van 4,6 GW 
• Regeerakkoord: alle kolencentrales dicht (of omgebouwd) tegen 2030 
• Vattenfal-centrale in Amsterdam (630 MW) gaat al in 2020 dicht

• Wet van juli 2015 stipuleert dat het aandeel van kernenergie in de 
elektriciteitsproductie tegen 2025 moet dalen van iets meer dan 70% naar 
50% 

Fluxys – Memorandum 20195



Fluxys – Memorandum 20196

HET ENERGIESYSTEEM VAN MORGEN

 Een multi-energetisch en 
koolstofneutraal systeem

 De juiste energie gebruiken 
in de juiste toepassing

 De complementariteit tussen 
de gas- en elektriciteitssystemen 
optimaliseren



VOLDOENDE CAPACITEIT BIEDEN: PIEKCAPACITEIT

Fluxys – Memorandum 20197



VOLDOENDE CAPACITEIT BIEDEN: 
ELEKTRICITEITSPRODUCTIE

Fluxys – Memorandum 20198

Vervangcapaciteit bij kernuitstap

De productie van groene stroom uit wind 
en zon is variabel

De toenemende variabiliteit wordt
opgevangen door de flexibiliteit en de 
opslagmogelijkheden van gas en de 

gasinfrastructuur
[Elia Adequacy Report]



VOLDOENDE CAPACITEIT BIEDEN: OPSLAG EN FLEXIBILITEIT

Fluxys – Memorandum 20199

1 250 x 
Hydro-opslag in België

600 000 000 x 
Tesla home power wall

=GASOPSLAG 
LOENHOUT



Fluxys – Memorandum 201910

POTENTIEEL VAN BIOGAS EN BIOMETHAAN



Fluxys – Memorandum 201911

Het overschot aan groene
elektriciteit opvangen en
omzetten in 
• Groen waterstof
• Synthetisch gas

POWER-TO-GASTECHNOLOGIE: ONMISBARE SCHAKEL VOOR DE 
COMPLEMENTARITEIT TUSSEN GAS EN ELEKTRICITEIT



GAS EN GASINFRASTRUCTUUR 
DRUKKEN DE KOST VAN DE ENERGIETRANSITIE

Fluxys – Memorandum 201912



HET NETWERK VAN FLUXYS IS EEN INTERNATIONAAL KRUISPUNT DAT DE 
GRENSOVERSCHRIJDENDE STROMEN VAN GROEN GAS KAN OPNEMEN

Fluxys – Memorandum 201913



Technologieën voor opvang van CO2 zijn nodig
om de CO2-uitstoot afdoende in te perken.

Voor een gedeelte van de industriële processen 
en de elektriciteitsproductie blijven fossiele 
brandstoffen immers de enige oplossing.

TECHNOLOGIEËN VOOR OPVANG EN HERGEBRUIK/OPSLAG VAN CO2

Fluxys – Memorandum 201914

Opgevangen CO2
kan worden

hergebruikt in 
producten zoals

polymeren of 
staal.



VANDAAG AL VOLOP AAN DE SLAG

Fluxys – Memorandum 201915

Aardgas voor vervoer: uitbouw logistieke keten

Biomethaan Power-to-gas
CO2-opvang en
hergebruik/opslag

Zeebrugge en Antwerpen
voor schepen

LNG-tankstations CNG-tankstations



Fluxys – Memorandum 201916

Complementariteit tussen de 
elektriciteits- en gassystemen

Omschakeling van olieproducten
en steenkool naar gas en

elektriciteit

Regulatoir kader om groen gas in 
de infrastructuur te injecteren en
innovatieve gastechnologieën te

integreren

3 KRACHTLIJNEN VOOR EEN SUCCESVOL ENERGIETRANSITIEBELEID



Fluxys – Memorandum 201917



Lokaal warmtebeleid en

riothermie in Mechelen



SHIFFT

• SHIFFT: 

– Sustainable Heating: Implementation of Fossil-Free Technologies

– Termijn: Jun. 2019 tem. Sep. 2022 (40 maanden)

– Partners UK, BE, NL, FR

https://www.mechelen.be/over-shifft

https://www.mechelen.be/over-shifft


SHIFFT - partners



SHIFFT

Rol van lokale overheden bij de uitrol van fossiel-vrije 

verwarmingstechnologieën via…

– Warmtestrategieën en -beleid (WP1)

