
Leefmilieu Brussel 

Opleiding 
Duurzaam Gebouw: 
 
Beheer van het regenwater 
op het perceel 

DOORLATENDHEIDSTESTEN EN PROBLEMEN ROND VERVUILING 

J. DUCHATELET 

SGS Belgium S.A. 



2 

Doelstellingen van de presentatie 

● Het begrip doorlatendheid van de bodem 

aansnijden en uitleggen waar deze parameter van 

afhangt 

● De samenstelling van een doorlatendheidsstudie 

beschrijven en zeggen welke onderzoeken 

voorzien moeten worden bij het ontwerp van een 

infiltratieproject 

● Het probleem van vervuiling en de gevolgen van 

vervuiling op een perceel voor een infiltratieproject 

bespreken 
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● Inleiding 

● Doorlatendheid van de bodem 

● Doorlatendheidsstudie  

► Cartografische studie 

► Onderzoeksstrategie  

► Veldonderzoek 

► Interpretatie van de resultaten 

● Probleem van de vervuiling van de bodem en het 

grondwater 

► Soorten verontreiniging 

► Inventarisatie van de bodemgesteldheid 

Plan van de uiteenzetting 
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Inleiding Regenwater infiltreren? 

 
 Site buiten opvang- en beschermingsgebied? 

 Niet-verontreinigde grond? 

 Diepte van het grondwater? 

 

 Ondoordringbaar substraat onder de voorziening? 

 Doorlatende bodem? 

 

 

  Inventaris van de bodemgesteldheid, expertise… 

 

De keuze van de voorziening en dus van de uit te voeren onderzoeken 

hangt af van de eigenschappen en eisen van de site 

 

Oppervlakkige infiltratie 

 

Tijdelijke opslag en evacuatie 

naar een afvoer 

 
Infiltratie in de diepte 

 

    Doorlatendheidstests op de beoogde infiltratiediepte 

 

   Cartografische gegevens, databases of 

terreingegevens (verkenningsboringen) 

 

  Database 

 

    verkenningsboringen 

 



5 

Doorlatendheid van de bodem 

 Hangt vooral af van de textuur en structuur van de 

bodem 

 

 

 

 De doorlatendheidscoëfficiënt (K) of het 

geleidingsvermogen uitgedrukt in m/s, mm/u, cm/u, … 

 

 Doorlatendheid = vermogen van een omgeving om 

vloeistoffen te laten circuleren onder een drukgradiënt 

 Bij bodem: het gemak waarmee het water (of de lucht) zich verplaatst  

  doorheen de korrels die de omgeving vormen  

   = verbindingsgraad van de poriën 

 ≠ porositeit  

 (verhouding van ruimten ("leegten") tussen de 

 korrels (bv. klei: hoge porositeit, lage doorlatendheid) 
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Doorlatendheid van de bodem 

Structuur: assemblagewijze van de deeltjes die de bodem 

vormen  

 

(Bron: http://www.depi.vic.gov.au/agriculture-and-food/dairy/pastures-

management/fertilising-dairy-pastures/how-do-the-properties-of-soils-affect-plant-growth) 
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Doorlatendheid van de bodem 

Structuur 

 

(Bron: http://blogs.extension.org/gardenprofessors/2013/08 /) 
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Doorlatendheid van de bodem 
Textuur: Verdeling van de deeltjes die de bodem vormen  

      per grootteklasse  

 

 

(Bron: 

http://student.ulb.ac.be/~fcraddoc/Cours%201.7%20Propri%E9ts%20physiques%20des%20sols%20v2010.pdf 

Sedimentologie 

Bouwkunde 

Bodemkunde 
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Doorlatendheid van de bodem 

Textuur 

 

 

vb.: Belgische textuurdriehoek 

 

(Bron: Legende van de digitale bodemkaart van Wallonië - 

versie 2 (2007). Universitaire faculteit 

Landbouwwetenschappen van Gembloux - Laboratorium voor 

Geopedologie, in verband met de PCNSW (overeenkomst 

namens het Waals Gewest - DGA), 54 p. + 2 bijlagen. ) 

Voorbeeld: 

 Klei: 30% 

 Leem: 40% 

 Zand: 30% 

Om een bodem te klasseren volgens textuur: 

 de textuurdriehoek 

 

Kleigrond 
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Doorlatendheid van de bodem 

m/s 

1.4 10-4 

5.6 10-6 

3.1 10-6 

2.8 10-6 

6.1 10-7 

1.7 10-6 

5.8 10-7 

4.2 10-7 

1.4 10-7 

1.1 10-7 

Verwachte doorlatendheid volgens bodemtextuur 

 

