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VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVE MAATREGELEN VOOR REGENWATERBEHEER OP PERCEELNIVEAU  

 
– INFORMATIEFICHE TOOL REGENWATERBEHEER  TRB02 – 

DROOGBEKKENS 
Droogbekkens kunnen, vanuit waterbouwkundig oogpunt, worden vergeleken met 

“uitgestrekte” geulen. Ze zijn ronder van vorm en dienen minder voor de afvloeiing dan 
voor de opslag van water, dat in de bodem sijpelt of met gecontroleerddebiet naar een 

afvoerpunt wordt geleid. De oevers (of bermen) van droogbekkens zijn vaak licht 
hellend, maar kunnen ook steiler zijn (met de nodige verstevigingen), en het waterpeil 
kan er hoger zijn dan in geulen. Droogbekkens kunnen tijdelijk onder water komen te 

staan en worden meestal  aangelegd als groene ruimte: de bedekking kan plantaardig 
of mineraal zijn. Een “onweersbekken” met verharde bodem en verticale wanden 
(beton, tegels, …) is een specifiek type van droogbekken. Droogbekkens vormen 

gewoonlijk het eindpunt van een eventuele opeenvolging van alternatieve maatregelen 
die voorafgaan aan het afvoerpunt, of een aanvullende maatregel bij echt uitzonderlijke 

(bijvoorbeeld honderdjaarlijkse) stortbuien. 

WATERBOUWKUNDIGE PRINCIPES: 

Opvang: Het water wordt opgevangen, door kanalen, greppels of geulen in het geval van, 
bijvoorbeeld, de recuperatie van dak- en wegenwater, of rechtstreeks nadat het is afgevloeid 
over de aanpalende oppervlakken. Een toevoervoorziening voert het afvloeiwater naar het 
droogbekken. 
Droogbekkens: De hoofdfunctie van het droogbekken is de bovengrondse opslag van 
(bijvoorbeeld tien- of honderdjaarlijkse) neerslagepisodes. Het regenwater wordt gespreid, 
genivelleerd. 
Afvoer: Het water wordt met gecontroleerd debiet afgevoerd naar een afvoerpunt (netwerk, 
infiltratieput) of verdwijnt door insijpeling in de bodem en verdamping. Deze verschillende 
manieren om het water af te voeren worden gecombineerd, afhankelijk van hun vermogen. 
Wanneer de lozing langs een afvoerpunt zeer beperkt is, moet het water daarnaast gewoonlijk 
ook kunnen insijpelen in de grond, voor zover dit mogelijk is. 
Droogbekkens vormen gewoonlijk het eindpunt van een opeenvolging van alternatieve 
maatregelen die voorafgaan aan het afvoerpunt. 

VARIANTEN OP DEZE VOORZIENING 

Het oppervlak van een droogbekken kan worden beplant, met gras bezaaid, verstevigd 
(grasbetontegels) of verhard (straatstenen met niet-gecementeerde voegen, poreuze stenen, 
betondeklaag, …). Leegstaande droogbekkens kunnen, afhankelijk van hun vorm, worden 
benut als speelterrein voor kinderen, enz. 
Semi-aquatische planten (lisdodde, riet, iris, enz.) die ook worden gebruikt voor aanplantingen 
in een waterzuivering, kunnen worden gekozen en geplant om hun remediërende kracht bij de 
zuivering van potentiëel vervuild afvloeiwater (afstromend water van parkings, wegen, metalen 
daken, … dat organische stoffen, koolwaterstoffen, zware metalen, enz. bevat). 
Er bestaan verschillende types droogbekkens, afhankelijk van de infiltratiegraad van de 
bodem: 
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INFILTRATIEDROOGBEKKEN 

Bij een bodem die als “infiltreerbaar” wordt beschouwd (zie infofiche Kenmerken van het 
terrein), moet het leeglopen door insijpeling voorrang krijgen op de afvoer met gecontroleerd 
debiet naar een afvoerpunt. Het bekken is dan met gras bezaaid, beplant, een weide, ... 
Om te vermijden dat de bodem van het droogbekken te vaak en/of te lang nat zou staan 
(waardoor het terrein niet kan worden gebruikt omdat er plassen liggen), kan een 
steenbestorting (of infiltratiebed) worden voorzien onder het oppervlak, op het laagste punt 
(beschermd met een geotextiel, maar zonder draineerbuis). Doordat ze compacter is van vorm 
dan de geul, die lineair is, is de steenbestorting van het droogbekken vaak eerder punt- dan 
lijnvormig. 

