
Alles wat je moet weten over stormbekkens   

 

Stormbekkens hebben hun nut in het verleden al ruimschoots bewezen. De tijdelijke opslag van regenwater 

dat afkomstig is van de bodem en/of daken en de eventuele buffering van uitzonderlijk grote watervolumes 

bij hevige regenval maken het mogelijk om de risico’s op overstromingen en verzadiging van het 

rioleringsnet te beperken. De richtlijnen voor regenwaterafvoer zijn in een wetgevend kader gegoten, dat 

net iets doortastender en gedetailleerder is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan in Vlaanderen en 

Wallonië.  

 

In België wordt elke dag vrije ruimte verhard in functie van de steeds voortschrijdende verstedelijking (de 

voorbije dertig jaar ging het om een duizelingwekkend totaal van 1.400 km², oftewel 46 km² per jaar). Dit 

zorgt logischerwijs voor problemen op het vlak van regenwaterafvoer. Gelukkig bestaan er verschillende 

producten (bijvoorbeeld waterdoorlatende bestrating) en technieken die de schade enigszins beperken. Ze 

voorkomen overstromingen en ontlasten het rioleringsnet, dat ondanks regelmatige inspectie en 

periodieke onderhoudswerken niet altijd in staat is om de grote hoeveelheden regenwater op te vangen en 

te verwerken – zeker bij felle stortbuien of forse onweders.  

 

Buffer- of infiltratiebekkens 

Stormbekkens bieden een eenvoudige en efficiënte oplossing voor de opvang van regenwater dat massaal 

op de wegen of de daken van gebouwen belandt. Er bestaan twee types: bufferbekkens en 

infiltratiebekkens. Bufferbekkens vangen regenwater op in functie van later (her)gebruik. Zo wordt het in 

tal van eengezinswoningen en appartementsgebouwen ingezet voor het spoelen van de toiletten. 

Infiltratiebekkens zorgen ervoor dat het opgevangen regenwater al dan niet vertraagd afvloeit naar de 

bodem, een vijver, een beek, een afvoergoot of de riolering. Ze worden vaak gebruikt in grote 

bouwprojecten (nieuwe verkavelingen, winkelcentra …).  

 

Vlaanderen en Wallonië op dezelfde golflengte 

Er is al heel wat gezegd en geschreven over de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië. Toch zitten beide 

regio’s qua wetgeving inzake regenwaterafvoer op dezelfde golflengte. Zowel voor eengezinswoningen als 

voor appartementsgebouwen leggen ze de nadruk op infiltratie. In het geval van grotere realisaties, 

bodems die onvoldoende waterdoorlatend zijn of projecten waarbij waterrecuperatie een integraal 

onderdeel is van het ontwerp, kiezen steden en gemeenten eerder voor bufferbekkens. 

Vlaanderen is sinds 1 januari 2014 gebonden aan de richtlijnen in de Gewestelijke stedenbouwkundige 

verordening hemelwater. De plaatsing van een infiltratiebekken in de openbare ruimte moet bovendien 

conform de voorschriften in de Code van goede praktijk voor het ontwerp, aanleg en onderhoud van 

rioleringssystemen (augustus 2012) gebeuren, die opgesteld zijn door de Coördinatiecommissie Integraal 

Waterbeleid (CIW).  

In Wallonië moet regenwatervoer sinds 1 januari 2017 in rekening gebracht worden bij de realisatie van elk 

nieuw bouwproject in dichtbevolkte gebieden of zones met economische bedrijvigheid. Als infiltratie in de 

bodem niet mogelijk is (bijvoorbeeld vanwege technische redenen), opteert men voor afvoer via een 

kunstmatige goot of naar een vijver of beek. Als ook dit laatste niet mogelijk is, kan het regenwater nog 

altijd afgevoerd worden naar de riolering. Het is in ieder geval nuttig om vooraf te testen of de bodem 

waterdoorlatend is en in welke mate hij bepaalde hoeveelheden water kan opvangen.  

 

 

 

 

 

 

 



Gedetailleerde wettelijke bepalingen in Brussel  

In Brussel is de plaatsing, exploitatie en het beheer van stormbekkens met een regenwateropvangcapaciteit 

van meer dan 10 m³ gereglementeerd via het regeringsbesluit van 23 mei 2019 (in bepaalde gemeenten 

eventueel verder aangevuld met een Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening die nog enkele 

specifiekere richtlijnen formuleert). Kort samengevat, voorziet het regeringsbesluit in een gedetailleerde 

bepaling van de plaatsingsvoorwaarden voor stormbekkens – ongeacht of ze gebruikt worden voor 

buffering of infiltratie – en hun vereiste uitrusting: een specifieke inspectiekamer aan de uitgang van de 

structuur, een regelingssysteem voor het verliesdebiet, een pompkamer op het laagste punt (voor de 

reiniging), een ventilatieopening, een alarmsysteem dat eventuele problemen of defecten in het 

ledigingsproces signaleert … Bekkens met een capaciteit vanaf 25 m³ moeten uitgerust zijn met een 

elektrische aansluiting en een apparaat voor telemetrie of afstandscontrole. Tot slot definieert het 

regeringsbesluit de voorwaarden voor de ingebruikname, het onderhoud en de periodieke controle van 

stormbekkens.  

 

 

 

 

 