– Participatietrajecten (WP2)

– Demonstratieprojecten (WP3)



Lokaal warmteplan

• Lokaal warmteplan

– Vlaamse overheid: in 2030

– BBL en ODE: in 2025

© ODE, BBL (2019) pleidooi voor een duurzame residentiële verwarming



Lokaal warmteplan

© Warmtenetwerk Vlaanderen



Lokaal warmteplan – link Ruimte



Lokaal warmteplan – energievraag



Lokaal warmteplan –

lineaire warmtedichtheid



Lokaal warmteplan

• Matchen vraag- en aanbod van warmte



Lokaal warmteplan

• 100% duurzame bronnen



Riothermie

• Warmterecuperatie in het gebouw, riolering of 

rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)

© Swissenergy, 2005



Riothermie – aanzet kansenkaart



Loods

Case 1: Project Keerdok

Situering



Loods

Masterplan: 

BUUR – MINT – Probam

Fasering deelgebieden:

1. Reconversie Ouwen Dok

2. Parkeergebouw Eandistip

3. Woonontwikkelingen Rode 
Kruisplein, Eandiswijk, Park en 
Keerdokkaai

Case 1: Project Keerdok



Loods

Programma:

> 800-tal woningen, meer dan 
woonwijk

> Nieuw multifunctioneel 
parkeergebouw als landmark

> Herbestemming Ouwen Dok tot 
hotel, brasserie, congresruimte

> Niet-woonfuncties op strategische 
locaties

Case 1: Project Keerdok



Case 1: Project Keerdok

Eandistip – Rode Kruisplein

• Programma parkeergebouw
– 529 parkeerplaatsen, 110 fietsenstallingen

– Laadpalen, deelfietsen en deelauto’s

– Buurtwinkel, kantoren, dakterras

– Flexibel gebouw

• Programma appartementsgebouw
– 54 appartementen

– Handel/horeca op gelijkvloers 

– Centrale collectief private buitenruimte

– Ruimte voor moestuinen voor bewoners

• Energetisch concept
– BEN-gebouw, CO2-neutraal

– Lage temperatuur warmte/koudenet (geen gas)

– Zonnepanelen staan in voor elektriciteitsvraag

© Kairos/Mont-real/POLO



Case 1: Project Keerdok

• Lage temperatuur warmtenet - concept

© Fluvius



Case 1: Project Keerdok

• Lage temperatuur warmtenet – keuze riothermie

© Fluvius



Case 2: Gasthuissite



Case 2: Gasthuissite

Uitdaging: bestaande woonwijken

© Labo Ruimte (Team Vlaamse Bouwmeester en Departement Omgeving)



Case 2: Gasthuissite

De wijk als schakel:

A Collectief verwarmen op wijkniveau

B Coöperaties van energieproducenten

C Stadsontwikkeling als motor voor energietransitie

© Labo Ruimte (Team Vlaamse Bouwmeester en Departement Omgeving)



Case 2: Gasthuissite



Case 2: Gasthuissite



Meer informatie - riothermie

Stappenplan Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

© VMM



Meer informatie - riothermie

Leidraad riothermie (VMM)

© Kelvin Solutions, Ingenium, VMM

http://www.vmm.be/water/riolering/riothermie


Meer informatie - warmtenetten

• Leidraad warmtenetten voor gemeenten (WNVL)

https://warmtenet.ode.be/nl/leidraad


Meer informatie - SHIFFT

Blijf op de hoogte:

• www.mechelen.be/over-shifft

• Volg “SHIFFT project” op Linked In 

https://www.mechelen.be/over-shifft
https://www.linkedin.com/company/shifft-project


Zuidflank Overijse : 
‘duurzame bufferzone en recreatieve topper’

Sven Willekens 
Schepen van Publieke Ruimte, openbare werken en infrastructuur

Overijse



Inleiding

8/10/2019 Zuidflank Overijse door schepen openbare werken en infrastructuur Sven Willekens 2

Overijse creëert leefomgeving in harmonie met water

We kunnen er niet meer omheen, het klimaat verandert. Ook in België krijgen we extra veel
intense neerslag op steeds kortere periodes. Deze evolutie eist proactief handelen. Een
basisvereiste is het duurzaam integreren van water in het straatbeeld en in het landschap.
Werken mét de natuur en niet tegen de natuurelement. Dat trachten we in Overijse te doen.