 
Figuur 1 – Infiltratiedroogbekken. Bron: Architecture & Climat. 

 

 
Figuur 2 – Bovenaanzicht en doorsnede van een droogbekken. 
Bron: [3 en 11]. 
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DROOGBEKKEN MET OPPERVLAKTEAFVOER OF DRAINAGEDROOGBEKKEN 

Wanneer de bodem onvoldoende doorlatend is (infiltratievermogen < 1 mm/u) of wanneer 
insijpeling af te raden of zelfs verboden is om ecologische redenen (risico op bodem- of 
grondwaterverontreiniging , risico op verplaatsing van de bestaande verontreiniging, enz.), kan 
het droogbekken de rol spelen van opslag met afvoer van het opgeslagen water met 
gecontroleerddebiet 

o ofwel door oppervlakteafvoer op het laagste punt van het droogbekken. In dit geval 
voert een sleuf onderin het bekken het water weg naar het afvoerpunt, 

o ofwel met behulp van een systeem van een of meer draineerbuizen dat onder het 
droogbekken wordt aangelegd.  

Dit wordt een “bufferbekken” genoemd. 

 
Figuur 3 – Droogbekken met sleuf. Bron: Architecture & Climat. 

 
Figuur 4 – Droogbekken met steenbestorting onder het 
oppervlak en met afvoer met geregeld debiet. Bron: Architecture & 

Climat. 

De bodem van de voorziening kan van nature ondoorlatend zijn als de grond op deze plek 
ondoorlatend is, of kan ondoorlatend worden gemaakt met behulp van een ondoorlatende folie 
(geomembraan). Indien een dergelijke folie wordt geplaatst, is het stellig af te raden 
bamboeriet (met kruipende wortels) te planten, omdat het risico bestaat dat de folie door de 
wortels wordt doorboord. Het risico op doorboring is beperkt indien semi-aquatische planten 
(lisdodde, riet, iris, enz.) worden aangeplant. 
De bodem kan ook ondoorlatend worden gemaakt met behulp van een leemlaag (of een laag 
leemaarde) die wordt aangestampt over 20 to 30 cm. Dit is een aanvaarde techniek voor 
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afvalwaterzuivering langs natuurlijke weg (beplante bekkens). Wanneer de ondergrond 
verontreinigd is en risico op verplaatsing van de verontreiging  moet worden vermeden, dient 
men  bij de bevoegde overheid na te gaan of deze techniek wel aangewezen is. 
De afvoeropening van het droogbekken met oppervlakteafvoer kan makkelijk verstopt raken. 
Het is dan ook belangrijk  deze opening goed te onderhouden. Het drainagedroogbekken 
vermindert evenwel dit risico op verstopping doordat zwevende deeltjes en andere objecten 
door de bodem worden gefilterd. 

GEMENGD DROOGBEKKEN 

Bij een gemiddeld doorlatende bodem (infiltratievermogen tussen 1 en 20 mm/uur) kan het 
gemengde droogbekken verschillende ledigingsmogelijkheden combineren: leeglopen kan 
zowel door insijpeling in de bodem als door afvoer met gecontroleerd debiet. De insijpeling is 
mogelijk, maar gebeurt traag, en de afvoer met gecontroleerd debiet zorgt ervoor dat het 
bekken volledig leegloopt binnen een redelijke tijdspanne. Bovendien kan deze afwatering ook 
opborrelend grondwater afvoeren, zodat het hele lege volume van het bekken beschikbaar 
blijft voor het onweer. 

 
Figuur 5 – Gemengd droogbekken: zowel insijpeling als 
drainage met gecontroleerd debiet naar een afvoerpunt. Bron: 

Architecture & Climat. 

VOORBEELDEN – FOTOGALERIJ 

De volgende illustraties zijn van toepassing op wijkniveau, maar de uitvoeringsprincipes 
kunnen worden overgezet op perceelniveau. De droogbekkens op perceelniveau zijn kleiner 
en beslaan gewoonlijk enkele vierkante meters. 
 

