
Als het over wateroverlast in onze contreien gaat, is Turnhout niet 
meteen de plaats waaraan mensen spontaan zullen denken. Gelegen 
op een zanderige heuvel in de Kempen en omringd door twee kleine 
armen van beken en een rustig kanaal, heeft de stad ogenschijnlijk 
weinig van doen met de regelmatig in het nieuws opduikende water-
problemen. Schijn bedriegt. Want ook in Turnhout moeten er maat-
regelen worden getroffen om het regenwater in de stad vast te houden. 

Alles begint met de structurele wateroverlast in de vallei van 
de Aa, stroomafwaarts van de stad. Die overlast wordt deels door 
geologische factoren verklaard en werd groter door de rechtrek-
king van de waterloop in het kader van de ruilverkavelingen van de 
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jaren1980. Maar de belangrijkste oorzaak van overstromingen is de 
voortschrijdende verstedelijking van Turnhout. De met die forse 
stadsuitbreiding gepaard gaande toename van de verharde opper-
vlakte, maakt dat minder regenwater in de grond kan infiltreren en 
dat water alsmaar sneller en in steeds grotere volumes naar de riolen 
wordt afgevoerd. Daardoor komt het rioleringsstelsel bij hevige re-
genval onder zware druk te staan en wordt bij overbelasting van het 
stelsel noodgedwongen rioolwater in de rivier de Aa geloosd. Dat 
veroorzaakt pieken in het debiet van de rivier en zorgt ook voor ern-
stige waterverontreiniging. Het in de Aa geloosde water is immers 
afkomstig van een gemengd rioolstelsel, waarin zowel hemel- als 
afvalwater terechtkomt. 

Aan de stadsuitbreiding van Turnhout komt overigens nog geen 
eind. In het kader van de afbakening van het regionaal stedelijk ge-
bied is op middellange termijn nog eens in 7.500 extra woningen 
en 180 extra hectare bedrijventerrein voorzien. Waterbeheerders 
zijn er dan ook van overtuigd dat de waterproblemen alleen maar 
zullen toenemen. Daarom drong 
het Antwerpse provinciebestuur er 
bij de stad op aan om preventieve 
maatregelen tegen overstromingen 
te nemen. Uitgangspunt is dat regenwater zoveel mogelijk op het 
grondgebied van de stad dient te worden gehouden. 

Met het oog op een duurzame oplossing, bracht het bekkensecre-
tariaat Netebekken, in samenwerking met het waterschapssecretari-
aat, in 2009 de verschillende partners samen. Sindsdien bespreken 
Aquafin, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het provinciebe-

stuur en het stadsbestuur van Turnhout (ruimtelijke ordening, wegen 
en milieu) op regelmatige basis de verschillende projecten. 

kosTenPlaaTje
Nog in 2009 stelde studiebureau Grontmij een hydrologische rapport 
op over de aanpassing van het bestaande (gemengd) rioleringsstelsel 
aan de groeiende verstedelijking. In de studie wordt een ambitieus 
programma met een volledig nieuwe infrastructuur voorgesteld. In 

dat volgens het gravitatieprincipe 
werkende stelsel zou het regenwater 
van daken, straten en pleinen via 
ondergrondse collectoren onmid-

dellijk naar het naburige riviernetwerk worden afgeleid. Zo wordt 
het bestaand rioleringssysteem niet extra belast en wordt de effici-
entie van de waterzuiveringsinstallatie verhoogd.

