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VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVE MAATREGELEN VOOR REGENWATERBEHEER OP PERCEELNIVEAU   

 
– INFORMATIEFICHE TOOL REGENWATERBEHEER   TRB06 – 

INFILTRATIEPUTTEN 
Infiltratieputten zijn voorzieningen van enkele meters tot enkele tientallen meters diep 

die het hemelwater laten doorsijpelen naar een doorlatende ondergrond, aan een 
lozingsdebiet dat compatibel is met dat van de gedraineerde oppervlakken, na 

eventuele opslag en voorbehandeling. Vaak wordt voor deze oplossing gekozen bij een 
bodem met ondoorlatende oppervlaktelagen, maar een doorlatende ondergrond. Een 
infiltratieput draineert vaak grote oppervlaktes (tot enkele duizenden vierkante meter) 

en vereist geen ander afvoerpunt dan de ondergrond. 

WATERBOUWKUNDIGE PRINCIPES: 

Opvang: Het water wordt opgevangen door kanalen of greppels, eventueel voorbehandeld en 
bovengronds opgeslagen voor of in de infiltratieput. 
Infiltratieputten: De hoofdfunctie van de infiltratieput bestaat erin dat het afvloeiwater naar een 
zeer doorlatende bodem wordt afgevoerd. Het water sijpelt langs de bodem van de put in de 
grond, en eventueel ook langs de zijwanden indien deze voor dit doel zijn ontworpen. 
Infiltratieputten kunnen ook dienen voor opslag en kunnen, ondanks hun beperkte oppervlakte, 
veel water bevatten. 
Afvoer: Het water wordt door infiltratie naar de doorlatende ondergrond afgevoerd. 
Infiltratieputten wordt vaak gecombineerd met opslagtechnieken van het type rijweg met 
reservoirstructuur, drainerende sloot, gracht of zelfs bufferbekken, waarvan ze het uitlaatdebiet 
opvangen: in dat geval vormen ze het laatste afvoerpunt van een bovengronds of ingebed 
systeem. Ze kunnen ook dienst doen als “noodsysteem” bij uitzonderlijke regenval. Daarnaast 
is het ook mogelijk de infiltratie van bovengrondse grachten te doen toenemen door langs hun 
loop filterputten te voorzien. 

VARIANTEN OP DEZE VOORZIENING 

Infiltratieputten kunnen alleen worden aangelegd op plaatsen waar de ondergrond als 
“infiltreerbaar” wordt beschouwd (zie infofiche Kenmerken van het terrein). 
Een infiltratieput kan verschillende vormen aannemen. Vaak bestaan ze echter uit 
cilindervormige betonnen elementen die een opslagholte vormen waaronder de doorlatende 
lagen van de ondergrond liggen. 
Er bestaan twee hoofdtypes infiltratieputten, afhankelijk van het feit of de opslagholte al dan 
niet wordt gevuld: 

KLASSIEKE INFILTRATIEPUT (VRIJE OPSLAGRUIMTE) 

De opslagholte is leeg, vrij van alle vulmaterialen. Om veiligheidsredenen wordt de put bedekt 
met een gietijzeren vergrendeld sluitdeksel dat compatibel is met het gebruik van de 
oppervlakte (voetgangers, auto’s, …). Tegen de binnenwanden van de put moeten ladders 
worden aangebracht die toegang verlenen tot de bodem van de put. (Deze ladders zijn soms 
rechtstreeks voorzien in de prefabelementen waarmee de wanden worden gebouwd). 
Om de ondergrond en de ondergrondse watertafel te beschermen tegen mogelijke 
verontreiniging, wordt de put voorafgegaan door een of meer voorzieningen die afval, slib, 
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drijvende voorwerpen enz. moeten tegenhouden: bezinkingsbak, olieafscheider en/of 
bezinkput met sifonaansluiting. 
Op de bodem van de put wordt een filtrerende laag gelegd. Deze bestaat uit rivierzand en 
grote keien, bedekt met een geotextiel (vilt) om dichtslibben tegen te gaan. Dit vilt kan worden 
vervangen, gereinigd en hergebruikt. 