 
Figuur 6 – Droogbekken van Vitrolles in velodroom (Frankrijk).  
Met gras bezaaide bodem (voetbalveld), verharde bermen 
(velodroom), aanzienlijk waterpeil. Bron: [1]. 
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Figuur 7 – Droogbekken in Pollestres, Frankrijk (66). Verharde 
bodem, met gras bezaaide bermen, aanzienlijk waterpeil. Bron: 
DDE 66 [9]. 

 
Figuur 8 – Droogbekken aan de voet van de parkings van het 
strand van Martigues, Frankrijk. Foto Valérie Mahaut. 

 

Figuur 9 – Beplant droogbekken. Wijk Kronsberg, Hannover. Foto 

Valérie Mahaut. 
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Figuur 10 – Droogbekken met mineraallaag, in grind. Wijk 
Kronsberg, Hannover. Foto Valérie Mahaut. 

 

Figuur 11 – Droogbekken en speelplein in het hart van wijk 
Kupperbuschstrasse, Gelsenkirchen. Foto Valérie Mahaut. 

 

 

Figuur 12 – Reeksen van drie opeenvolgende droogbekkens, 
die in elkaar overlopen via het licht aflopend centraal 
trappenveld. Deze compartimentering in drie terrassen helpt de 
overstromingsfrequentie te beheersen: het laatste terras staat 
minder vaak onder water dan het eerste. Wijk 
Scharnhauserpark, Stuttgart. Foto Valérie Mahaut. 



 
 

 

PAGINA 7 VAN 15 –  DROOGBEKKENS  –  31 DECEMBER 2010 
VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVE MAATREGELEN VOOR REGENWATERBEHEER OP PERCEELNIVEAU 

– INFORMATIEFICHE  “COMPENSERENDE MAATREGELEN” – 

 

 

 

Figuur 13 – Droogbekken op de speelplaats van de school van 
de wijk Scharnhauserpark, Stuttgart. Foto Valérie Mahaut. 

 

Figuur 14 – Droogbekken voor de school van de wijk 
Scharnhauserpark, Stuttgart. Het regenwater van het dak vloeit 
vrij af over een verhard gedeelte aan de toegang tot dit 
droogbekken.  Foto Valérie Mahaut. 

 

Figuur 15 -  Met gras bezaaid droogbekken, gemaaid “volgens 
het humeur van de tuinman”. Wijk Scharnhauserpark, Stuttgart. 
Foto Valérie Mahaut. 
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DIMENSIONERING 

Het dimensioneringsprincipe voor droogbekkens houdt in dat voor een ontwerpbui met een 
bepaalde terugkeerperiode (zie infofiche Ontwerpbuien) een opslagvolume wordt bepaald, en 
dat in het geval van een infiltratie- of gemengd droogbekken een minimale doorlatende 
oppervlakte wordt berekend. Deze oppervlakte hangt af van de insijpelingscapaciteit van de 
bodem  en van de maximale tijd die vereist is om het bekken te laten leeglopen. 
Het opslagvolume kan worden opgesplitst in twee of meer delen om de 
overstromingsfrequentie van bepaalde delen te beperken, zodat de oppervlakte die nog niet 
gevuld is, nog kan worden benut (speelplein of andere ruimte): de best ontworpen 
droogbekkens zijn niet te vaak nat en onbegaanbaar. Een deel van het bekken is dus 
voorbehouden voor de meer frequente overstromingen (bijvoorbeeld regenbuien met een 
maandelijkse of tweejaarlijkse frequentie) en een ander deel voor zeldzamere overstromingen. 

 
Figuur 16 – Droogbekken met compartimenten die 
gedimensioneerd zijn volgens de terugkeerperiode van de 
ontwerpbuien. Bron: Architecture & Climat. 