Het project - nog in de fase van de voorstudie - is één van de 
eerste systematische pogingen om het stedelijk waterbeheer in 
Vlaanderen op duurzame wijze aan te pakken. Dat is dus een goede 

Turnhout diende als levend laboratorium 
voor een studie over hoe waterberging 

de structuur en het aangezicht van 
onze steden kan verbeteren.

in het stadscentrum 
kunnen strategische 
locaties het 
regenwater 
tijdelijk opvangen: 
een speeltuin, 
een informele 
parkeerplaats en de 
voortuin van een 
jeugdcentrum (in 
beeld: de bestaande 
speeltuin en hoe die 
er als waterbuffer 
kan uitzien bij zonnig 
weer en bij regen).
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regenwater – wordt gezocht naar gebieden die het water bij zware 
regenval kunnen opslaan. In het stedelijke weefsel komen daarvoor 
verschillende soorten ruimten in aanmerking: (semi)publieke ruim-
ten, publieke en private groenruimten, gewezen landbouwareaal, 
postindustriële zones en andere “marginale” ruimten die op relatief 
korte termijn omvormbaar zijn.

Voorts worden de helling van de Turnhoutse straten en dus het 
door oppervlaktewater gevolgde tracé in kaart gebracht. Straten 
kunnen – met een aangepast profiel - als waterkonvooi fungeren. 
Volgens het onderzoek kunnen alvast een reeks lager gelegen, noord-
zuid georiënteerde straten als sub-
stroomgebieden dienst doen.

Door het aan elkaar koppelen 
van die twee lezingen van de stad - de gravitaire logica van het op-
pervlaktewater en de voor dat water potentieel beschikbare ruimte 
– komt een aantal strategische locaties in beeld. In het zuidoosten 
van het centrum zijn dat bijvoorbeeld een speeltuin, een informele 
parkeerplaats en de voortuin van een jeugdcentrum. Die locaties 
bevinden zich langs de voorkeursweg van het water en krijgen door 
de berging een extra functie. De tijdelijke wateropvang kan de ty-
perende structuur van deze kleine open ruimten nog versterken. 

Meer naar het zuiden kan de brede ringweg een belangrijke rol 
spelen aangezien het de bedoeling is dat daar in de toekomst minder 
auto’s over zouden gaan rijden. Door bij het hertekenen van het weg-
profiel rekening te houden met de behoefte aan meer wateropslagca-
paciteit kan de ring zich tot een water- en recreatieve infrastructuur 
ontwikkelen (zie ook www.parkstad.tk).

dremPel Park
“Drempel Park” is de tweede strategie en mikt op het grensgebied 
tussen stad en rivier. Deze strategie sluit nauwer aan bij het water-
plan van de stad en wil vooral gebruik maken van de capaciteit die 
vrijkomt als regenwater niet meer naar de riolen stroomt. Volgens 
de huidige regels moet worden voorzien in voldoende buffervoor-
zieningen aan de afvoerpunten.2 Op die manier wordt de lozing van 
water in de rivier in de tijd gespreid en wordt wateroverlast stroom-
afwaarts voorkomen.

Deze strategie is in feite de ruimtelijke vertaling – op reële schaal 

- van de bestaande regels. Het is een pleidooi om de opvangbek-
kens niet louter als technische installaties te beschouwen, maar als 
kwaliteitsvolle open ruimten die tot een parkengordel rond de stad 
kunnen worden omgevormd. Die brede en veelzijdige uiterwaarden 
kunnen met elkaar worden verbonden door een fietspad dat ook 
als retentiedam dienst doet. Zo ontstaat een nieuwe dialoog tussen 
stad en vallei.

BlauWe vingers
“Reclaimed Valley” is een derde strategie om in Turnhout ruimte 
voor water te creëren. Het is een betoog voor optimale benutting 
van de (natuurlijke en kunstmatige) eigenschappen van de vallei. 

2  Zie de “Code van goede praktijk” (VMM, 1996 en 1999) www.vmm.be/
water/waterwegwijzerbouwen en de Gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening voor hemelwater en waterputten (2004).

zaak. Niettemin lijkt het aangewezen 
het dossier ook vanuit een ruimtelijke 
invalshoek te bekijken. Het voorlig-
gende technisch voorstel houdt im-
mers onvoldoende rekening met 
ruimtelijke consequenties. Zo moet in 
de stad ruimte worden gezocht voor 
een reeks buffervolumes. En er rijzen 
nog meer vragen. Wat is de ruimtelijke 
logica van het voorgestelde systeem? 
Is het systeem ruimtelijk leesbaar en 
daardoor ook in andere steden toe-
pasbaar? 

