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___________________________________________________________________________________________ 

 

AANWEZIG  
Stemgerechtigde leden: Fernand Van Ginderen (Natuurgidsen VMPA Antwerpen Centrum); Jan Mertens 

(beweging.net); Jo Van Uffelen (Natuurpunt Antwerpen Stad); Paul Braeckmans (Natuurpunt Schijnvallei); Marc 

Raeymakers  (WBE Antwerpse Polders Noord), Rudi Leemans (Natuurpunt Zuidrand), Stijn Sysmans (deskundige 

burger) en Stijn Wens (deskundige burger) 

 

Niet stemgerechtigde leden: Wiebe Eekman (PVDA+) en Jana Deforche, secretaris (stad Antwerpen, EMA)  

 

VERONTSCHULDIGD  
Stemgerechtigde leden: Anne Bergmans (UA); Lin Ploegaert (Straatego);   

Niet-stemgerechtigde leden: Ilse De Schutter (Groen); Patrick Janssens (CD&V); Lisa Geets (NV-A)  en kabinet van 

schepen leefmilieu 

 

AFWEZIG 

Stemgerechtigde leden: Natuurpunt Antwerpen Noord en Natuurpunt WAL  

 

______________________________________________________________________________________ 

 

1. Verslag vorige vergadering  
 
Het verslag van de Adoma van 29.11.2018 wordt goedgekeurd.  

 

2. mededelingen 
 

 

3. Waterplan Stad Antwerpen 
 

Projectleider Samuel Van de Vijver geeft een toelichting over het waterplan in opmaak. Eind 2019 wordt het finale 
waterplan verwacht.  
De presentatie wordt aan de leden bezorgd. 
Hieronder een weergaven van de vragen en discussie: 
 
Staat riolering 
Wordt in de berekeningen/computersimulaties voor de wateroverlast in Antwerpen met factoren als de huidige 

staat van de riolering rekening gehouden? Er wordt gesproken over wateroverlast veroorzaakt door hevige  

regenbuien, maar vaak is de oorzaak bijvoorbeeld problemen in kolken door slecht onderhoud of wortels. Ook een 

verzadigde bodem in de polders van Zandvliet door klei + beperkte infiltratie-mogelijkheden.  De oplossing van meer 

ontharden en laten indringen in de bodem is dus niet overal mogelijk.  

ADVIESRAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING EN MILIEU 

Verslag 
 
Datum en uur vergadering: 19 december 2018  om 19.00u 

Plaats vergadering: Ecohuis – auditorium, Borgerhout 

Volgnummer: AD18v08 
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Antwoord: De projectleiders erkennen de noodzaak van onderhoud van rioleringen, waterlopen ed. Enkel rekenen 

op bijkomende infiltratie is niet overal mogelijk. Bijvoorbeeld in Wilrijk,  Neerland ook niet voldoende potentieel 

Hier omdat bijvoorbeeld ook kwelwater naar boven komt. Toch zijn er ook hier op andere manieren buffers nodig.  

Onderhoud kan niet mee in rekenmodel, maar moet ism Waterlink opgelost worden. Heraanleg van straten 

combineren we met nodige rioleringswerken. Waterlink is zich erg bewust van de problematiek en werkt samen met 

de stad  (en de districten)aan een integrale oplossing die wijkgericht is. Zo heeft Waterlink een Asset management 

plan gemaakt en gebeuren veel meer inspecties van de rioleringen dan in het verleden. 60% van de rioleringen zijn 

vandaag in beeld. Er bestaat een lijst met prioritaire acties. Maatregelen als bijvoorbeeld een levensduurverlenging  

van de rioolbuis door een ‘Kous’ kan helpen voor wortelvorming. Soms is echter een volledige vervanging nodig. We 

gaan hier proactiever en  financieel slimmer mee om. In volgende legislatuur brengen we de bovengrondse 

bestrating in kaart om zo beter geïnformeerd keuzes te maken.  