ONDERHOUD 

Het onderhoud van een met gras bezaaid of beplant droogbekken is vergelijkbaar met het 
onderhoud van een groene ruimte, terwijl verharde droogbekkens gewoon moeten worden 
geveegd. De droogbekkens moeten toegankelijk zijn voor onderhoudsmachines.  
Droogbekkens zijn uitstekende locaties voor de ontwikkeling van de biodiversiteit. Laat in het 
jaar maaien, in de plaats van regelmatig maaien, is  algemeen aanbevolen, met name omdat 
zich zo schuilplaatsen kunnen ontwikkelen (hoog gras). Afhankelijk van het gebruik van het 
bekken moet soms regelmatiger worden gemaaid (bijvoorbeeld in een droogbekken dat dienst 
doet als speelplein).  
Droogbekkens vragen een klassiek regelmatig onderhoud, net als groene ruimten: 

• regelmatig maaien of kort maaien van de grasbermen: maaien 2x/jaar, kort 
maaien 20x/jaar, 

• aanplantingen water geven bij droog weer,  
• bladeren en afval weghalen (omdat ze het infiltratieoppervlak kunnen 

afdichten).  
Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat: 

o het bezinkingsslib wordt afgevoerd wanneer het zoveel plaats inneemt dat het nuttige 
buffervolume afneemt. Deze aanslibbing gebeurt gelukkig niet zo snel, aangezien de 
hoeveelheid slib die wordt gegenereerd, zeer beperkt is. Ruiming is dus maar om de 5 
tot 10 jaar nodig. Het bezinksel wordt droog of langs hydraulische weg geruimd 
(pompen, vegen, scheppen, …). Het kan worden afgevoerd naar een 
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verwerkingsvoorziening en vervolgens naar een circuit voor nuttige toepassing of, 
afhankelijk van de samenstelling, naar een definitieve stortplaats. Aan de hand van een 
analyse van de slibkwaliteit kan worden bepaald welk circuit voor nuttige toepassing 
aangewezen is. 

o de aanvoer- en afvoeropeningen met gecontroleerd debiet of door overstorten 
regelmatig worden geruimd. 

o het droogbekken gedeeltelijk of volledig wordt gerenoveerd op het einde van zijn 
levensduur (die gewoonlijk samengaat met een verdichting van de oppervlakte en/of 
de steenbestorting). 

KOSTPRIJS 

Prijs excl. belastingen,  inclusief afgravingen, aanaardingen, materialen, arbeidsuren, eventuele 
afvoer, aansluiting van de overlopen op een inspectieput, egalisatie van de grond en 
grasinzaai. De onderstaande waarden betreffen ramingen voor droogbekkens met kleinere 
afmetingen die kunnen worden toegepast op schaal van het perceel, in een grootteorde van 
enkele m³ opgeslagen water. Ze geven een prijsmarge die afhangt van de bereikbaarheid, de 
bestaande toestand, de mogelijkheden van nuttige toepassing van de afgegraven grond, enz. 
De percentages (*) geven een gemiddelde van het aandeel van de leveringen (geotextiel, 
geomembraan, steenbestorting) en van de kosten voor het storten van de aarde. Het saldo 
betreft de arbeidsuren. 
 

Type van droogbekken 
Prijs (in €/m³) 

(*) 
van… tot… 

Gewoon infiltratiedroogbekken 124  284  8% 
Infiltratiedroogbekken met steenbestorting 149  346  19% 
Drainagedroogbekken 166  397  21% 
Ondoorlatend drainagedroogbekken 259  491  43% 

 
Voor ruim bemeten droogbekkens dalen de prijzen aanzienlijk, met � 9 tot � 90/m³ voor een 
gewoon infiltratiedroogbekken, bijvoorbeeld (Bron: [1]). 

MILIEU 

Voor informatie over de kleurenschalen voor de milieukwalificatie en de andere 
vergelijkingsfactoren, verwijzen wij u naar de infofiche “Algemene informatie”. 

MILIEU-IMPACT IN RUIME ZIN 

CO2 & GRIJZE ENERGIE 

Rekening houdend met een oppervlakte onderaan van 5 x 3 m (15 m²), een nuttige inzinking 
van 30 cm (of 4,5 m³ opgeslagen water) en een steenbestorting van 60 x 60 cm x 5 m (zie 
infofiche CO² & grijze energie): , 

 per m³ opgeslagen water 

Gewoon infiltratiedroogbekken: 

CO2 0 kg CO2-Eq 

E+ Gr 0 MJ-Eq 

Infiltratiedroogbekken met steenbestorting en geotextiel: 

CO2 14 kg CO2-Eq 

E+ Gr 294 MJ-Eq 
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Bufferdroogbekken met steenbestorting, geotextiel, draineerbuis: 

