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WATERDOORLATENDE VERHARDINGEN
Kwalitatieve aanleg en typevoorbeelden

CONTACTGEGEVENS
CONTACTGEGEVENS

Met deze brochure willen we niet alleen kwalitatieve voorbeelden aanreiken voor het aanleggen van
waterdoorlatende verharding, maar ook aantonen dat er een zeer brede waaier aan esthetisch verantwoorde
toepassingen bestaat die perfect kunnen integreren in ieder project. Een belangrijke opmerking hierbij is dat
de beelden in dit document slechts een illustratieve waarde hebben en geen rechtsbasis vormen voor het
verkrijgen van een vergunning.
Indien je na het doornemen van deze brochure toch nog vragen of opmerkingen hebt, kan je ons steeds
contacteren:
Dienst Omgeving
Korenmarkt 10
8870 Izegem
omgeving@izegem.be
T +32 51 337 302
Het loket van de dienst is geopend op afspraak. Afspraken kan je zelf inplannen via:
https://afspraak.izegem.be/Internetafspraken/
Kies voor ‘Andere vraag bouw/ omgeving’.

VOORWOORD
De grote toename van verharde en bebouwde oppervlakten in de laatste decennia heeft tot gevolg dat het
hemelwater niet meer op natuurlijke wijze in de ondergrond kan dringen. Grote hoeveelheden hemelwater
moeten bijgevolg via rioleringen en waterlopen worden afgevoerd. Bij overvloedige regenwaterval betekent dit
een zware belasting voor deze infrastructuur.
Door in te zetten op preventieve maatregelen zoals onder meer het aanleggen van waterdoorlatende
verhardingen, kan het hemelwater wel op natuurlijke wijze in de bodem infiltreren. Op deze manier zorgen we
er samen voor dat de bodem kan blijven als spons fungeren en beter kan omgaan met de weersinvloeden.
Naast klimatologische voordelen heeft een minder verharde stad ook ruimtelijke, maatschappelijke en
ecologische voordelen: minder verharding biedt meer beeldkwaliteit, meer ruimte voor recreatie, meer ruimte
voor groeninfrastructuur en ten slotte ook meer biodiversiteit.
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1/ WATERDOORLATEND ZONDER BEGROEIING
ZO
TYPE 1/ A: OVERRIJDBARE STRAATSTENEN OF BETONTEGELS
Waterdoorlatende straatstenen zijn aan de zijkanten voorzien van nokken of uitsparingen waardoor brede
voegen of openingen tussen de stenen ontstaan. Ze zijn vervaardigd uit beton of gebakken klei. De holtes
worden opgevuld met fijne steenslag zodat het regenwater naar de ondergrond wordt afgevoerd.
Betontegels hebben een groter formaat waardoor de openingen ook centraal in de steen kunnen voorkomen.
Ze bestaan in allerlei vormen en stijlen.
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Voorwaarden om in aanmerking te komen als kwalitatieve waterdoorlatende verharding:
- De opbouw van de verharding is zoals aangeduid op bovenstaande snede.
- De tegels of straatstenen hebben minstens een dikte van 8 cm. Bij zwaar verkeer wordt een dikte van 12 cm
aangeraden.
- De openingen of voegen in de verharding moeten minimum 10% van de oppervlakte vertegenwoordigen. Ze
worden opgevuld met porfiersteenslag 2/5 mm.
- Elke component van de opbouw moet een minimale doorlatendheid van 540 liter/sec per ha hebben.
- De verharding mag afhellen naar een naastgelegen groenzone. Het is aangeraden om de helling te beperken
