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VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVE MAATREGELEN VOOR REGENWATERBEHEER OP PERCEELNIVEAU   

 
– INFORMATIEFICHE TOOL REGENWATERBEHEER   TRB03 – 

WATERBEKKENS 
In waterbekkens blijft altijd een waterschijf staan. Waterbekkens vangen het hemel- en 
afvloeiwater op gedurende neerslagepisodes. Het waterpeil is dus variabel, en deze 

variabiliteit komt de biodiversiteit vaak ten goede. Waterbekkens worden aangelegd in 
sterk uiteenlopende afmetingen: van een eenvoudig vijvertje in de tuin tot een heus 

meer waar watersport wordt beoefend. Elk waterbekken, ongeacht zijn grootte, 
herbergt een aquatisch ecosysteem met een evenwicht dat afhangt van het volume en 
de kwaliteit van het opgevangen regenwater. Waterbekkens zijn zeer gevoelig voor de 

kwaliteit van het aangevoerde water (afvloeiwater, …). 

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 aanpalendeoppervlakken. Een toevoervoorziening voert het afvloeiwater naar het 
waterbekken. 
Waterbekkens: De hoofdfunctie van het waterbekken is de bovengrondse opslag van 
(bijvoorbeeld tien- of honderdjaarlijkse) neerslagepisodes binnen het getijdenverschil van het 
bekken (m.a.w. het verschil tussen het hoogste en het laagste waterpeil). Het regenwater wordt 
gespreid, genivelleerd. 
Afvoer: Het water wordt afgevoerd naar een afvoerpunt (netwerk, infiltratieput) of verdwijnt 
door verdamping, evapotranspiratie. In het geval van doorlatende bermen boven het laagste 
niveau van de waterschijf kan het water ook worden afgevoerd door zijdelingse infiltratie in de 
bodem op deze bermen. Deze verschillende manieren om het water af te voeren, worden 
gecombineerd, afhankelijk van hun vermogen. Lozing in een afvoerpunt is vaak onvermijdelijk, 
aangezien de infiltratieoppervlakte in de bodem van de bermen beperkt is. 
Waterbekkens vormen gewoonlijk het eindpunt van een opeenvolging van alternatieve 
maatregelen die voorafgaan aan het afvoerpunt.  

VARIANTEN OP DEZE VOORZIENING 

De bodem van de voorziening kan van nature ondoorlatend zijn als de grond op deze plek 
ondoorlatend is. Daarnaast kan het bekken ook ondoorlatend worden gemaakt met behulp van 
een ondoorlatende folie (geomembraan).Wanneer een dergelijke folie wordt geplaatst, is het 
stellig af te raden bamboeriet (met kruipende wortels) te planten, omdat het risico zou bestaan 
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 tot 30 cm. Dit is een aanvaarde techniek voor 
afvalwaterzuivering langs natuurlijke weg (beplante bekkens). Wanneer de ondergrond 
verontreinigd is en het risico dat deze verontreiniging zich verplaatst, moet worden vermeden, 
dient men evenwel bij de bevoegde overheid na te gaan of deze techniek wel aangewezen is. 
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Semi-aquatische planten (lisdodde, riet, iris, enz.) die ook worden gebruikt voor aanplantingen 
in een waterzuivering, kunnen worden gekozen en geplant voor 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). 
 

 
Figuur 1 – Waterbekken dat ondoorlatend is gemaakt met een 
geomembraan onder een slibbed. Een watertoevoerbuis zet het 
bekken onder water bij stortbuien. Het water kan eventueel 
zijdelings insijpelen doorheen de bermen. Door afvoer 
bovenaan de afdichting kan het overtollige volume met 
geregeld debiet worden afgevoerd. Bron: Architecture & Climat. 

 
Figuur 2 – Waterbekken met gebetonneerde funderingen. In dit 
geval is de afdichting zichtbaar ter hoogte van het 
getijdenverschil. Bron: Architecture & Climat. 

Er bestaan verschillende types waterbekkens: 

BUFFERWATERBEKKEN 

Het buffervolume van het waterbekken hangt af van het aanvaardbare getijdenverschil. Het 
water dat tijdelijk wordt opgeslagen in dit volume, wordt vervolgens met gecontroleerd debiet 
naar een afvoerpunt gevoerd. 