CO2 16 kg CO2-Eq 

E+ Gr 328 MJ-Eq 

Ondoorlatend bufferdroogbekken met steenbestorting, geotextiel, 
draineerbuis: 
CO2 46 kg CO2-Eq 

E+ Gr 1383 MJ-Eq 

 
GRONDSTOFFEN 

Gebruikte materialen: 
o Steenbestorting (gerold grind): natuurlijke, niet-hernieuwbare grondstof,  in voldoende 

hoeveelheden voorradig  

De milieu-impact kan worden verbeterd door gebroken grind te betrekken uit een 
recyclagecircuit: natuurlijke grondstof uit recyclage  

o Geotextiel: niet-hernieuwbare kunststof, afkomstig van de petrochemie, in beperkte 
hoeveelheid voorradig  

o Draineerbuis: niet-hernieuwbare kunststof, afkomstig van de petrochemie, in beperkte 
hoeveelheid voorradig  

o Geomembraan (EPDM): niet-hernieuwbare kunststof, afkomstig van de petrochemie, 
in beperkte hoeveelheid voorradig  

o Grasinzaai & aanplantingen: hernieuwbare natuurlijke grondstof  

In totaal, rekening houdend met de gebruikte grondstoffen en de relatieve hoeveelheden in 
gewicht: 

 Gewoon infiltratiedroogbekken ( ) 
 Infiltratiedroogbekken met steenbestorting en geotextiel ( ,  of , ) 
 Gewoon bufferdroogbekken ( ) 
 Bufferdroogbekken met steenbestorting, geotextiel en draineerbuis ( ,  of , , ) 
 Bufferdroogbekken met steenbestorting, geotextiel, draineerbuis en afdichting met 

EPDM ( , , , , ) 
 

RECYCLAGE 

o Steenbestorting Totaal met weging:   
• Aanwezige gerecycleerde materialen: 0%  
• Maar mogelijkheid van 100%  
• Recyclagecapaciteit: 100%  
• Circuit voor nuttige toepassing: nationaal  

o Geotextiel gegevens niet beschikbaar 
• Aanwezige gerecycleerde materialen: gegevens niet beschikbaar 
• Recyclagecapaciteit: gegevens niet beschikbaar 
• Circuit voor nuttige toepassing: gegevens niet beschikbaar 

o Afvoerbuis:  gegevens niet beschikbaar 
• Aanwezige gerecycleerde materialen: gegevens niet beschikbaar 
• Recyclagecapaciteit: gegevens niet beschikbaar 
• Circuit voor nuttige toepassing: gegevens niet beschikbaar 

o Geomembraan:    
• Aanwezige gerecycleerde materialen: 0%  
• Recyclagecapaciteit: 100%  
• Circuit voor nuttige toepassing: Europa van de 12  

o Grasinzaai & aanplantingen:    
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• Aanwezige gerecycleerde materialen: 100%  
• Recyclagecapaciteit: 100%  
• Circuit voor nuttige toepassing: compostering  

 
In totaal, rekening houdend met de gebruikte grondstoffen en de relatieve hoeveelheden: 

 Gewoon infiltratiedroogbekken ( ) 
 Infiltratiedroogbekken met steenbestorting en geotextiel ( , , gegevens niet 

beschikbaar) 
 Gewoon bufferdroogbekken ( ) 
 Bufferdroogbekken met steenbestorting, geotextiel en draineerbuis ( , , gegevens 

niet beschikbaar, gegevens niet beschikbaar) 
 Bufferdroogbekken met steenbestorting, geotextiel, draineerbuis en afdichting met 

EPDM ( , , gegevens niet beschikbaar, gegevens niet beschikbaar, ) 
 

LEVENSDUUR 

Gebruikte materialen 
o Steenbestorting: 100 jaar  
o Geotextiel: 20 jaar  
o Afvoerbuis: 20 jaar  
o Geomembraan EPDM: 30 jaar  
o Grasinzaai & aanplantingen: ∞  

 
In totaal, rekening houdend met de kortste levensduur van de gebruikte materialen: 

 Gewoon infiltratiedroogbekken 
 Infiltratiedroogbekken met steenbestorting en geotextiel 
 Gewoon bufferdroogbekken 
 Bufferdroogbekken met steenbestorting, geotextiel en draineerbuis 
 Bufferdroogbekken met steenbestorting, geotextiel, draineerbuis en afdichting met 

EPDM 

RECHTSTREEKSE MILIEU-IMPACT 

IMPACT OP DE WATERKWALITEIT 

Verbetering van de kwaliteit van het afvloeiend hemelwater door bezinking van de zwevende 
deeltjes en, in voorkomend geval, verbetering van de kwaliteit van het percolatiewater doordat 
het wordt tegengehouden in de bodem gedurende de filtratie. 