 
Figuur 1 – Klassieke infiltratieput die doorheen een 
ondoorlatende grondlaag gaat om de onderliggende 
doorlatende laag te bereiken. Voordat het water in de put komt, 
gaat het door een inspectieput die dienst doet als bezinkput. Een 
zandbed op een (geperforeerd) geotextiel bekleedt de bodem 
van de put en filtreert het regenwater voordat het in de bodem 
sijpelt. Bron: Architecture & Climat.  

GEÏNTEGREERDE INFILTRATIEPUT (GEVULDE HOLTE) 

De opslagholte van een geïntegreerde infiltratieput wordt gewoonlijk gevuld met een zeer 
poreus materiaal (grind met een grove korrelgrootte) dat de weerstand van de wanden 
garandeert. Rond dit materiaal komt een geotextiel dat voorkomt dat de fijnste deeltjes verticaal 
of horizontaal worden verspreid. 
De geïntegreerde infiltratieput wordt op het laagste punt van een verhard of ondoorlatend 
oppervlak geplaatst en vangt het daarvan afvloeiende water op via een poreuze bekleding aan 
de oppervlakte. Het water kan dan insijpelen in de vulstructuur en vervolgens in de 
ondergrond.  
Het bovenoppervlak van een geïntegreerde infiltratieput kan worden beplant met semi-
aquatische planten (lisdodde, riet, iris, enz.) die ook worden gebruikt voor aanplantingen in een 
waterzuivering wegens 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). 
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Figuur 2 – Geïntegreerde infiltratieput die door een 
ondoorlatende grondlaag gaat, om de onderliggende 
doorlatende laag te bereiken. Voordat het water in de put komt, 
gaat het door een inspectieput die ook dienst doet als 
bezinkput. Het afvloeiwater kan ook vrij op het oppervlak van de 
infiltratieput neerkomen en insijpelen door een grindbed. Het 
water sijpelt door in de vulling en gaat door een zandlaag en 
een (geperforeerd) geotextiel voordat het de doorlatende 
grondlaag bereikt. Bron: Architecture & Climat. 

DIMENSIONERING 

De dimensionering hangt uitsluitend af van de doorlatendheid van de bodem en het volume 
dat moet worden opgeslagen. De opslagcapaciteit is optimaal gedimensioneerd wanneer er 
rekening wordt gehouden met een uitlaatdebiet dat het infiltratievermogen van de bodem nier 
overschrijdt. De dimensionering bepaalt de straal, diepte en afmetingen van de eventuele 
opslagzones. Voor het dimensioneren van een infiltratieput gaat men als volgt te werk: 

o eerst wordt, op basis van een stortbui met een welbepaalde terugkeerperiode, 
vastgesteld welk volume moet worden opgeslagen, 

o vervolgens wordt, bij een geïntegreerde infiltratieput, het geometrische volume bepaald 
dat nodig is naargelang de porositeit van het vulmateriaal  

Indien het benodigde opslagvolume groter is dan het volume dat beschikbaar is om de put uit 
te voeren, moet de porositeit van de vulling worden vergroot en/of moet er aan de oppervlakte 
bijkomende opslag worden voorzien. 
Belangrijke opmerking: indien de bodem ondoorlaatbaar is aan de oppervlakte (en als 
zodanig is ingevoerd in het werkblad 0_Inleiding), is in het instrument een oplossing met een 
infiltratieput niet mogelijk. In geval van een ondoorlaatbare bodem en een infiltreerbare 
ondergrond daarentegen, is het wel mogelijk een infiltratieput te overwegen. Om in deze 
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situatie de afmetingen van een infiltratieput te berekenen, moet de infiltratiecapaciteit van de 
ondergrond worden ingevoerd in het werkblad 0_Inleiding en leest men de resultaten af in de 
kolommen 'klassieke infiltratieput' en 'geïntegreerde infiltratieput' van de werkbladen 
5_Resultaten. De gebruiker moet erop toezien dat de diepte van de put niet groter is dan de 
diepte van de grondwaterlaag. 

ONDERHOUD 

De infiltratieput moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor periodieke controles en regelmatig 
onderhoud. 
Het preventief onderhoud van een put houdt in dat het risico van dichtslibben wordt 
verminderd. Het omvat: 

o de jaarlijkse reiniging van de voorbehandelingselementen: filters, rasterwerk, 
bezinkput, 

o de periodieke vernieuwing van de filtrerende laag (zand, grind) wanneer het 
infiltratievermogen van de ondergrond beperkt is (water dat in de bezinkput blijft staan 
24 uur na een regenbui), 

o het halfjaarlijks ruimen van de bodem en het reinigen van de binnenkant van de put (bij 
voorkeur nadat de bladeren zijn gevallen), 

o afvoer van het bezinkingsslib 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. Het 
kan worden afgevoerd naar een 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 het meest aangewezen is. 