‘sense of urgency’  over klimaatwijziging vertalen in een duurzaam beleid

Water duurzaam in het straatbeeld en in het landschap integreren en tegelijk
het water zuiveren vergt een langetermijnvisie, investeringen en sensibilisering is
een prioritaire beleidsdoelstelling.

Rioleringsprojecten, waterafkoppelingen, bufferring, structurele ontharding zijn
belangrijke speerpunten in het beleid in Overijse. De voorbije tien jaar
investeerde de gemeente meer dan 11 miljoen euro in een aantal grote projecten.



8/10/2019 Overijse powerpointtemplate 3
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Het resultaat is dat zuiver water weer tastbaar is in de gemeente. Isca - het
Keltisch voor water - is trouwens de eerste historische benaming van Overijse.

Water is dus steeds een deel van onze omgeving geweest. Het is een kwestie van
het de juiste plaats te geven, met andere woorden water als een meerwaarde te
beschouwen en niet als een bron van problemen. We proberen in harmonie met
het water te leven. Dit echter niet eenvoudig …

‘In de druivenstreek vormen de valleien en waterlopen een vitale schakel in een
grotere natuurlijk ecosysteem. Vanuit dit gegeven werken we aan de uitbouw van
een levend netwerk van buffers, beken en riviertjes ‘

Op strategische plaatsen in de valleiflanken van het glooiende en steile
landschap in Overijse hebben we bufferbekkens en infiltratiezones aangelegd.
Bovendien combineren we de watertoets met een duurzaamheidstoets zodat
bij elk project wordt nagedacht over de waterzuivering en de infiltratiegraad, de
loop van het water en de ontharding van verharde zones.

We leven met het hemel- en bronwater. We geven water de ruimte en de loop
waar het recht op heeft. Met dit ‘blauw-groen’, duurzaam concept willen we
Overijse voorbereiden op de klimaatuitdagingen van morgen.

8/10/2019 Zuidflank Overijse 5



8/10/2019 Overijse 6

Ijse vallei



Volgens deze werkwijze hebben we in heel Overijse een netwerk met buffers,
infiltratiezones en beken gecreëerd. De zuivere rivieren IJse en Lane zijn
natuurlijke leefomgevingen voor fauna en flora waar de biodiversiteit groeit en
kiemt.

Tegelijkertijd zijn enorme inspanningen geleverd om het rioolwater af te koppelen
van de waterwegen.

Ten slotte besteden we steeds aandacht aan de zogenaamde bovenbouw. Via een
recreatieve invulling willen we de kwaliteit en de belevingswaarde van het publieke
domein verhogen.

Het koninginnenstuk van deze inspanningen wordt tastbaar in het centrum van
de Overijse met de creatie van een multifunctionele, duurzame en recreatieve
Zuidflank

8/10/2019 Overijse 7



“METEN IS WETEN”
• Centrum overijse vormt een typische situatie in de Ijsevallei en druivenstreek .Het

hemelwater stroomt naar beneden langs de heuvelruggen en tegelijk moet het
grote waterdebieten verwerken via het rioolnetwerk bovendien doorkruist de Ijse
het centrum. De gemeente gaf Aquafin dan ook opdracht te onderzoeken welke
maatregelen er mogelijk zijn om de onder controle te krijgen

• Aquafin maakte een inschatting van het afstromende debiet dan lans de Zuidflank
afstroomt. Er werd op basis van het ‘Digitaal Hoogtemodel’ bepaald welk gebied
afstroomt.

• Gezien de kleibodem en de stevige hellingen werd rekening gehouden met een
afstroming van 80%.