IMPACT OP DE BODEMKWALITEIT 

In het geval van infiltratie- en gemengde droogbekkens is er op lange termijn een beperkt 
risico op bodemverontreiniging  door concentratie van de afzetting van verontreinigende 
stoffen die in het afvloeiwater zitten.  

Bij drainagedroogbekkens wordt de ondergrond niet blootgesteld aan een kwaliteitswijziging.  
IMPACT OP DE GRONDWATERLAAG 

De infiltratie- en gemengde droogbekkens dragen bij tot de aanvulling van de ondergrondse 
watertafel, maar houden het risico in dat ze dit grondwater verontreinigen indien het 
afvloeiwater verontreinigd is en indien de ondergrondse watertafel niet diep genoeg ligt.   

Ondoorlatende drainagedroogbekkens hebben geen invloed op de kwaliteit van het 
grondwater.  

IMPACT OP DE LUCHTKWALITEIT 

De begroende droogbekkens hebben een positieve impact op de luchtkwaliteit aangezien de 
vegetatie de relatieve vochtigheid van de lucht verhoogt en de temperaturen verlaagt in de 
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zomer (microklimaat). Luchtvervuiling (stofdeeltjes, …) kan voor een deel worden gefixeerd 
door de vegetatie.   

IMPACT OP DE BIODIVERSITEIT 

De beplante groene droogbekkens komen de ontwikkeling van de biodiversiteit ten goede, 
vooral wanneer  de aanplantingen gevariëerd zijn.   

RISICO OP ACCIDENTELE VERONTREINIGING 

Wanneer het risico op verontreiniging te groot is, bv. langs een snelweg of in de nabijheid van 
een parkeerterrein, is directe infiltratie verboden. Het bekken wordt dan alleen gebruikt als 
buffer voorafgaand aan de lozing in een afvoerpunt.  
Het van wegen of parkeerterreinen afvloeiend hemelwater  mag insijpelen op voorwaarde dat 
het vooraf wordt gezuiverd, bij voorkeur op extensieve manier via een geul, een droogbekken, 
beplante grachten of bedden die ondoorlatend zijn gemaakt (door een aangestampte 
leemlaag), die het afvloeiwater langs de wegen opvangen en zuiveren en het met 
gecontroleerd debiet afvoeren naar een infiltratiezone. Deze extensieve zuiveringstechniek is in 
het algemeen doeltreffender dan koolwaterstofafscheiders die aangesloten zijn op kolken, 
aangezien deze kolken volgens de vaststellingen zelden worden onderhouden, de prestatie 
van de koolwaterstofafscheiders vaak gebonden is aan een maximale 
koolwaterstofconcentratie in het aangevoerde water, en het water meestal zo snel wordt 
aangevoerd dat een goede bezinking onmogelijk is. 
De lozing van regen- en afvloeiwater in het rioolnet is zeker geen prioriteit: lozing in de riool is 
slechts nodig indien het water vervuild is of niet meer kan insijpelen in een bepaalde zone van 
het perceel, of indien er geen oppervlaktewaternet bestaat (natuurlijk afvoerpunt: stroom, 
dalweg die leidt naar een waterloop, natuurlijke waterpartij, …). Voor deze laatste zijn de 
lozingsnormen evenwel strenger; er moet dus een bijzondere aandacht aan worden besteed. 
Tot slot moet de directe lozing van regenwater in een zuiveringsstation in de mate van het 
mogelijke worden vermeden, aangezien deze stations in het algemeen minder goed werken 
met grote verdunde watervolumes (in geval van stortbuien). 
Indien nodig moet een geomembraan worden geplaatst om de bodem te beschermen tegen 
verontreiniging. Daarbovenop komt eventueel gras (of een andere bedekking) om de 
esthetische waarde van het droogbekken te bewaren.  
Bij ongelukken moet de verontreinigde zone worden ingeperkt door de zones van het bekken 
af te sluiten door de openingen dicht te stoppen en de geloosde verontreiniging weg te 
pompen. Vervolgens moet de verontreinigde grond worden afgevoerd en moet het 
droogbekken worden gesaneerd.   
Infiltratie- en gemengde droogbekkens:  