tot 5 cm/m.
- Het plaatsen van afvoerelementen (rooster of afvoerputje) langs de waterdoorlatende verharding is niet
toegestaan.
- Er wordt aangeraden om de verharding – zeker de berijdbare delen – te voorzien van een boordsteen met
een fundering van mager beton. Indien gewenst kan de boordsteen 2 cm verzonken worden geplaatst zodat
deze onzichtbaar is.
- De funderingsdikte is afhankelijk van de beoogde toepassing. Voor personenwagens wordt minstens een
dikte van 20 cm voorzien. Bij zwaar verkeer wordt aangeraden om 40 cm aan te leggen in twee lagen.
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TYPE 1/ B: OVERRIJDBARE KUNSTSTOF GRINDTEGELS
Bij de term ‘waterdoorlatende verharding’ wordt vaak aan steenslag gedacht. Losliggende verharding krijgt
echter na verloop van tijd een onverzorgde aanblik. Het is moeilijk om putvorming te voorkomen en de
steentjes binnen de gewenste contouren te houden. Om voldoende beeldkwaliteit te garanderen, moet
gebruik worden gemaakt van kwalitatieve opvulbare tegels uit kunststof.
De tegelstructuur zorgt er bovendien voor dat de steentjes niet volledig worden dichtgereden tot een
ondoordringbare laag.
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Voorwaarden om in aanmerking te komen als kwalitatieve waterdoorlatende verharding:
- De opbouw van de verharding is zoals aangeduid op bovenstaande snede.
- De tegels zijn gemaakt van polyetheen (PE) en zijn UV-bestendig. Ze hebben minstens een dikte van 4 cm.
Bij zwaar verkeer wordt een dikte van 5 cm aangeraden.
- De tegels zijn aan elkaar bevestigd d.m.v. een vaste verbinding zodat zowel horizontale als verticale
trekkrachten worden opgevangen.
- Het opvullen van de tegels gebeurt met esthetisch verantwoorde natuursteenslag. Om voldoende
waterdoorlatend te zijn, moet de minimale fractie (korrelgrootte) minstens 2 mm zijn. De maximale fractie is
best niet groter dan 14 mm. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor porfiersteenslag 2/7 mm.
- Elke component van de opbouw moet een minimale doorlatendheid van 540 liter/sec per ha hebben.
- De verharding mag afhellen naar een naastgelegen groenzone. Het is aangeraden om de helling te beperken
tot 5 cm/m.
- Het plaatsen van afvoerelementen (rooster of afvoerputje) langs de waterdoorlatende verharding is niet
toegestaan.
- Er wordt aangeraden om de verharding – zeker de berijdbare delen – te voorzien van een boordsteen met
een fundering van mager beton. Indien gewenst kan de boordsteen 2 cm verzonken worden geplaatst zodat
deze onzichtbaar is.
- De funderingsdikte is afhankelijk van de beoogde toepassing. Voor personenwagens wordt minstens een
dikte van 20 cm voorzien. Bij zwaar verkeer wordt aangeraden om 40 cm aan te leggen in twee lagen.
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TYPE 1/ C: NIET-OVERRIJDBARE WATERDOORLATENDE VERHARDINGEN
Voor de aanleg van niet-overrijdbare waterdoorlatende verhardingen, denk aan: terrassen, patio’s,
tuinpaden,… . De vele creatieve toepassingen tonen aan dat waterdoorlatendheid deel kan uitmaken van elk
tuinontwerp!
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2/