Gedeeltelijke of volledige renovatie van de infiltratieput op het einde van zijn levensduur (die 
gewoonlijk samengaat met een verdichting van de oppervlakte en/of de steenbestorting). 
Het curatief onderhoud bestaat uit het ruimen en leegpompen wanneer de put niet langer 
werkt of vaak overloopt. Het bezinksel moet worden afgevoerd zoals hierboven beschreven. 

KOSTPRIJS 

Prijs excl. belastingen.   
� 3/m³ gesaneerde oppervlakte (Bron: [1]). 
Prijs levering: � 350-600 + Prijs plaatsing: € 550-700 (Bron: [4: Adopta, 2006]). 

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 

(zie infofiche CO² & grijze energie)  

 Waarden voor de 
infiltratieputten Waarden /m³ opgeslagen water 

Klassieke infiltratieput H 3 m (+Bodemrooster H 0,5 m, IP, Voorfilter, zand, niet-
geweven) 
CO2 267 kg CO2-Eq 108 kg CO2-Eq 

E+ Gr 1902 MJ-Eq 769 MJ-Eq 
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Klassieke infiltratieput H 6 m (+Bodemrooster H 0,5 m, IP, Voorfilter, zand, niet-
geweven) 
CO2 458 kg CO2-Eq 95 kg CO2-Eq 

E+ Gr 3141 MJ-Eq 651 MJ-Eq 

Klassieke infiltratieput H 10 m (+Bodemrooster H 0,5 m, IP, Voorfilter, zand, niet-
geweven) 
CO2 712 kg CO2-Eq 89 kg CO2-Eq 

E+ Gr 4794 MJ-Eq 602 MJ-Eq 

Geïntegreerde infiltratieput H 3 m (+Bodemrooster H 0,5 m, Voorfilter, zand, niet-
geweven, grind) 
CO2 311 kg CO2-Eq 377 kg CO2-Eq 

E+ Gr 3242 MJ-Eq 3932 MJ-Eq 

Geïntegreerde infiltratieput H 3 m (+Bodemrooster H 0,5 m, Voorfilter, zand, niet-
geweven, grind) 
CO2 566 kg CO2-Eq 369 kg CO2-Eq 

E+ Gr 5956 MJ-Eq 3890 MJ-Eq 

Geïntegreerde infiltratieput H 3 m (+Bodemrooster H 0,5 m, Voorfilter, zand, niet-
geweven, grind) 
CO2 905 kg CO2-Eq 366 kg CO2-Eq 

E+ Gr 9574 MJ-Eq 3872 MJ-Eq 

GRONDSTOFFEN 

Gebruikte materialen: 
o Gerold vulgrind: 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 Prefabelement in gewapend beton: natuurlijke, niet-hernieuwbare grondstof, in 
voldoende hoeveelheden voorradig  

o Zand: natuurlijke, niet-hernieuwbare grondstof, in voldoende hoeveelheden voorradig  
In totaal, rekening houdend met de gebruikte grondstoffen en de relatieve hoeveelheden in 
gewicht: 

 Klassieke infiltratieput ( , , ) 
 Geïntegreerde infiltratieput (  of , , , ) 

 

RECYCLAGE 

o Gerold vulgrind 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 Prefabelement in gewapend beton:   
• Aanwezige gerecycleerde materialen: 0%  
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• Recyclagecapaciteit: 100% vergruisbaar  
• Circuit voor nuttige toepassing: nationaal  

o Zand:    
• Aanwezige gerecycleerde materialen: 0%  
• Recyclagecapaciteit: 100% indien niet verontreinigd   
• Circuit voor nuttige toepassing: nationaal  

In totaal, rekening houdend met de gebruikte grondstoffen en de relatieve hoeveelheden: 
 Klassieke infiltratieput (gegevens niet beschikbaar, , ) 
 Geïntegreerde infiltratieput ( , gegevens niet beschikbaar, , ) 

 