Drainagedroogbekkens:  

ANDERE VERGELIJKINGSFACTOREN 

LANDSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 

Droogbekkens zijn multifunctioneel, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd in 
het landschap. Ze kunnen worden aangelegd rond gebouwen, in tuinen en 
achteruitbouwzones. 
Droogbekkens kunnen worden aangelegd in stedelijke, net buiten de stad gelegen of 
landelijke omgevingen, en zowel in verkavelingen als op industrieterreinen, op openbare of 
privéterreinen.  

MULTIFUNCTIONALITEIT 

Droogbekkens hebben niet alleen een waterbouwkundige functie, maar bieden ook een open 
ruimte die toegankelijk is bij droog weer. Het ontwerp van het oppervlak kan worden 
afgestemd op bepaalde activiteiten: met gras bezaaide droogbekkens zijn potentiële groene 
ruimten, ontspanningsruimten, speelvelden enz. Verharde droogbekkens kunnen dienst doen 
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als speelpleinen, parcours voor skaters en skeelers, sportvelden, parkings, speelplaatsen van 
scholen, … De frequentie van het gebruik voor waterbouwkundige doeleinden moet vrij laag 
zijn, en de perioden waarin ze onder water staan, mogen niet te lang aanhouden.  

FLEXIBILITEIT VAN DE FASERING 

Een droogbekken kan worden aangelegd in fasen, afhankelijk van de opslagbehoeften.   
Infiltratie- en gemengd droogbekken:  

Ondoorlatend drainagedroogbekken:  

PERCEPTIE DOOR OMWONENDEN & BEWUSTWORDING 

De bewustwording van de omwonenden is mogelijk doordat de problematiek van  
regenwaterbeheer onmiddellijk zichtbaar is bij stortbuien.   

GRONDINNAME 

De grondoppervlakte die een droogbekken inneemt, is niet te verwaarlozen en kan een 
belemmering vormen in een stedelijke omgeving. Droogbekkens zijn vaak multifunctioneel met 
het doel de kostprijs van de grond  zo rendabel mogelijk te houden.   

RISICO'S OP HINDER (STANK, MUGGEN, …) 

Het risico op geurhinder en muggenplagen bestaat wanneer onderin het droogbekken water 
blijft staan. Een goed ontwerp, een goede uitvoering van de hellingen en een regelmatig 
onderhoud zijn dan ook van groot belang. Zoals hoger vermeld zijn er tal van mogelijkheden 
om plasvorming tegen te gaan (droogbekken met sleuf, infiltratiedroogbekken met lineaire 
steenbestorting, enz.).  

De erosie van de bodems hangt af van hun aard en van de hellingen van het droogbekken. Het 
ontwerp (cfr. onderstaand ontwerpadvies) en onderhoud kunnen erosie tegengaan.   

GEVAAR (VALPARTIJEN, VERDRINKING, …) 

De diepte van het droogbekken moet worden afgestemd op de gebruikers (kinderen, …). In 
bepaalde gevallen kan het nuttig zijn informatie te verspreiden over de waterbouwkundige 
functie van het systeem en over het risico van de eventuele aanwezigheid van water, zodat 
men hiervan op de hoogte is en het aantal ongevallen kan worden beperkt.   

TOPOGRAFIE 

Indien het natuurlijke terrein afloopt, moeten waterkeringen worden aangelegd om het 
opslagvolume te vergroten of moet het bekken worden onderverdeeld in opeenvolgende 
terrassen.   