Ook het kostenplaatje van de 
voorgestelde infrastructuur roept veel 
vragen op. Het is dan ook geen toeval 
dat slechts een derde van het plan on-
middellijk uitvoerbaar wordt geacht. 
De rest van de waterafvoer zou op heel 
lange termijn worden gerealiseerd. Alleen al om die reden is het 
zinvol te onderzoeken of  andere, meer bescheiden ruimtelijke maat-
regelen niet al sneller gunstige effecten kunnen sorteren. Daarbij 
zij aangestipt dat in het voorstel voor het geplande (gescheiden) 
rioolstelsel geen rekening is gehouden met de effecten van klimaat-
verandering. Aangezien die effecten nog niet voldoende bekend zijn, 
is het aangeraden om flexibel aanpasbare systemen van waterafvoer 
te bouwen. 

sTedelijke vennen
Het rioolproject in Turnhout is de 
eerste verkennende ruimtestudie 
in het kader van het onderzoeks-
project “Water in urbanized lands-
capes” (zie kaderstuk). Turnhout 
fungeert daarbij als levend laborato-
rium. Bedoeling van het experiment 
is de discussie over duurzaam stede-
lijk waterbeheer rijker en diverser te 
maken, en het ruimtelijk structure-
rend vermogen van water in kaart 
te brengen. Drie complementaire 
ontwerpstrategieën voor de maxima-
lisatie van de waterhoudende capa-
citeit van de stad worden ruimtelijk 
getoetst. “Stedelijke Vennen” richt 
zich op het stadscentrum, “Drempel 
Park” op het raakvlak tussen stad en 

rivier, en “Reclaimed Valley” verkent de ruimte van de vallei.1 
“Stedelijke Vennen”, de eerste ontwerpstrategie, heeft als doel-

stelling het hemelwater zoveel mogelijk in de bodem te laten infil-
treren en vast te houden, en het zo min mogelijk in bestaande of nog 
aan te leggen riolen te laten stromen. Naar analogie met de voor de 
Kempen zo kenmerkende vennen - tijdelijke poelen met stagnerend 

1  Een deel van de strategieën werd in het najaar van 2010  samen 
met studenten ontwikkeld in het kader van de “Urbanism Studio 
Turnhout” van de KU Leuven (programma MaUSP en EMU). 

in het stedelijke weefsel komen verschillende soorten ruimten voor 
wateropvang in aanmerking: (semi)publieke ruimten, publieke en 
private groenruimten, gewezen landbouwareaal, postindustriële zones... 
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40 41Water b iedt steden kansenOnderzoek

Verkennende studie
De verkennende studie over modern waterbeheer 
in Turnhout maakt deel uit van het onderzoek “water 
in urbanized landscapes. integrating civil engineering 
and urban Design approaches in Regional landscape 
Development projects”(2009-2013). Dat onderzoek 
wordt gefinancierd door het Fonds voor het Weten-
schappelijk Onderzoek (FWO) en staat onder leiding 
van professoren Bruno De Meulder en Kelly Shan-
non (onderzoeksgroep OSA, departement ASRO, KU 
Leuven), Patrick Willems (afdeling Hydraulica,  de-
partement Burgerlijke Bouwkunde,  KU Leuven)en 
Oswald Devisch (onderzoeksgroep Arck, Provincia-
le Hogeschool Limburg). Christian Nolf en Isabelle 
Putseys doen het onderzoek naar nieuwe ontwikke-
lingsconcepten en -methodes voor watersystemen 
in verstedelijkte landschappen. Daarbij worden in-
strumenten ontwikkeld voor een geïntegreerde ste-
den- en waterbouwkundige benadering.
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■■ Voorts illustreert de praktijkstudie in Turnhout dat het samenspel 
tussen waterprogramma’s en andere stedelijke plannen (vastgoed-
ontwikkeling, mobiliteit, infrastructuur, natuur, recreatie...) allerhan-
de vormen van synergie mogelijk maakt (groen in de stad, kwaliteits-
volle openbare ruimte, aanpak van de infrastructuur...). Waterbeheer 
is meer dan de oplossing van een louter technisch probleem; het is 
een kans en een instrument voor de regeneratie van steden.