LEVENSDUUR 

Gebruikte materialen: 
o Steenbestorting: 100 jaar  
o Geotextiel: 20 jaar  
o Prefabelement in gewapend beton: 100 jaar  
o Zand: 100 jaar  

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

 Klassieke infiltratieput ( , , ) 
 Geïntegreerde infiltratieput ( , , , ) 

RECHTSTREEKSE MILIEU-IMPACT 

IMPACT OP DE WATERKWALITEIT 

Verbetering van de kwaliteit van het afvloeiend hemelwater door bezinking van de zwevende 
deeltjes en filtratie: deze worden tegengehouden in de poreuze materialen bij het 
binnenstromen van de put, in de vulstructuur en in de ondergrond..  
De klassieke infiltratieput (zonder volledige vulling)  
De geïntegreerde infiltratieput met vulling laat een betere filtratie toe  

IMPACT OP DE BODEMKWALITEIT 

Op lange termijn bestaat er een risico op bodemverontreiniging door concentratie van de 
afzetting van verontreinigende stoffen die in het afvloeiwater zitten op de bodem van de 
infiltratieput. Dit risico wordt tot een minimum herleidt indien de uitvoeringsvoorwaarden 
worden nageleefd en de put goed wordt onderhouden (zie de punten Onderhoud hierboven en 
Ontwerpadviezen hierna).  
Bij geïntegreerde infiltratieputten, waarin vulmateriaal zit, wordt de ondergrond minder 
blootgesteld aan kwaliteitswijzigingen.  

IMPACT OP DE GRONDWATERLAAG 

Infiltratieputten dragen bij tot de aanvulling van de ondergrondse watertafel, maar houden het 
risico in dat ze dit grondwater verontreinigen wanneer het afvloeiwater verontreinigd is en de 
ondergrondse watertafel niet diep genoeg ligt.   
Bij geïntegreerde infiltratieputten, waarin een vulling zit die dienst doet als filter, wordt het 
grondwater minder blootgesteld aan kwaliteitswijzigingen. 

IMPACT OP DE LUCHTKWALITEIT 

Aangezien infiltratieputten ondergrondse bouwwerken zijn, hebben ze geen specifieke impact 
op de luchtkwaliteit.   
Geïntegreerde infiltratieputten kunnen eventueel aan de oppervlakte worden beplant.  

IMPACT OP DE BIODIVERSITEIT 

Aangezien infiltratieputten ondergrondse bouwwerken zijn met een beperkte oppervlakte, 
hebben ze geen specifieke impact op de biodiversiteit.   
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RISICO OP ACCIDENTELE VERONTREINIGING 

Wanneer het risico op verontreiniging te groot is, zoals langs een snelweg of in de nabijheid 
van een parkeerterrein, is infiltratie verboden.  
Een stroomopwaarts gelegen voorbehandelingssysteem kan het risico op toevallige 
verontreiniging beperken. Bij ongelukken moet, na lediging van de put, de geloosde 
verontreiniging worden weggepompt. Vervolgens moet de verontreinigde grond worden 
afgevoerd en moet de put worden gesaneerd.   

ANDERE VERGELIJKINGSFACTOREN 

LANDSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 

Een infiltratieput kan makkelijk worden geïntegreerd in het stedelijke weefsel en de oppervlakte 
ervan kan op verschillende manieren worden benut: als parking, openbare ruimte, speelplein, 
… 
Infiltratieputten kunnen worden aangelegd in stedelijke, net buiten de stad gelegen of 
landelijke omgevingen, en zowel in verkavelingen als op industrieterreinen (op voorwaarde dat 
het water niet te sterk verontreinigd is), op privépercelen (in dit geval liggen de putten 
gewoonlijk niet zo diep) en collectieve of openbare percelen.  

MULTIFUNCTIONALITEIT 

De ruimte boven een infiltratieput is geschikt voor tal van functies: speelplein, parking, … maar 
door de beperkte oppervlakte is de ware multifunctionaliteit vergeleken met die van andere 
compenserende maatregelen eerder relatief.  

FLEXIBILITEIT VAN DE FASERING 

Een infiltratieput kan niet in fasen worden uitgevoerd.   

PERCEPTIE DOOR OMWONENDEN & BEWUSTWORDING 

De problematiek van regenwaterbeheer is niet meteen zichtbaar aangezien het water wordt 
opgeslagen en geïnfiltreerd in de put. De bewustwording van de omwonenden is dus heel 
beperkt.   

