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Watertoets   -   Buffering 
 
De watertoets is een beoordeling waarbij wordt nagegaan of een initiatief schadelijke effecten veroor-
zaakt als gevolg van een verandering in de toestand van het oppervlaktewater, het grondwater of de 
waterafhankelijke natuur. 
  
In het kader van de watertoets voor vergunningplichtige werken moet worden nagegaan of er voldoen-
de (bouwvrije) ruimte voorzien is voor voorzieningen in de verschillende zones voor hemelwater (her-
gebruik, infiltratie en – waar mogelijk – bij voorkeur infiltrerende grachten of andere open voorzienin-
gen, buffering)? 
  
De buffering zelf kan ook op verschillende manieren worden uitgebouwd, bijvoorbeeld in een ver-
laagd gazon, een gesloten put, een open bekken, een ondergronds filterbed, enzovoort. 
  
De provincie Limburg hanteert hier altijd de stelling dat er open buffering moet doorgaan, ook in ste-
delijk gebied.  Technisch gezien is dit echter niet altijd haalbaar, in vele gevallen maakt een dergelijke 
eis bepaalde projecten totaal onmogelijk.   
  
Welke beleidsvisie hanteert de minister ter zake? 
 
 
 
 
ANTWOORD 
 
 
 
De volgorde van prioritering voor de opvang en afvoer van hemelwater is opgenomen in titel II van 
Vlarem,  meer bepaald in art. 4.2.1.3, §5 voor ingedeelde inrichtingen en in art. 6.2.2.1.2., §4 voor niet 
ingedeelde inrichtingen, in de gewestelijke stedenbouwkundige hemelwaterverordening van 1 oktober 
2004, in doelstelling 6°a van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003, en in het 
concept ‘vasthouden-bergen-afvoeren’ zoals dit is opgenomen in de Vlaamse waterbeleidsnota en in 
de bekkenbeheerplannen. 
 
Deze bepalingen geven geen explicie te voorkeur voor bovengrondse of ondergrondse infiltratievoor-
zieningen of buffervoorzieningen. Bovengrondse voorzieningen genieten in sommige gevallen de 
voorkeur om redenen van flexibiliteit, robuustheid en duurzaamheid. Bovengrondse infiltratie - of buf-
fervoorzieningen zijn bovendien beter toegankelijk, gemakkelijker te onderhouden, laten visuele con-
trole toe en zijn gemakkelijker aanpasbaar of uitbreidbaar. Ze zijn veelal ook goedkoper dan onder-
grondse constructies.  
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Een argument om toch te kiezen voor ondergrondse infiltratie of buffering is het gebrek aan boven-
grondse ruimte. Ook in verstedelijkte omgeving is er bovengronds echter vaak voldoende ruimte voor-
handen onder de vorm van bijvoorbeeld kleinschalige groene ruimten, restpercelen of andere onbe-
bouwde zones. Het (deels) doorlatend maken en/of lokaal verlagen van verharde oppervlakken biedt 
vaak al een begin van oplossing voor het ruimteprobleem.  
 
Een algemene verplichting voor bovengrondse constructies lijkt echter niet verdedigbaar, wel het advi-
seren ervan in specifieke omstandigheden op basis van een afdoende motivatie vanwege de waterbe-
heerder in het kader van de watertoets. 
 
 
 
 