• Het afgebakende gebied is 6.4 hectare groot, de slechtste situatie doet zich voor
bij korte buien van ongeveer 13 minuten. In zo’n situatie moet er rekening
gehouden worden met een debiet van 1.2 m³ per seconde

Centrum onder water als laagste zone in Ijse-bedding

8/10/2019 Overijse 8



Zuidflank project startte met ‘rekenwerk’

Een 700 mm leiding volstaat om dit water af te voeren (rekening houdend met de helling van 
het maaiveld). Dergelijke doorvoer zorgt echter voor problemen in het centrum. Zaak is dus 
om een groot deel van het water te vertragen en tijdelijk te bufferen.
Afhankelijk van het door te voeren debiet is een zekere buffering noodzakelijk. Gezien de 
mogelijkheden van het open terrein werd gekozen voor een volume van 1200m³ en 
overeenkomstig debiet van 150 l/s, hetgeen 10% is van het maximale debiet bij zware 
ontwerpstormen en de druk op het centrum sterk zal verminderen vanuit deze 
zuidflank. Uitwerking ontwerp : Na detailuitwerking ontwerp bleek uiteindelijk 1500 m³ 
realistisch en werd het overeenkomstige doorvoerdebiet nog verkleint naar 100-120 l/s.

8/10/2019 Overijse 9



Een paar cijfers

Er wordt ongeveer 7,12 ha aangesloten op het 
regenwaternetwerk van buizen en buffers
Voor de werken – afstroom bij T20 – 1200 l/s
Na de werken – afstroom bij T20 – 150 l/s
Er zal ongeveer 1579 m³ worden gebufferd.

8/10/2019 Overijse Sanering centrum zuid 10



Zuidflank Overijse: duurzame troef en recreatieve topper

De groene Zuidflank in het centrum van Overijse ligt rond het begijnhofstadion
achter het cultuurcentrum Den Blank en het administratief centrum de Vuurmolen.
Ze wordt een multifunctionele, groene recreatiezone voor kids, skaters,
voetballers, wandelaars, lopers, fietsers… Tegelijkertijd komen er in de flank grote
bufferzones die bij hevige regenval het water tijdelijk zullen opvangen en
wateroverlast in het centrum zullen voorkomen. Er wordt ook gescheiden riolering
aangelegd. Deze infrastructuurwerken zijn het sluitstuk van onze grote
inspanningen voor een beter milieu in het algemeen en het gevecht tegen de
wateroverlast in het bijzonder.
De recreatieve invulling van de Zuidflank is zeer belangrijk. De grootste bufferzone
kan eveneens als natuurlijk amfitheater voor openluchtvoorstellingen dienen. Een
traag afwateringssysteem met vlechtwerk kan tijdens drogere periodes dienst doen
als mini-atrium voor voorstellingen of als speelzone. Er is een veilig en aangenaam
looptracé, ook geschikt voor wandelaars, mountainbikers en cyclo-crossers - een
must voor de gemeente waar ‘de moeder van alle veldritten’ plaatsvindt. Kids- en
jeugdverenigingen kunnen de beboste zone ook gebruiken om te klimmen en te
klauteren. Op de hele Zuidflank wordt gewerkt met duurzame en natuurvriendelijke
ledverlichting

8/10/2019 Zuidflank Overijse 11
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Bufferzones

8/10/2019 Overijse 13



“Cascade inrichting”

8/10/2019 Overijse powerpointtemplate 14



Graafwerken grote buffer

8/10/2019 Overijse 15



Grote Buffer - speel & theaterzone

8/10/2019 Overijse 16



Dwarsdoorsnede 

8/10/2019 Overijse 17



‘Vliegend hert’ kunstwerk 

8/10/2019 18



Klim & klauter elementen

8/10/2019 Overijse 19



BMX & cyclocross initiatie parcours

8/10/2019 Overijse 20



Vlonderpad langs  Ijse-meander en zonneweide aan Begijnhofbron

8/10/2019 Overijse powerpointtemplate 21
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Participatie is vandaag een modewoord, maar 
met correcte aanpak zorgt participatie effectief 
voor meerwaarde en draagvlak 

Multidisciplinair werken zowel naar inhoud als 
naar betrokkenheid van mensen
‘Mee-doen is mee-beslissen’ om een project te 
creëren waar echt vraag naar is.
Stap per stap alle stakeholders betrekken
Realistisch kader met realistische oplossingen 
bedenken
Terugkoppelen en… indien nodig bijsturen
Het resultaat wordt gemeten bij het gebruik

8/10/2019 Overijse powerpointtemplate 23
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Sven Willekens 
Schepen van Publieke Ruimte, 
openbare werken en infrastructuur

Overijse

VRAGEN ? 