Gescheiden stelsel 
Schoten en Schijn kennen veel wateroverlast. Hoe ver staat het met gescheiden stelsel? Vandaag vaak vervuiling 

door overstroom riolering of mazoutketels in de kelders op momenten van wateroverlast. Welke oplossingen kan de 

stad bieden?  

Antwoord projectleider: De scheiding  van regenwater en afvalwater is volgens de Vlaamse regelgeving de 

verantwoordelijkheid van Waterlink. Belangrijk is dat bij aanleg van gescheiden stelsels rekening gehouden wordt 

met de afwatering.  Om efficiënt te zijn moeten gescheiden straten overstromen naar gescheiden straten. Daarom 

zijn de lokale opvangen van regenwater belangrijk en soms een betere oplossing. Dat bespaart de kost voor 2 buizen 

en is mogelijk en effectief wanneer alle regenwater in de grond kan sijpelen. We kiezen zo optimale locatie-

gebonden oplossingen. We zijn 20 jaar geleden gestart met de aanleg van gescheiden stelsels en het duurt nog 70 

tot 100 jaar voor alles optimaal beter is aangelegd. Water meer zichtbaar maken, wat een doelstelling is van het 

waterplan kan enkel als dit proper is. We moeten ook mikken op maximaal hergebruik, zowel privatief als publiek, 

bijvoorbeeld voor groen en bomen.  

verdroging 
Kan de riolering ook niet ingezet worden als buffer, ipv enkel als afvoer van overtollig water? Ervaring leert dat in 

periodes van droogte de natuur in de stad erg leidt door verdroging. Het voorbeeld van Park van Eeden, beheerd 

door natuurpunt wordt genoemd. Is het mogelijk om via riolering ook water toe te voegen bij tekorten? Antwoord 

projectleider: Dit is een vraagstuk waar veel overheden mee zitten, namelijk waar water halen bij tekorten? Door 

regenwater maximaal in de bodem te laten sijpelen en daar te bergen kan het probleem deels voorkomen en ook 

opgelost worden. De provincie werkt bijvoorbeeld ook hard aan het probleem van het beheer van waterlopen op 

momenten van droogte.  

Problematiek Stadsparkvijver 
Kan je de problematiek en de oplossingen voor de droogte in de Stadspark schetsen? Ook de vijver met vis op in 

park van Eden en Boekenbergpark kenden volledige verdroging. 

Antwoord: Er is een probleem dat verschillende oorzaken heeft: bemaling, afbreken van de toevoer door 

waterlopen en klimaatverandering. Oplossing is niet eenvoudig en zal uit verschillende maatregelen bestaan. 

Vandaag voeren we hemelwater uit de omliggende straten maximaal af naar de stadsvijver. Hier moet ook een 

zuivering op gebeuren. Voornamelijk de zogenaamde ‘first flush’ kan erg vervuild zijn.  Door het gebruik van poreuze 

buizen trachten we infiltratie te voeden. Hoe intenser de buien, hoe minder infiltratiemogelijkheid door het hoge 

debiet. Daarom leggen we buffers in straten aan. Zogenaamde infiltratiekratten, om later via overstort naar de 

bodem te gaan. Dit kan dan wel beter infiltreren. Dit is een deel van de oplossing voor de water-gerelateerde 

klimaatproblematiek in de stad. 
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Problematiek bemalingen en lozingen 
Kan de bemaling bij openbare werken of private ontwikkelingen niet naar de stadsparkvijver gebracht worden? 

Vandaag gaat water de riool in. Daarnaast is het toch onaanvaardbaar dan bijvoorbeeld betonmolens met 

leidingwater worden gespoeld en dan rechtstreeks in de kolken wordt geloosd? Wat doet het nieuwe RUP 

Pelikaanstraat hier bijvoorbeeld aan? 

