TECHNISCHE FICHE NR. 2

Regenwaterbeheer op percelen

Waterladders

BESCHRIJVING
Waterladders zijn voorzieningen ontworpen om
regenwater in een groene ruimte te temporiseren
en te laten infiltreren, en die zeer geschikt zijn voor
kleine ruimtes. Ze bestaan uit modules zonder
bodem die op een lijn worden geplaatst. Hun
werking is eenvoudig: wanneer de hoogst
geplaatste waterladder vol is, loopt het water over
in de volgende lager gelegen waterladder,
enzovoort. Deze voorziening is bijzonder geschikt
voor een installatie aan de grens van een perceel,
aangezien men er hagen in kan planten. Ze nemen
dus geen plaats in in de tuin.
Elke module heeft een lengte van 1 m, een breedte
van 0,7 m en een hoogte van 0,4 m, met een inhoud
van 250 l. Elke module heeft bovenaan een opening
van 5 cm zodat het overtollige water in de volgende
module kan lopen.

Bron: INFRA Services

De wanden van elke module zijn overigens
geperforeerd, zodat horizontale infiltratie mogelijk
is.

Bron: INFRA Services

Waterladders zijn zodanig ontworpen dat u ze gemakkelijk zelf kunt monteren en installeren. Ze worden geleverd
in kits die u zelf in elkaar zet.

DIMENSIONERING
Het na te leven temporisatievolume voor elk perceel is terug te vinden op de website van de gemeente. Daaruit kan men de
afmetingen afleiden van de voorziening die moet worden aangelegd op het perceel.
Vwater (m3) =
Te beheren watervolume
Berekening van het aantal te installeren waterladders:
N = Vwater x 4 = ………
Oftewel een lineaire lengte van ........ m die moet worden aangelegd.

Voorstellen voor de oppervlakte van de voorzieningen
voor elk perceel zijn terug te vinden op de website van de
gemeente.
Wij raden aan om de voorgestelde oppervlaktes na te
leven om een leeglooptijd van de voorzieningen van
minder dan 12 uur te garanderen.

De onderstaande tabel geeft een raming van de kosten op basis van het
getemporiseerde volume op het perceel, al naargelang de classificatie
van de mogelijkheden tot regenwaterbeheer op het perceel.

Deze kosten zijn globale ramingen en worden ter indicatie gegeven.

AANBEVELINGEN VOOR DE UITVOERING
Om de waterladders te installeren raden wij aan om:
Een sleuf van 20 cm uit te graven.
De waterladders op de bodem van deze sleuf te plaatsen.
De overtollige aarde niet af te voeren maar ze uit te spreiden langs de waterladders.
De haag (of andere planten) wordt rechtstreeks op de bodem van de waterladder geplant. Kies een of meer
plantensoorten die geschikt zijn voor variërende vochtigheidsgraden.
De koppeling van het regenwater met de voorziening kan hetzij via bovengrondse afvloeiing, hetzij via een leiding
gebeuren.
Het onderhoud is hetzelfde als voor een klassieke haag. Ruim regelmatig het plantaardige afval onder de haag op
om te vermijden dat de modules verstopt raken.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de Cel Water van de Gemeente Vorst: Tel.: 02/348.17.01

Mail: mdacruz@forest.brussels
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