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Bouwsector: meer dan staal en beton



Ruimte voor water

Regenwater opvangen, bufferen en laten infiltreren (afkoppelen 
van riolering)
Infiltratievoorzieningen (infiltratieputten, infiltratiestroken, 
infiltratiegrachten, wadi’s, ...)
Gebruik van waterdoorlatende materialen voor opritten, 
voetpaden, parkeerplaatsen, funderingen, infrastructuur, ...
Individuele als collectieve oplossingen, afh. van ligging in stedelijk 
gebied of buitengebied en afh. van woningtype

Foto’s: www.blauwgroenvlaanderen.be



Ruimte voor water

Infiltreren ≠ ontharden

Zowel bij verharde als ontharde 
oppervlakken: massale afstroming zonder 
infiltratie 

Infiltratie door in te zetten op het natuurlijk 
reliëf: water naar lager gelegen gebieden 
brengen en tijd geven om in de bodem in te 
sijpelen



Ruimte voor groen en blauw

Extra koeling

Meer biodiversiteit

Meer groenbeleving

Meer speelruimte

Meer beweging

…



Op basis van concrete realisatiegerichte 

maatregelen

Fase 1 : Perceelniveau

Fase 2: Straat- en wijkniveau

Initiatiefnemers

Ruimte voor groen en water:
Invoeren van groenblauw peil



Ruimte voor groen en blauw:
Invoeren van groenblauw peil

Timing: eind september 2021



Groendaken en groengevels

Gebruik van natuurlijke 

materialen

Natuurtechnische 

milieubouw  (NTMB-

zorgsysteem)

Positief beoordelingskader 

bij vergunningen

Ruimte voor groen en blauw: 
Project “Natuurinclusief bouwen”



Positief en objectief beoordelingskader bij 
vergunningen

Ruimte voor groen en blauw: 
Project “Natuurinclusief bouwen”

Groene ingrepen in het project 

op een positieve manier extra 

benadrukken

Draagvlak van projecten bij 

lokale besturen en omwonenden 

verhogen



Positief en objectief beoordelingskader bij 
vergunningen

Ruimte voor groen en blauw: 
Project “Natuurinclusief bouwen”

Toepassingsgebied (Type constructie, nieuwbouw vs renovatie, …)

Doelgroep (Openbare besturen / Projectontwikkelaars / …)

Natuurinclusieve maatregelen

Aanleg en beheer

Randvoorwaarden (oppervlakte terrein, bouwvolume, …)

Voor- en nadelen (complexiteit, voorkennis, …)



Ruimte voor groen en blauw:
Green Deal Natuurlijke Tuinen

9 % van Vlaanderen is tuin =
enorm potentieel voor 
klimaatadaptieve maatregelen

Foto: Green Deal Natuurlijke Tuinen



Beter omgaan met kwalitatieve toplaag (rijk aan 

organisch materiaal)

Minder verdichten van bodem

Gerichter zwaar transport op werven

Ruimte voor groen en blauw:
Gezonde bodems



Ruimte voor groen en blauw: 
Kwalitatieve verdichting

Belang van kwalitatieve verdichtingsprojecten:

Investeringen in openbaar domein

Investeringen in groenblauwe dooradering

Investeringen in collectieve hemelwaterputten

Investeringen in gescheiden riolering

Investeringen in klimaatrobuuste straten

Investeringen in fietsvoorzieningen, elektrische 
laadpalen, …



Hergebruik in individuele gebouwen
Grotere hemelwaterputten bij particulieren

Nuttig gebruik voor wasmachine, toiletten, tuin, auto, …

Voorzien van voldoende buffer voor droge periodes

Laten infiltreren van extra opgevangen water

Hergebruik in bestaande wijken
Collectieve hemelwateropvang

Gescheiden riolering

Circulaire nieuwbouwprojecten
Collectieve hemelwateropvang

Grijs- en zwartwaterrecuperatie

Circulair water 



Maar…  nog maatschappelijke uitdagingen!



Belang van domeinoverschrijdende aanpak!



Waterschaarste en droogte

Bebossen, vergroenen en biodiversiteit

Energetische renovatie

Elektrische mobiliteit

Stikstofdepositie

Asbestverwijdering

Circulair bouwen

…

Belang van domeinoverschrijdende aanpak!



Bouw als integrator

#AANNEMER
#GROENWERKER
#INNOVATIECOÖRDINATOR 
#LANDSCHAPSARCHITECT
#MILIEUTECHNOLOOG
#BIMPROFESSIONAL
#PROJECTLEIDER - HVAC
#RIOOLLEGGER
#GRONDWERKER
#ISOLATIEWERKER
#TECHNICUS GEOTHERMISCHE INSTALLATIES
#INSTALLATEUR FOTOVOLTAÏSCHE SYSTEMEN
…



Bedankt voor jullie aandacht!

www.vcb.be
info@vcb.be

http://www.vcb.be/
mailto:info@vcb.be