GRONDINNAME 

Een infiltratieput neemt een zeer kleine grondoppervlakte in. Bovendien zijn deze grondkosten 
zeer rendabel doordat de oppervlakte van de put ook een andere bestemming kan krijgen. Of 
een put kan worden aangelegd hangt echter af van het gebruik dat voorheen al werd gemaakt 
van de ondergrond.  

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

Het risico op geurhinder en muggenplagen, gelinkt met stilstaand water, is beperkt indien de 
put op de juiste manier wordt uitgevoerd en regelmatig wordt onderhouden.  
Deze risico’s zijn beperkt indien de infiltratieput gevuld is met grind (zoals in het geval van de 
geïntegreerde infiltratieput).  

GEVAAR (VALPARTIJEN, VERDRINKING, …) 

Bij geïntegreerde of klassieke infiltratieputten die goed zijn afgesloten met een vergrendeld 
gietijzeren sluitdeksel is het risico dat omwonenden in de put zouden vallen of verdrinken 
onbestaande. Tijdens het onderhoud van een klassieke infiltratieput bestaat wel het risico dat 
iemand in de put zou vallen.  
Klassieke infiltratieput  
Geïntegreerde infiltratieput  
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TOPOGRAFIE 

Een infiltratieput is een techniek die onafhankelijk is van topografische omstandigheden. 
Infiltratieputten zijn geschikt voor vlakke terreinen waar sanering moeilijk is. Ook op sterk 
hellend terrein kunnen ze worden aangelegd.  

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 bodem in een materiaal dat iets minder doorlatend is dan zand te voorzien, die het 

mogelijk maakt het infiltratiedebiet te beperken tot een aanvaardbaar niveau.   

ONTWERPADVIEZEN 

o Indien in de onmiddellijke omgeving van de put deeltjes met een lage korrelgrootte 
(vulstof, zand, …) liggen, moet het afvloeiwater dat er mogelijk mee vervuild is, 
gefilterd worden. 

o In het algemeen moet bij aanplantingen in of in de nabijheid van voorzieningen 
rekening worden gehouden met het potentiële wortelsysteem. De vulopeningen van 
geïntegreerde infiltratieputten kunnen worden afgedicht door de wortels van bepaalde 
planten die er te dicht bij worden gezet. In dit geval is het aangewezen te planten op 
een bepaalde afstand van de steenbestorting. 

o Een infiltratieput kan alleen worden geplaatst indien de ondergrondse watertafel 
voldoende diep ligt (hoogste niveau van schommeling minimum 1 m onder het 
infiltratieniveau).  

o Inplanting: de put moet worden geplaatst op het laagste deel van het terrein, op een 
afstand van de woningen die minstens gelijk is aan de diepte van de put. 

o Bij nieuwbouw moet de put worden aangelegd op het einde van de werken, om te 
vermijden dat hij dichtslibt door het afvloeiwater van het bouwterrein dat meer fijne 
deeltjes bevat. 

o (Klassieke of geïntegreerde) infiltratieputten mogen niet worden geplaatst op terreinen 
die sterk verontreinigd zijn of kunnen worden door accidentele verontreiniging (parking 
voor vrachtwagens, benzinestation, bepaalde landbouwzones, opslagplaats voor 
chemische producten, …). 

o Een klassieke infiltratieput mag geen afvloeiwater ontvangen van oppervlakken die in 
contact zijn met wagens (parking, wegen, enz.). 

o Zwevende deeltjes kunnen er op lange termijn voor zorgen dat de put dichtslibt, 
waardoor het poreuze oppervlaktebed moet worden gereinigd of zelfs vervangen. 
Indien een geotextiel wordt gelegd, niet te diep, kunnen deze deeltjes worden 
tegengehouden. Bij een gevulde put kan het vulmateriaal zelf vulstof bevatten, hoewel 
de verdichting dan meer “gespreid” is. 
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o Op karstgrond zijn infiltratieputten stellig af te raden en zelfs gevaarlijk. Ze kunnen 
verzakkingen veroorzaken, waterlekken (waardoor de verontreiniging wordt 
overgedragen) doorheen de diaklazen. 

o Op gipshoudende grond bestaat het risico dat de grond oplost. 
o Een voorafgaand advies van de milieudiensten is vereist. 
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