WATERDOORLATEND MET BEGROEIING

TYPE 2/ A: OVERRIJDBARE GRASBETONTEGELS
Grasbetontegels hebben vaak een groot formaat en worden gekenmerkt door een open structuur. Ze bestaan
in allerlei vormen en stijlen. De holtes worden opgevuld met een aardemengsel en ingezaaid met gras. Het
regenwater kan doorheen de grasdelen naar de ondergrond worden afgevoerd en de begroeiing zorgt voor
een groen uitzicht.
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Voorwaarden om in aanmerking te komen als kwalitatieve waterdoorlatende verharding:
- De opbouw van de verharding is zoals aangeduid op bovenstaande snede.
- De tegels hebben minstens een dikte van 8 cm. Bij zwaar verkeer wordt een dikte van 12 cm aangeraden.
- De openingen of voegen in de verharding moeten minimum 10% van de oppervlakte vertegenwoordigen.
- Elke component van de opbouw moet een minimale doorlatendheid van 540 liter/sec per ha hebben.
- De verharding mag afhellen naar een naastgelegen groenzone. Het is aangeraden om de helling te beperken
tot 5 cm/m.
- Het plaatsen van afvoerelementen (rooster of afvoerputje) langs de waterdoorlatende verharding is niet
toegestaan.
- Er wordt aangeraden om de verharding – zeker de berijdbare delen – te voorzien van een boordsteen met
een fundering van mager beton. Indien gewenst kan de boordsteen 2 cm verzonken worden geplaatst zodat
deze onzichtbaar is.
- De funderingsdikte is afhankelijk van de beoogde toepassing. Voor personenwagens wordt minstens een
dikte van 20 cm voorzien. Bij zwaar verkeer wordt aangeraden om 40 cm aan te leggen in twee lagen.
- Informeer u bij de leverancier van de tegels omtrent de geschikte samenstelling en zaaidichtheid van het
graszadenmengsel.
- Na het inzaaien is geen verkeer toegelaten tot na de tweede maaibeurt.
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TYPE 2/ B: OVERRIJDBARE KUNSTSTOF GRASTEGELS
Verstevigd gazon combineert de voordelen van verharding met het uitzicht van gras. Door de draagkrachtige
grastegels op een fundering te plaatsen, wordt het geheel overrijdbaar. De holtes worden opgevuld met een
aardemengsel en ingezaaid met gras.
Dit type verharding heeft een groot aandeel onverharde oppervlakte en is dan ook fragieler. Het frequent
berijden van de grastegels, zeker in combinatie met draaiende bewegingen, zal het gras beschadigen. Dit
type verharding is daarom niet geschikt voor intensief bereden toepassingen.
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Voorwaarden om in aanmerking te komen als kwalitatieve waterdoorlatende verharding:
- De opbouw van de verharding is zoals aangeduid op bovenstaande snede.
- De tegels zijn gemaakt van polyetheen (PE) en zijn UV-bestendig. Ze hebben minstens een dikte van 4 cm.
Bij zwaar verkeer wordt een dikte van 5 cm aangeraden.
- De tegels zijn aan elkaar bevestigd d.m.v. een vaste verbinding zodat zowel horizontale als verticale
trekkrachten worden opgevangen.
- Elke component van de opbouw moet een minimale doorlatendheid van 540 liter/sec per ha hebben.
- De verharding mag afhellen naar een naastgelegen groenzone. Het is aangeraden om de helling te beperken
tot 5 cm/m.
- Het plaatsen van afvoerelementen (rooster of afvoerputje) langs de waterdoorlatende verharding is niet
toegestaan.
- Er wordt aangeraden om de verharding – zeker de berijdbare delen – te voorzien van een boordsteen met
een fundering van mager beton. Indien gewenst kan de boordsteen 2 cm verzonken worden geplaatst zodat
deze onzichtbaar is.
- De funderingsdikte is afhankelijk van de beoogde toepassing. Voor personenwagens wordt minstens een
dikte van 20 cm voorzien. Bij zwaar verkeer wordt aangeraden om 40 cm aan te leggen in twee lagen.
- Informeer u bij de leverancier van de tegels omtrent de geschikte samenstelling en zaaidichtheid van het
graszadenmengsel. Deze tegels zijn ook voorbegroeid verkrijgbaar in de handel.
- Na het inzaaien is geen verkeer toegelaten tot na de tweede maaibeurt.
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TYPE 2/ C: NIET-OVERRIJDBARE WATERDOORLATENDE VERHARDINGEN
Wist je dat verharding ook ingegroend kan worden met bijvoorbeeld grassen, sedums en bodembekkers?
Verharding hoeft niet altijd traditioneel uitgevoerd te worden! De nieuwe toepassingen op de markt zijn niet
alleen mooi, maar ook onderhoudsarm. Charme verzekerd!
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3/

KARRESPOOR

Hét alternatief bij uitstek voor een klassieke oprijlaan of toegangsweg is het aanleggen van een karrespoor.
Hierbij hoeven de rijgedeelten niet steeds waterdoorlatend te zijn. Plaatselijke verhardingen in beton of
kasseien zijn bijvoorbeeld ook mogelijk.
De zone tussen de rijsporen heeft een breedte van minimum 60 cm, is onverhard en begroeid. Onder deze
zone mag evenwel geen fundering aanwezig zijn om voldoende waterdoorlatendheid te garanderen.
Omdat de middelste strook niet draagkrachtig is, kan dit type verharding evenwel niet worden toegepast voor
circulatiezones.
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© Natuurtuinen Deburggraeve

NOG VRAGEN?
Contacteer ons gerust:
Dienst Omgeving
Korenmarkt 10
8870 Izegem
omgeving@izegem.be
T +32 51 337 302
Het loket van de dienst is geopend op afspraak. Afspraken kan je zelf inplannen via:
https://afspraak.izegem.be/Internetafspraken/
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