Antwoord: eerste doelstelling is het hemelwater maximaal lokaal hergebruiken, in tweede instantie slim afwateren. 

Ofwel wordt gekozen voor infilteren (niet simpel daar), tweede mogelijkheid is via een bestaande pijp de connectie 

naar de stadsparkvijver te maken.  

Opmerking: We moeten overal waar we vandaag bouwen in de stad gaan voor een duurzame wateroplossing. Het 

moet toch mogelijk zijn om dit op  te leggen in de vergunning?  Aannemers controleren bij overtredingen. Zeker als 

de stad zelf bouwt. Antwoord: dat is waar, maar het probleem zit vaak in handhaving.   

Oplossing stadsparkvijver 
Is er een zicht op wanneer de vijver terug gevuld kan worden?  Moeilijk te zeggen, zeker omdat we een goeie 

duurzame oplossing wensen. Met een retourbemaling is het niet meteen opgelost omdat het systeem volledig 

ontregeld is. De Brilschrans  heeft ook bijna droog gestaan. Het probleem van de pompen 600 meter verder is net 

op tijd gedetecteerd en door deze af te zetten was het watersysteem op 6 maanden tijd hersteld.  

Eerste belangrijke voorwaarde is regenaanvoer. In de omgeving van het  stadspark is er zo weinig 

infiltratiemogelijkheid waardoor regenbuien maar heel beperkt impact hebben. Scenario’s  worden uitgewerkt om 

andere waterbronnen aan te boren  (bijv. Schijn, rwzi Deurne, afkoppelingen straten terugkeerbemalingen). De 

grondwatertafel is heel sterk gezakt de laatste jaren. De vijver afdichten is geen oplossingen voor de bomen in het 

park, maar wel interessant voor historisch beeld van een volle vijver.. Er was een stevige impact door de werken aan 

het station omdat er een afsluiting kwam tot aan de boomse klei. De Herentalse vaart voedde de stadsvijver vroeger 

(huidige Plantin-Moretuslei). Deze toevoer is afgeknipt met aanleg ring en metro’s. De grondwatertafel (enige 

voeding stadsvijver) is erg gevoelig en heel precair. Zeker bij zo’n droge zomer. Verbonden waterlopen zijn een veel 

robuuster systeem.  Zoeken naar nieuwe netwerken tussen de stedelijke vijvers om ze robuuster te maken. Rivieren 

terug verbinden is niet eenvoudig.  

Bewustzijn en stad als goede voorbeeld 
Vraag: het waterplan wil ook het waterbewustzijn vergroten. Veel mensen lozen frietvet of verfresten in de kolken. 

Bewustzijn bij Antwerpenaar en bedrijven moet vergroten. Opmerking: De stad zou hier meer aan kunnen doen. 

Bijvoorbeeld van deur tot deur info geven in verstaanbare taal. Antwoord: in gebieden waar we grotere oppervlakte 

kunnen afkoppelen gebeurt dit wel: bijvoorbeeld in Ekeren of Berendrecht.  De rioleerbeheerder subsidieert ook 

afkoppeling op privaat domein en adviseert met afkoppelingsdeskundigen. Via de tuinstraten experimenteren we 

om samen met bewoners uitdagingen aan te gaan en een integrale duurzame wijkoplossing uit te werken met stad 

en bewoners, op privaat en openbaar domein. De stad en haar afdeling zijn mbt dit thema ook in transitie. We 

moeten in dialoog gaan met burgers want kunnen dit niet alleen. Stad geeft goede voorbeeld, door aanleg van 

ondergrondse buffers, bijvoorbeeld aan Den Oever. Bedoeling is om dit meer te doen. Elke regenwaterafvoer is in 

principe een ondergrondse buffer. Het zijn infiltrerende buizen. Daarom dammen we deze soms af. Het is een 

verhaal van ophouden en remmen. We kiezen liefst voor zichtbare infiltratiemogelijkheden om het bewustzijn te 

vergroten. We werken met strategische partners als de provincie (waterbeheerder van grensoverschrijdenden 

waterlopen) en Water-Link.  