GEMENGD WATERBEKKEN (BUFFERING & INFILTRATIE) 

Het water dat tijdelijk in het buffervolume wordt opgeslagen, wordt niet alleen met 
gecontroleerd debiet afgevoerd naar een afvoerpunt, maar sijpelt ook in de bodem van de 
toegankelijke bermen voor zover deze als “infiltreerbaar” kunnen worden beschouwd (zie 
infofiche Kenmerken van het terrein). 
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DROOGBEKKEN OF WATERBEKKEN? 

Met uitzondering van de particulier, die zijn eigen eisen kan toevoegen aan de voorwaarden 
inzaken debiet en opslag die hem door zijn bouwvergunning worden opgelegd, moet de 
ontwerper van het bekken een middenweg kiezen op het vlak van opslagvolume, morfologie, 
eventuele oppervlakte-uitrustingen en plaats van het bekken. Deze keuzes worden gemaakt op 
basis van fysische (topografie, hydrogeologie, gebruik van de grond), economische 
(grondinname, beheer, onderhoud), technische (niveau van beschermingsmaatregelen tegen 
valpartijen en verdrinking, onderhoud) en milieufactoren (impact op het ontvangend milieu, 
landschap en levenskwaliteit). Het oppervlaktegebruik hangt hoofdzakelijk af van het type 
uitstromend water en de gebruiksfrequentie. 
Afhankelijk van deze verschillende criteria moet worden gekozen tussen een droogbekken of 
een waterbekken, een bufferbekken of een infiltratiebekken, een bekken waaraan aldanniet een 
voorbehandelingsvoorziening verbonden is, een alleenstaand bekken of meerdere parallelle of 
opeenvolgende bekkens. Meer bepaald kan bijvoorbeeld worden gekozen voor: 

o een waterbekken indien de bodem doorlatend is, het ondergronds waterbekken niet 
kwetsbaar (zie infofiche Kenmerken van het terrein) en de verdamping eerder beperkt, 

o een verhard bekken indien het afvloeiwater sterk verontreinigd is, in de nabijheid van 
een snelweg of naast een parkeerterrein met een groot verloop, bijvoorbeeld, 

o een waterbekken indien men een verstedelijkt gebied wil opluisteren met een 
watervlak, 

o een droogbekken met een stroomopwaarts gelegen waterbehandelingsinstallatie 
indien het water afvloeit van industriële of commerciële oppervlakken of 
parkeerterreinen, 

o een droogbekken dat is aangelegd als recreatiezone voor kinderen, indien het bekken 
niet te vaak wordt gebruikt (om hygiënische redenen). 

VOORBEELDEN – FOTOGALERIJ 

 
Figuur 3 - Gemengd waterbekken: de stenenrij markeert de 
rand van het ondoorlatende geomembraan dat ervoor zorgt dat 
er permanent een waterschijf in dit bekken staat. Bij hevige 
regen stijgt het niveau van het water, zodat het over de 
ondoorlatende rand stroomt: het water kan dan insijpelen in de 
grond op de met gras bezaaide bermen. Wijk Kronsberg, 
Hannover. Foto Valérie Mahaut. 
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Figuur 4 – Waterbekken aan de voet van de achtergevel van een 
Brusselse rijwoning. Een getijdenverschil van een twintigtal 
centimeters is voorzien voor eventuele stortbuien, met het oog 
op de tijdelijke opslag van een watervolume met uitgestelde 
afvoer naar de riool: een eenvoudige verticale buis doet tegelijk 
dienst als overstort bij stortbuien, maar zorgt ook voor de afvoer 
met geregeld debiet via kleine openingen op laagwaterniveau. 
Foto’s Bernard Deprez. 

 
Figuur 5 - Bufferwaterbekken. Deze grote, meer geometrische 
vijver biedt een getijdenverschil van enkele tientallen 
centimeters hoogte. Dit is zichtbaar door het geomembraan dat 
op weinig elegante wijze boven het wateroppervlak uitsteekt. 
Wijk Kronsberg, Hannover. Foto Valérie Mahaut. 
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Figuur 6 – Buffermeer van Louvain-la-Neuve dat het regenwater 
uit het gescheiden net van de nieuwe stad opvangt. Het 
opgeslagen water wordt met geregeld debiet afgevoerd naar 
een bijrivier van de Dijle. Foto Valérie Mahaut. 