RISICO’S VOOR DE STABILITEIT VAN GEBOUWEN 

Alleen in het geval van een mulle bodem (zand) en bij een hoog infiltratiedebiet houden de 
waterinfiltratietechnieken een risico in voor de stabiliteit van de omliggende gebouwen. De 
bewegingen van het water kunnen, op middellange termijn, de zandkorrels verplaatsen,waarbij 
deeltjes worden meegevoerd en de bodem wordt verdicht, wat eventuele grondverzakkingen 
tot gevolg kan hebben. 
De geomorfologie van de ondergrond kan eveneens de verticale afvloeiing van het water in de 
bodem wijzigen en het water naar het gebouw leiden (geval van een ondoorlatende leemlens 
bijvoorbeeld). 
Om deze ongemakken te vermijden, is het nuttig om, in het geval van zandgrond: 

o een bodemproef te doen ter hoogte van de infiltratievoorziening, 
o voldoende afstand te voorzien tussen de bodem van het infiltratieoppervlak en de 

gebouwen, 
o de wateraanvoer in de infiltratievoorziening op een zo groot mogelijke afstand van de 
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gebouwen te voorzien, 
o geen infiltratie te voorzien in de ophogingen rond de gebouwen, 
o een met gras bezaaide bodem in teelaarde te voorzien (die doorlatend is, maar minder 

dan zand) die het mogelijk maakt het infiltratiedebiet te beperken tot een aanvaardbaar 
niveau. 

Infiltratie- en gemengde droogbekkens:  

Drainagedroogbekkens:  

ONTWERPADVIEZEN 

o Een voldoende grote grasoppervlakte moet worden voorzien, die moet worden 
ingezaaid voorafgaand aan de ingebruikname en met een goede grondlaag van goede 
kwaliteit (20 cm). 

o Indien het droogbekken ook een speelterrein is en moet worden bereden met zware 
grasmaaiers, moet een versteviging van het grasperk worden voorzien (zoals op 
voetbalvelden). 

o De bodem van het droogbekken moet toegankelijk zijn voor machines die de 
voorziening onderhouden (hellend vlak, …). De bodem van het bekken moet bestand 
zijn tegen het verkeer van onderhoudsmachines. 

o De omtrek van het bekken moet begaanbaar zijn voor uitvoering van 
onderhoudswerken: een voldoende grote toegang moet worden voorzien tussen de 
bovenkant van de bermen en de eventuele afsluiting of andere obstakels. 

o De helling van de oppervlakken die afvloeiend hemelwater opvangen, moet het water 
goed naar het droogbekken leiden. 

o Het droogbekken moet zodanig worden ontworpen en aangelegd dat er geen water in 
blijft staan: voldoende sterke helling, goed uitgevoerd, met een versteviging onderaan, 
een sleuf of een steenbestorting op het laagste punt indien nodig. 

o De aanplantingen (bomen, struiken, …) zorgen voor een betere insijpeling van het 
water doordat hun wortels de grond luchtiger maken en zich voeden met water. Ze 
spelen ook een rol in de waterhuishouding door evapotranspiratie. In het geval het 
water een langere verblijfstijd heeft in het droogbekken, worden bij voorkeur planten 
aangeplant die goed gedijen in vochtige milieus. 

o In het algemeen moet bij aanplantingen in of in de nabijheid van voorzieningen 
rekening worden gehouden met het potentiële wortelsysteem en met de ruimte die 
beschikbaar is in het eventuele ondoorlatend gemaakte volume of daarbuiten. 
Bamboeriet is verboden in het geval de bodem ondoorlatend is gemaakt met een 
geomembraan. Sommige planten in de nabijheid van een steenbestorting kunnen 
deze ondoorlatend maken met hun wortels. In deze gevallen is het aan te raden op 
een afstand van de steenbestorting aan te planten. 

o Aanplantingen in of in de nabijheid van een bovengrondse voorziening brengen meer 
onderhoud met zich mee doordat dode bladeren moeten worden verwijderd. 

o Droogbekkens kunnen worden verbonden met het regenwaternet door een 
gemeenschappelijke voorziening voor vullen en ledigen op het onderste punt van het 
bekken. Dit vermijdt dat lage debieten door het bekken stromen, doordat het wordt 
gevuld door overstorten. 

o Afhankelijk van de herkomst van de opgeslagen uitstromende wateren en de aard van 
het ontvangende milieu, moet worden onderzocht of een beveiliging tegen 
koolwaterstoffen nodig is. 
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