Ontharden loont 
ook op kleine schaal

Birgit De Bock – studieverantwoordelijke R&D



Is alle verharding nodig? 



Anders denken
Hoe kunnen we het water ter plaatse houden



infiltratiekommen

Vlakke kantstroken



Plantvak en wateropvang

Gecombineerde
bestemmingen



Kleine projecten, groot effect!

Bij alle werken 
groot of klein



Hoe doet de gemeente 
Oostkamp dit



Dien voorstel in voor 31 december 2019!

www.operatieperforatie.be

Operatie perforatie





Verder praten?
birgit.debock@aquafin.be
 03 450 48 43

mailto:birgit.debock@aquafin.be


Toelichting 
wijkopwaarderings -

plan 
Kroonhove

Ontharding via quick-wins

Delphine Roels, schepen Beheer Publieke Ruimte
Pieter Durinck, team Beheer Publieke Ruimte



Situering 
• Eind jaren ‘60 vorige eeuw

• Aan rand van Oostkamp

• 110-tal percelen

• Ruim bemeten weginfrastructuur, groene kavels & 
riante centrale groenzone

• Veel verharding



Doel & uitdaging van het 
plan
• Openbaar domein (voetpaden, groenzones,…) 

opfrissen

• Verbeteren van verkeersveiligheid

• Nieuwe plekken voor ontmoeting creëren

• Onderhoudsvriendelijke en natuurrijke groenzones

• Aanpakken van wateroverlast en verminderen van 
verharding

• Beperkt voorzien budget



Principes & visie 
herinrichting wijken

• Beperken van verharding

• Goed bruikbaar voetpad

• Verkeersveiligheid

• Natuurrijke, onderhoudsvriendelijke & 
pesticidenvrij publieke ruimte

• Energiezuinige openbare verlichting



Beperken van verharding

WAAROM???

• Klimaatverandering = uitdaging

• Vergroening van het straatbeeld

• Hoge aanleg- en onderhoudskost

 Ruimte maken voor water en 
groen



Beperken van verharding

WAAROM???

• Optimale waterinfiltratie



Beperken van verharding

WAAROM???

• Regenwater = geschenk uit de hemel

• Aanvullen grondwaterreserves -> 
wapenen tegen aanhoudende 
droogte 



Beperken van verharding

Gelinkt aan visie ‘Voetpaden’ & 
‘Verkeersveiligheid’

Voetpaden

• Hoofdstraten: 
• 1 kant voetpad
• Comfortabel

• Voldoende breed
• Obstakelvrij
• Beperkte helling

• Andere kant gras (+ bomen indien plaats)
• Zij- en doodlopende straten

• Geen voetpad
• Beide kanten gras (+ bomen indien plaats)



Onderhoud grasstrook
• Gemeente maait 2x/jaar

• Te weinig voor aanpalende bewoner?
• Medewerking gevraagd: zelf maaien
• Gratis tuinafvalzakken als bedanking
• Samen beheren van publieke ruimte

• Gras monotoon, weinig natuurwaarde

• Eerstkomend project variatie met vaste planten-
zones



Beperken van verharding

Gelinkt aan visie ‘Voetpaden’ & 
‘Verkeersveiligheid’

Verkeersveiligheid

• Aanleg wegversmallingen
• Breken rechtlijnige brede straten

• Versmallen kruispunten



Beperken van verharding

Groene opritten

• Nieuw concept

• Aan straatkant zonder voetpad

• Meer waterinfiltratie

• Meer groen

• Goed toegankelijk



Case wijk 
Kroonhove



Opwaarderingsplan
• Opgemaakt sept 2017 – dec 2018

• In samenwerking met 
• Nero bvba (architectuur en stedenbouw)
• Denis Dujardin (Landscape-Urbanism)
• Buro O2 bvba (communicatie & participatie)

• Via bewonersparticipatie
• 3 wijkexpedities

• 5 projecten
• Minder verharding (project 5)





Wegversmallingen
breken van recht & breed straatprofiel

groen in de straat brengen



Wegversmallingen
• 5 x 60 m²

• Beplante wadi

• Opvang regenwater straat

• Groen & water in straatbeeld

• Uitwerking met Aquafin

• Inspiratie “Grey to Green” project Sheffield



Aanpassen ronde punten



Onthardingsmaatregelen 
Kroonhove

Optelsom

• Voetpaden: 1.550 m²
• Groene opritten: 830 m²
• Verkleinen kruispunt: 300 m²
• Wegversmallingen: 300 m²
• Ronde punten: 500 m²