DIMENSIONERING 

Het dimensioneringsprincipe voor waterbekkens houdt in dat voor een ontwerpbui met een 
bepaalde terugkeerperiode (zie infofiche Ontwerpbuien) een opslagvolume wordt bepaald 
bovenop de permanente waterschijf. Dit volume vertaalt zich als het getijdenverschil dat moet 
worden voorzien voor een gegeven wateroppervlakte of, omgekeerd, als de oppervlakte van 
het watervlak die moet worden voorzien voor een aanvaardbaar maximaal getijdenverschil. 

ONDERHOUD 

Het onderhoud van een waterbekken kan grotendeels worden vergeleken met het onderhoud 
van een watervlak: 

o regelmatig weghalen van het afval dat op het water drijft,  
o onderhoud van de oevers, 
o controle van de vegetatiemassa, weghalen van dode planten, 
o controle van de zuurstofverzadiging van het water om eutrofiëring van het bekken te 

voorkomen,  
o controle van de woekering van kikkers en muggen, 
o bevorderen van beschaduwing, 
o beperken van de lozing van meststoffen in het bekken, 
o jaarlijks maaien van de planten op het einde van de herfst (met afvoer van het 

plantenafval), 
o periodiek ledigen van het bekken (ongeveer om de tien jaar) om de voorzieningen die 

gewoonlijk onder water staan te onderhouden, om de bodem van het bekken 
eventueel te ruimen (met afvoer van de slibafzettingen) en om de watermassa te 
vernieuwen, 

o regelmatig ruimen van de aanvoer- en afvoeropeningen met geregeld debiet of door 
overstorten. 

In het ideale geval heeft het bekken een secundair gebruik (sierwaterpartij, watersport, 
wandelen, biodiversiteit, …), opdat het onderhoud verplicht zou zijn, wat de duurzaamheid 
garandeert. Dit secundaire gebruik moet bovendien de kosten van de grondaankoop rendabel 
maken. 

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 waterbekkens 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 



 
 

 

PAGINA 6 VAN 11 –  WATERBEKKENS  –  31 DECEMBER 2010 
VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVE MAATREGELEN VOOR REGENWATERBEHEER OP PERCEELNIVEAU 

– INFORMATIEFICHE  “COMPENSERENDE MAATREGELEN“ 

 

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 waterbekken 
Prijs (in €/m³) 

(*) 
Van… tot… 

Gewoon infiltratiewaterbekken 175  313  54% 
Volledig ondoorlatend gemaakt waterbekken 217  356  57% 

 
Voor ruim bemeten waterbekkens liggen de prijzen aanzienlijk lager. 
Meerprijs van ongeveer 30% vergeleken met een droogbekken met dezelfde oppervlakte 
(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 permanente oppervlakte van het watervlak van 5 x 3 m (15 m²) en 
met een getijdenverschil van 30 cm, of 4,5 m³ wateropslag (zie infofiche CO² & grijze energie): 

 per m³ opgeslagen water 

Waterbekken: 

CO2 31 kg CO2-Eq 

E+ Gr 1056 MJ-Eq 

 
GRONDSTOFFEN 

Gebruikte materialen: 
o Geomembraan (EPDM): niet-hernieuwbare synthetische grondstof, 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: 

 Waterbekken ondoorlatend gemaakt met EPDM ( , ) 
 

RECYCLAGE 

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

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

In totaal, rekening houdend met de gebruikte grondstoffen en de relatieve hoeveelheden: 
 Waterbekken ondoorlatend gemaakt met EPDM ( , ) 
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LEVENSDUUR 

Gebruikte grondstoffen: 
o Geomembraan EPDM: 30 jaar  
o Grasinzaai & aanplantingen: ∞  

In totaal, rekening houdend met de kortste levensduur van de gebruikte materialen: 
 Waterbekken ondoorlatend gemaakt met EPDM 

