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BEPERKTE WATERBUFFERING
OP PRIVATE PERCELEN

AFSTROMING VAN HET HEMELWATER RICHTING N16,
DOORNSTRAAT EN EIGENLOSTRAAT
Om de grootorde van de benodigde waterbuffercapaciteit te kunnen inschatten wordt

behoort tot het openbaar domein bij een toekomstige vergunningsaanvraag dient deze

reeds een eerste raming meegegeven. Hierbij wordt gerekend met de vastgelegde

oppervlakte conform het addendum B25 aanstiplijst hemelwater niet gebufferd te wor-

buffernorm van 250 m³ per ha aaneengesloten verharde oppervlakte conform de ge-

den. Dit dient wel bevestigd te worden door de rioolbeheerders zijnde de stad Sint-Ni-

westelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater.

klaas voor het gedeelte gelegen in Sint-Niklaas en RioPact (Watergroep en Aquafin)

De totale verharde oppervlakte van het bedrijventerrein is circa 280 ha. Ongeveer 20%
van de totale verharde oppervlakte is afkomstig van de openbare wegenis. Dit komt

Wanneer de resultaten van het geotechnich onderzoek gespiegeld worden op het plan-

neer op circa 58 ha. Van de resterende verharde private oppervlakte is ongeveer 7%,

gebied wordt in de publieke ruimte bij voorkeur gewerkt met waterdoorlatende ma-

ofwel 16 ha, groen ingevuld. Hiervan is een gedeelte nog niet bebouwd. Een andere

terialen met een bijhorende waterdoorlatende funderingsopbouw. Indien er toch met

zone wordt ingenomen voor private buffering. Er kan met andere worden gesteld wor-

ondoorlatende materialen zou worden gewerkt wordt voorgesteld om deze te laten

den dat dit groen verwaarloosbaar is in de berekening.

afhellen naar infiltreerbare randzones (grasstroken, grasdallen, waterdoorlatende ma-

Uit bovenstaande volgt dat het totaal infiltratie- en buffervolume voor het private deel
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voor het dedeelte gelegen in de gemeente Temse.

(industrie) ongeveer 55.500 m³ bedraagt of circa 80%. Voor het openbare deel (wegenis) komt dit neer op ongeveer 14.500 m³ of circa 20%. Gezien deze verharding

terialen,…) of een wadi- en grachtensysteem. Gezien er binnen het openbaar domein
niet voldoende ruimte is om het benodigde infiltratie- en buffervolume voor het volledige bedrijventerrein te kunnen voorzien wordt voorgesteld om deze werkwijze door te
trekken naar de private zones.
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