TOTAAL: 3.480 m²



Conclusie 
onthardingsmaatregelen

• Veel mogelijk via quick wins
• Geen grote investeringen nodig
• Sinds 2013 onthardingsmaatregelen
• Optelsom kleine ingrepen maakt groot 

totaal!
• 10 projecten uitgevoerd/gepland
• 14.500 m² onthard

• Problematiek, principes en visie duidelijk 
communiceren

• Draagvlak bewoners
• Koppeling visie ‘voetpaden’ & 

‘verkeersveiligheid’
• Groene opritten & medewerking bewoners 

groenonderhoud uitdaging



Optelsom kleine ingrepen 
maakt groot totaal!

• Heraanleg pleintje 
Rooiveldstraat/Kortrijksestraat

• Prijs ‘Operatie Perforatie’ Aquafin

• 10.000 euro

• Op beperkte ruimte inspanningen 
mogelijk voor ontharding & 
waterinfiltratie 



Pleintje Rooiveldstraat





Een sterk asset management 
bespaart de gemeenten geld

Jan Goossens – ceo Aquafin



Hemel- en afvalwaterstelsels meer integraal
benaderen heeft belangrijke voordelen

Huidige knip 
verhindert optimaal 
milieurendement     
en optimale inzet 
van middelen



Een uitgebreide rol voor Aquafin

Beleid

Operationele uitvoering

GEÏNTEGREERD 
ASSET MANAGEMENT

Coördinatie van de investeringsprogramma's 
voor afvalwater- en hemelwater-infrastructuur 
via een versterkte rol als matchmaker en 
asset manager voor de gemeenten.



Uitzetten van het 
beleid.

Partners in dagelijkse
activiteiten.

Duidelijke rolverdeling

Drinkwater-
maatschappijen / 
rioolbeheerders

Lokaal beleidVlaamse Regering
CIW / VMM

Lokale overheid is 
de regisseur van de 

publieke ruimte.

Lokaal  
maatwerk.

Sterke link met 
toestand wegenis.

Verschillende samen-
werkingsmodellen. 

Op breed Vlaams
niveau.Ve
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Aquafin

Matchmaker voor
de investerings-

programma’s voor
de 300 gemeenten.

Coördinatie asset 
management van de 

volledige infrastructuur.



KOSTENBESPARING voor gemeenten en gewest door

BETERE AFSTEMMING LOKALE EN 
BOVENLOKALE PROJECTEN

GEÏNTEGRED 
ASSET MANAGEMENT • Centrale matchmaker voor investerings-

programma’s

• Geïntegreerde aanpak van wateroverlast
en overstorten

• Doordachte projectkeuzes



KOSTENBESPARING voor gemeenten en gewest door

STATE OF THE ART ASSET MANAGEMENT

• Van onderhoud naar levenscyclusbeheer
• Inspectie en gespecialiseerd onderhoud
• Standaardisatie



KOSTENBESPARING voor gemeenten en gewest door

INNOVATIE EN DIGITALISERING 

GEÏNTEGRED 
ASSET MANAGEMENT

• Bredere inzet van snel evoluerende
technologie

• Rioolstelsel wordt bufferinfrastructuur

CONTROL 
SYSTEM

Pompen, 
kleppen…

sensorenregelsystemen



Van onderhoud naar levenscyclusbeheer

Bepaling van optimale 
levensduur

Langetermijnplannen voor 
renovatie en vervanging

Aangepaste 
onderhoudsprogramma’s

Aanpassing richtlijnen en 
werkmethoden

Budgetopmaak voor 
herinvestering
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Finalist



Rioolinspecties 
met drones 
zonder 
voorafgaande 
nood aan 
ruiming

Condition
based asset 
management
Data science
en digital    
twins

Verstopping 
voorkomen 
door periodieke 
spoeling met 
spoelklep

Automatisch 
alarm als een 
overstort werkt 
bij droog weer
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jan.goossens@aquafin.be
 03 450 49 65

Van gedachten wisselen?

mailto:jan.goossens@aquafin.be
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