RECHTSTREEKSE MILIEU-IMPACT 

IMPACT OP DE WATERKWALITEIT 

Om geschikt te zijn voor het secundaire gebruik van het waterbekken (sierwaterpartij, 
watersport, wandelen, biodiversiteit, …) moet dit water van zeer goede kwaliteit zijn, m.a.w. 
zonder drijvend afval of organische materialen, (aard)olievlekken op het water, een te hoog 
gehalte van zware metalen, … Dit betekent dat moet worden nagegaan of het gebruik en de 
materialen van de afvloeiingsoppervlakken en de verdunning van de eventuele verontreiniging 
in de permanente watermassa wel compatibel zijn met de kwaliteitsdoelstellingen waaraan het 
water moet voldoen. Desnoods kan een voorbehandeling of overdimensionering van de 
permanente watermassa (om de verontreiniging te verdunnen) worden voorzien. Een goed 
ontworpen waterbekken bevat water van uitstekende kwaliteit. De kwaliteit is nog beter 
wanneer de eventuele zwevende deeltjes bezinken in het stilstaande water van het 
waterbekken.   

IMPACT OP DE BODEMKWALITEIT 

In het geval van een gemengd waterbekken is er op lange termijn een risico op 
bodemverontreiniging door concentratie, op de bermen, van de afzetting van de 
verontreinigende stoffen die in het afvloeiwater zitten. Bij een bufferwaterbekken (meest 
voorkomende geval) is er geen negatieve impact op de bodemkwaliteit.  

IMPACT OP DE GRONDWATERLAAG 

Gemengde waterbekkens dragen in zekere mate 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 watertafem niet diep genoeg ligt.  

Bufferwaterbekkens dragen niet rechtstreeks bij tot de aanvulling van de ondergrondse 
watertafel, zodat er geen risico is van verontreiniging.  

In beide gevallen moet water worden aangevoerd naar het bekken tijdens periodes van 
droogte. Dit kan gebeuren met regenwater uit een tank of leidingwater, op voorwaarde dat de 
kwaliteit geen problemen stelt.  
Buiten droogteperiodes is het mogelijkhet water van het bekken te hergebruiken voor 
huishoudelijke toepassingen: planten gieten, auto’s wassen, … 

IMPACT OP DE LUCHTKWALITEIT 

De watervlakken hebben een positieve impact op de luchtkwaliteit doordat ze de temperatuur 
van de lucht doen dalen in de zomer (microklimaat).   

IMPACT OP DE BIODIVERSITEIT 

De waterbekkens komen de ontwikkeling van de biodiversiteit ten goede, met name indien ze 
beplant zijn en indien de variabele diepte geschikt is voor een diversiteit van waterplanten. Een 
waterbekken biedt zelfs de mogelijkheid een ecosysteem te creëren in een stedelijke 
omgeving.  

RISICO OP ACCIDENTELE VERONTREINIGING 

Wanneer het risico op verontreiniging te groot is, zoals langs een drukke weg of in de nabijheid 
van een parkeerterrein, is de keuze voor een waterbekken uitgesloten.  
Indien zich een ongeval voordoet, worden de aanvoer- en afvoeropeningen afgesloten en 
wordt de geloosde verontreiniging weggepompt. Het verontreinigde water moet vervolgens 
worden afgevoerd en het bekken moet volledig worden gesaneerd.   
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ANDERE VERGELIJKINGSFACTOREN 

LANDSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 

Waterbekkens zijn plekken waar kan worden gewandeld, die het landschap verfraaien of waar 
uiteenlopende activiteiten kunnen worden beoefend. Ze kunnen gemakkelijk worden 
geïntegreerd in het landschap. Om het landschappelijke uitzicht te verbeteren en de stabiliteit 
van de bermen van het bekken te garanderen, is het aanbevolen de bermen volledig met 
planten te bedekken. 
 Waterbekkens kunnen worden aangelegd in stedelijke of landelijke omgevingen, zowel 
inverkavelingen als op industrieterreinen, openbare of privéterreinen.  

MULTIFUNCTIONALITEIT 

Waterbekkens hebben niet alleen een waterbouwkundige functie, maar bieden ook plaats aan 
uiteenlopende activiteiten (die niettemin beperkter zijn dan bij droogbekkens of geulen), die 
verband houden met hun afmetingen: 

o recreatieactiviteiten voor grote waterbekkens: vissen, roeien, wandelen, enz., 
o sierfunctie (landschappelijk aspect) voor kleinere waterbekkens.   