Maar de mentaliteit bij bewoners, aannemers, naast burgers en ook de eigen diensten van de stad is moet 

veranderen..  

Garanties uitvoering waterplan 
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Opmerking: ik die veel mooie plannen en veel expertise bij de stedelijke diensten. In de praktijk in de stad zie ik nog 

steeds een grote auto-focus, grote bouwblokken worden gebouwd met veel verharding en veel waterbemaling als 

gevolg.. .Hoe zullen jullie de mooie doelstellingen uit het waterplan in uitvoering brengen? Of wordt het zoals het 

groenplan, met veel intenties, maar weinig uitvoering in de praktijk? Antwoord: De noodzaak voor een waterplan en 

de uitvoering ervan ligt er sterk omdat de negatieve gevolgen van de klimaatverandering zich steeds harder laten 

voelen. Hier ligt de noodzaak zeker. Daarnaast hebben we middelen voor heraanleg van openbaar domein en 

riolering.  We willen nu onderzoeken hoe een groot deel van de middelen voor ondergrondse investeringen 

mogelijks beter naar bovengrondse buffermaatregelen gaat. Zaken  als klimaatrobuustheid, tuinstraten en Sint-

Andries zitten opnieuw in bestuursakkoord district Antwerpen, dus dit is een hoopgevend signaal. 

Schijn-scheldeverbinding 
Vraag: Er is een haalbaarheidsstudie besteld voor gravitaire schijn-scheldeverbinding. Wat was de conclusie? 

Antwoord: Deze blijkt technisch mogelijk, maar gezien er heel veel moeilijke randvoorwaarden aan gekoppeld zijn 

wordt het politiek als niet-wenselijk beschouwd vandaag. De problematiek die gepaard gaat met de onderbreken 

van deze gravitaire verbinding wordt wel meegenomen in het Over de Ring-project. Specifiek voor water en energie 

is een studie opgestart om hier maximale meerwaarde uit te halen. De leden vragen om de studie  over de Schijn-

Scheldeverbinding te ontvangen. De secretaris vraagt dit na.  

Hergebruik 
Wat doet de stad om in te zetten op hergebruik? We werken bijvoorbeeld aan een proefproject met Aquafin om de 
bewatering van jonge bomen via het hergebruik van water uit  afvalzuiveringsstations te doen. Vandaag nog met 
leidingwater. Ook op Zuiderdokken bijvoorbeeld komt een hemelwaterbuffer voor alle daken rondom dat na 
zuiveren tot drinkbaar water door bewoners lokaal kan worden hergebruikt. Dit is vandaag een proefproject met 
subsidie, maar kan een oplossing zijn in de toekomst. Een ander voorbeeld is Berendrecht waar we water uit de 
zuivering eerst langs de bomenbank te sturen. Nieuw-Zuid is volledig waterneutraal en hier vindt een experiment 
met grijswaterrecuperatie plaats. Er wordt hard gewerkt om ook bewoners te sensibiliseren, bijvoorbeeld via 
subsidies voor groendaken of hemelwaterputten.  
De suggestie wordt gemaakt om één van de volgende raden over stimuleringsbeleid van de stad voor groen 

(Geveltuinen  en daktuinen bijvoorbeeld) te spreken. 

Cases waterplan 
Vraag: Je sprak over 3 cases die in het waterplan zullen worden uitgewerkt. Welke zijn deze? Antwoord: Is nog niet 

beslist, maar nu een shortlist van 9 met o.a Stadsparkvijver, Rivierenlandschap van Ekeren, Lage weg in Hoboken en 

de Wapper/Brouwersvliet. 

Opmerking: We zien goede voorbeelden, bijvoorbeeld Sint-Andries waar geperforeerde dekstenen worden getest. 