Tussenniveau
Tot slot leert dit kleinschalig onderzoek ook één en ander over de rol 
die ontwerp en ontwerpmatig onderzoek bij de aanpak van water-
kwesties kunnen spelen. Eén van de lessen is dat ontwerpen belang-
rijke communicatie-instrumenten kunnen zijn, doordat ze complexe 
problemen visueel kunnen synthetiseren. Uiteraard laat ontwerpend 
onderzoek ook ruimte voor het toetsen van alternatieve voorstellen. 
Zo kan ontwerp ook een bemiddelende rol spelen tussen partners uit 
verschillende disciplines of betrokkenen met uiteenlopende belangen. 

Een tweede les die kan worden getrokken, is dat ontwerpend 
onderzoek een erg geschikt operationeel instrument is voor de in-
termediaire schaal. Tussen de watertoets die ingrepen op het niveau 
van het perceel/bouwproject beoordeelt, en het bekkenbeheerplan 
dat veeleer naar algemene overwegingen neigt, gaapt immers een 
vacuüm. Zijn lange traditie maakt van het (stads)ontwerp een nut-
tig instrument voor integraal waterbeleid in een stedelijke context.

Die eigenschappen zijn de voorbije decennia door 
menselijk ingrijpen grondig gewijzigd. Ten einde 
de afvoercapaciteit te verhogen en te versnellen, is 
de lengte van het riviertracé door opeenvolgende 
rechtrekkingen in de loop der jaren met om en bij 
een derde ingekort. En ten gevolge van de bouw 
van grote industriële complexen (en de bijbeho-

rende verharde parkings, wegen...) is de natuurlijk overstroom-
bare vallei ten zuiden van de stad erg verkleind. Bovendien is de 
vallei door de opeenstapeling van grootschalige infrastructuur-
werken (kanaal, ringweg en autosnelweg) sterk versnipperd. Maar 
al die transformaties kunnen ook als een troef voor het waterbe-
heer worden uitgespeeld. 

Door het losse bebouwingspatroon telt het industriegebied na-
melijk veel marginale tussenruimten. Die zouden als verlengstuk 
van de rivier aan de ecologische herontwikkeling van de vallei kun-
nen bijdragen. Als ondiep drasland kunnen die blauwe vingers de 
oude perceelsstructuren herstellen en een duurzaam ruimtelijk ka-
der vormen voor de economische ontwikkelingen die daar kunnen 
plaatsvinden.

De door kanaal, ringweg en snelweg opgeworpen barrières die 
dwars door de vallei snijden, kunnen als potentiële dammen worden 
beschouwd. Het dichte netwerk van lineaire infrastructuur en de 
aanwezigheid van het een tiental centimeters hoger liggend plateau 
bieden in het vlakke Vlaanderen al kansen voor waterberging. 