FLEXIBILITEIT VAN DE FASERING 

Een waterbekken dat ondoorlatend is gemaakt met een geomembraan kan heel moeilijk in 
fasen worden uitgevoerd, aangezien uitbreiding van het ondoorlatende geomembraan moeilijk 
of zelfs onmogelijk is.   

Een waterbekken dat ondoorlatend is gemaakt door een leemlaag kan in fasen worden 
uitgevoerd.   

PERCEPTIE DOOR OMWONENDEN & BEWUSTWORDING 

De bewustwording van de omwonenden is mogelijk door de zichtbare aanwezigheid van het 
water en van de biodiversiteit in hun omgeving. De problematiek vanregenwaterbeheer is 
minder direct zichtbaar dan bij geulen of droogbekkens.   

GRONDINNAME 

De grondoppervlakte die een waterbekken inneemt is niet te verwaarlozen en kan een 
belemmering vormen in een stedelijke omgeving.   

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

Het risico opmuggenplagen bestaat wanneer het water in het bekken niet hoog genoeg staat 
en er geen roofvijand is voor de muggenlarven. 
Het risico op geurhinder bestaat wanneer het onderhoud te wensen overlaat (rottend 
plantenmateriaal) en de waterschijf te dun is. Een goed ontwerp, een goede uitvoering van het 
profiel van het waterbekken en een goed onderhoud zijn dus van het grootste belang. 
Voor grote bekkens in openbare ruimten bestaat een risico op geluidshinder door de 
aanwezigheid van kikvorsachtigen en een luidruchtig publiek dat vermaak zoekt op of bij het 
water.  

GEVAAR (VALPARTIJEN, VERDRINKING, …) 

Bij een openbaar toegankelijk waterbekken moet het profiel van het bekken worden aangepast 
door een ondiepe zone te voorzien aan de rand (rijsberm voor veiligheid), eventueel verstevigd 
met een plantenstrook op de bermen om de toegang tot het watervlak te beperken. Het is ook 
nuttig informatie te verstrekken over het gevaar van het water, teneinde ongevallen te 
voorkomen.   
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Figuur 7 – Waterbekken met oevers die ontworpen zijn om 
ongevallen te voorkomen: planten en een ondiepe zone die 
voorafgaat aan het diepe bekken. Bron: Architecture & Climat. 

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 

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. 

Gemengde waterbekkens:  

Drainagewaterbekkens:  

ONTWERPADVIEZEN 

o Tussen de laagste rand en het maximale waterpeil in het waterbekken moet minimum 
30 cm zitten [3]. De helling van de bermen moet zacht aflopen. 
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o De omtrek van het bekken moet begaanbaar zijn voor het uitvoeren 
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 waterbekken leiden. 

o Stroomopwaarts van het waterbekken moet een rooster staan om het water te 
scheiden van groot verontreinigend materiaal. Afhankelijk van de herkomst van het 
opgeslagen afstromend water en de doelstellingen op het vlak van waterkwaliteit, moet 
worden onderzocht of een voorbehandelingsvoorziening aangewezen is. 

o Het waterbekken moet zodanig worden ontworpen en aangelegd dat er een minimale 
waterschijf is van 1,5 m om de ontwikkeling en de woekering van waterplanten te 
vermijden [3]. 

o De aanwezigheid van bomen en struiken in de onmiddellijke omgeving van het 
waterbekken zorgt voor schaduw, wat  de woekering van ongewenste waterplanten 
helpt beperken, maar dit verhoogt ook de nood aan onderhoudswerken omwille van 
vallende bladeren. 

o De compatibiliteit van de aanplantingen met de wortelbestendigheid van het 
geomembraan moet worden nagegaan. 

o Bij een waterbekken dat ondoorlatend wordt gemaakt met een geomembraan, moet 
de afwerking van het getijdenverschil verzorgd gebeuren: indien het zichtbaar is, is dit 
niet zo mooi. 

o In het algemeen moet bij aanplantingen in of in de nabijheid van waterbekkens 
rekening worden gehouden met het potentiële wortelsysteem en de ruimte die 
beschikbaar is in het eventuele ondoorlatend gemaakte volume of daarbuiten. 
Bamboeriet is verboden wanneer de bodem ondoorlatend is gemaakt met een 
geomembraan.  
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