Om echt ruimte voor groen en water te creëren moet bovengronds parkeren afgeschaft worden.  Districten volgen 

mee het waterplan en adviseren.  

Opmerking: het is belangrijk om aanbevelingen over bemalingen en andere watergerelateerde aspecten steeds mee 

te nemen in de adviezen van Adoma. De stad moet alvast starten met zelf voldoende aandacht hiervoor te hebben 

in de eigen stedelijke projecten en de aannemers hierop strenge voorwaarden op te leggen. Er is ook aandacht 

nodig voor de naleving ervan.  Stadsgebouwen moeten het goede voorbeeld geven en maximaal afkoppelen en 

lokaal infiltreren. Een lid merkt op dat Den Bell in deze een erg slecht voorbeeld is met het dagelijks oppompen van 

240 000 liter water om een droge parking te hebben.  

Adoma beslist in deze fase geen formeel advies te maken over het waterplan. Wel wordt dit verslag met een 

weergaven van de vragen en opmerkingen aan de projectleiders bezorgd om mee te nemen in de verdere 

uitwerking van het waterplan. Adoma uit alvast interesse om na afwerking van het waterplan nogmaals een 

toelichting te krijgen.  
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4. Jaarverslag en zelfevaluatie 

 
Jaarverslag Adoma: tekstje over het functioneren van de raad hoort hier steeds bij. Met de nieuwe bestuursperiode 
voor de deur is het moment voor reflectie goed. Er is het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor het 
functioneren van Adoma met het onderzoek van UGent (Lotte), de bevraging van de leden via vragenlijst, interviews 
en focusgroep. Er vonden ook  interviews met administratie en het kabinet plaats. Er bestaat een consensus over de 
moeilijkheden waarin Adoma verkeert (beperkte interesse van de politiek, te weinig gewicht van de adviezen, 
verbeteringen mogelijk naar samenstelling (zowel vertegenwoordiging als expertise), nieuwe vormen van 
burgerparticipatie winnen aan belang. De secretaris zal tegen de volgende raad een tekst voorleggen gebaseerd op 
de bevindingen uit de gebeurde analyse en suggesties ter verbetering van de werking. Bedoeling is op de volgende 
raad tot een gedragen zelfevaluatie te komen de opgenomen wordt in het jaarverslag.  
Een lid merkt op dat er recentelijk twee nieuwe enthousiaste deskundige burgers interesse hebben getoond. Het is 
dus zeker niet zo dat er geen interesse is in milieu-adviesraden.  
Een lid merkt op dat de agenda soms te overladen is. Het is niet haalbaar om meer dan & thema per avond te 
behandelen. Soms zijn er dringende dossiers met deadline die ertussen komen. Dit moet ik de toekomst vermeden 
worden.   
 

5. Varia 

 
Vergadermomenten 2019 
De leden beslissen om de Adomaraden bij voorkeur te houden om een woensdag of een donderdag in de tweede 

week van de maand. Schoolvakanties worden vermeden. Voor 2019 worden alvast 13 februari en 14 maart 

vastgelegd. 

Mogelijke te behandelen thema’s zijn Nieuw-Zuid en smart city, beleid ter stimulering van groendaken en groene 

gevels. Daarnaast is het wenselijk om de nieuwe schepen uit te nodigen om kennis te maken, een toekomstige rol 

voor Adoma te bespreken en het bestuursakkoord mbt duurzaamheidsaspecten toe te lichten.  Ook de 

klimaatambities voor een nieuw stedelijke klimaatplan zou Adoma graag met de politiek verantwoordelijken voor de 

komende bestuursperiode bespreken.  

Isvag 
Stijn Sysmans ontmoette de directeur van ISVAG onlangs en ze toonde zich erg bereid om nog eens een toelichting 

te voorzien. Het. openbaar onderzoek voorbij, dus timing voor advies niet ideaal.  

Jana Deforche        Stijn Sysmans 

secretaris       onder voorzitter 