algemene inzichTen 
Hoewel toegespitst op de specificiteit van Turnhout, verschaft dit 
verkennend onderzoek ook een algemener inzicht in de water-
problematiek in stedelijke landschappen. Zowat alle Vlaamse 
steden worden in de nabije toekomst immers geconfronteerd met 
gescheiden waterafvoer, klimaatverandering en ecologisch herstel 
van watersystemen in sterk verstedelijkt (en nog verdichtend) gebied. 
De ruimtelijke context van Turnhout kan bijgevolg als een steekproef 
voor de rest van Vlaanderen worden beschouwd. Met zijn hetero-
gene perceelstructuur, verspreide industriële zones, infrastructurele 
breuklijnen en versnipperde natuurstructuur vertoont Turnhout 
immers alle typische ruimtelijke kenmerken van het Vlaamse stede-
lijk landschap.
Uit het onderzoek kunnen zeker drie lessen worden getrokken: 
■■ Het ruimtelijk potentieel van preventief waterbeheer moet in kaart 
worden gebracht: het aantal vierkante en kubieke meter dat voor 
onder meer grachten, infiltratie- en retentiebekkens moet worden 
vrijgemaakt, maakt van water een belangrijk element in de ruim-
telijke ontwikkeling van onze steden.
■■ Naast het kwantitatieve aspect, brengen watergebonden maatre-
gelen ook de topografie, hydrologie en geologie - en dus de fun-
damentele eigenschappen van steden - aan de oppervlakte. Dit 
onderzoek is dan ook een uitnodiging aan ruimtelijke planners 
om lokale problemen vanuit de territoriale logica te bekijken en 
de stad ook vanuit andere disciplines te benaderen.

Water in de stad houden
Ten gevolge van het afgelopen decennium in Vlaanderen geïnitieerde 
waterbeheerbeleid kan water opnieuw een betekenisvolle rol in ste-
denbouw en ruimtelijke ordening spelen.1 Tegen de achtergrond van 
toenemende ecologische bezorgdheid2, voortschrijdende verstede-
lijking3, en van de nog onbekende gevolgen van klimaatverandering4 
wordt het nieuwe waterbeheerbeleid gekenmerkt door een preven-
tieve, gedecentraliseerde en brongerichte aanpak. 

In schril contrast met de traditionele waterafvoer en eind-van-
de-pijpoplossingen die het waterbeheer decennialang hebben ge-
kenmerkt, wordt vandaag opnieuw ruimte gegeven aan het water-
systeem en worden de verantwoordelijkheden over de hele cyclus 
opnieuw bepaald. In het nieuwe beheer spelen verstedelijkte gebie-
den een belangrijke rol. Om de negatieve impact te beperken, moet 
water in de steden maximaal worden vastgehouden en optimaal in de 
bodem kunnen infiltreren. Daartoe moeten onder meer groendaken, 
infiltratie- en retentiebekkens, en regenwaterafvoer een plaats krijgen 
in de stad.

1  Zie Decreet Integraal Waterbeleid (2003) www.ciwvlaanderen.be 
2  Zie onder meer Patrick Meire (1998), “Water en natuurbehoud: opties 

voor de toekomst”, in Tijdschrift Water nr. 100, blz. 224-227.
3  Tussen 1990 en 2000 nam de verharde oppervlakte in Vlaanderen 

met 24 procent toe. Volgens het recentste milieurapport 
komt daar tegen 2030 nog eens 17 procent bij (VMM, 2009, 
Milieuverkenning 2030, Landgebruik, blz. 259).

4  Alle scenario’s voor klimaatverandering in Vlaanderen gaan uit van 
(een verschuiving in de richting van) nattere winters en drogere 
zomers met intens onweer. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor het 
beheer van grondwater, rivieren en riolen. Aangezien de gevolgen van 
klimaatverandering nog in grote mate onzeker zijn, verdienen flexibel 
bij te sturen maatregelen de voorkeur (bron: P. Willems, EOS, 2010).

De talrijke marginale 
tussenruimten van 
het industriegebied 
kunnen een 
duurzaam ruimtelijk 
kader vormen.

over de ringweg rond turnhout zouden in 
de toekomst minder auto’s gaan rijden. Door 
rekening te houden met de behoefte aan meer 
wateropslagcapaciteit kan de ring zich tot een 
water- en recreatieve infrastructuur ontwikkelen.
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