 

Uittreksel uit:  

“Leefmilieu Brussel : Infofiches – Duurzame Gebouwen, Informatiefiche tool regenwaterbeheer TRB11 – Kenmerken van 

het terrein” 
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Doorlatendheid van de bodem 

 Waarden kunnen aanzienlijk variëren in heterogene en/of gewijzigde gronden 

 

 

 

 Verticale doorlatendheid ≠ horizontale doorlatendheid (vanwege de 

bodemstructuur) 

 

 

 De onderzoeken aanpassen aan de beoogde voorziening 

 
 Het aantal tests verhogen om de bepaalde waarde na te gaan 

(ook ingeval van homogene bodem indien men dicht bij de 

aanvaardbare grenzen zit) 

 

Aanvaardbare doorlatendheid voor de infiltratie van water: 

Uittreksel uit: “Leefmilieu Brussel : Infofiches – Duurzame Gebouwen, Informatiefiche tool regenwaterbeheer TRB11” 

Infiltratie is mogelijk bij een lagere infiltratiegraad (~1.10-6 m/s), maar de voorziening moet 

dan grotere afmetingen hebben  beschikbare ruimte 
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Doorlatendheidsstudie 

 Bibliografisch onderzoek 

 Onderzoeksstrategie 

 Terreinonderzoeken 

 Interpretatie van de tests / Dimensionering van de 

kunstwerken 
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Doorlatendheidsstudie  

 Geologische kaart 

Bibliografische studie 

 Topografische ligging van de site (vallei, helling, top, …) 

 Aanwezigheid van een waterpunt in de nabijheid 

 …  

 

 Topografische kaart 

 

 



 Geologische Dienst van België (GDB) 

 Uitgegeven tussen 1893 en 1905  
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Geologische kaarten - 1/40.000e 
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2 alm/q3m 

28 Yc 

21 L1 

5 Dv? 

Geologische kaarten - 1/40.000e 

Interpretatie 

2 m recente alluviën/leem 

28 m klei 

21 m zand/leemzand zanderig leem 

Boren tot 5 m in de sokkel 

2 Le 

3 Lk 

8 B 

2 m Lediaans 

3 m Landeniaans 

8 m Brusseliaans 

 

Zand en tertiair 

zandsteen  



Geologische kaart 1/50.000e 

 (Vlaams Gewest) 

  

 + transparant 

 

 + handleiding 

 

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/geologie.html  
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Doorlatendheidsstudie  

 Topografische kaart 

 Geologische kaart 

Bibliografische studie 

 Ondergrond 

 
 Grondmechanische kaart 

Beperkte informatie over quartaire oppervlaktegronden 
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Doorlatendheidsstudie  

 Grondmechanische kaart 

 

Cartografische studie 

• 15 kaarten op schaal 1/5000e (worden momenteel gedigitaliseerd) 

• 9 kaarten (versie op papier) te koop (ULB - dienst BATir) 

 Elke kaart = 11 platen + korte uiteenzetting + doorsneden 

 
 

I. Topografie 

II. Menselijke activiteiten 

III. Alluviale klei 

IV. Leem 

V. Alluviaal zand en grind 

VI. Klei van het Assiaan 

VII. Zand en zandsteen van het Lediaan 

VIII. Brusseliaans zand 

IX. Top van het Ieperiaan zand-kleicomplex 

X. Hydrogeologie 

XI. Indeling in zones 
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Topografie vs menselijke activiteiten 
 

 Dikte van de aangevulde gronden bepaald op basis van de eerste 

opgestelde hoogtemetingkaart (1860) 

 Indicatieve isopachen: Potentieel significante verschillen op lokaal niveau 
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 Alluviale grondwaterlaag van de Zennevallei  

 Grondwaterlaag op de hellingen  aangegeven waterniveaus  

    geen interpretatie / extrapolatie 
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Aangegeven doorlatendheidswaarden in de toelichting van de 

grondmechanische kaart 31.3.7 

 

 

Lithologie K min (m/s) K max (m/s) K gemiddeld 

(m/s) 

Grondspecie - - - 

Alluviale klei 7.5 10-10 6.8 10-8 - 

Leem 9.0 10-8 

Alluviaal leem 8.8 10-10 

Alluviaal zand en grind 2.0 10-7 7.5 10-5 

Zand en zandsteen van het Lediaan 10-4 

Brusseliaans zand 5.6 10-10 2.0 10-4 

Zand-kleicomplexen van het Ieperiaan 4.0 10-9 2.6 10-5 

Kleicomplex van het Ieperiaan 3.0 10-11 1.5 10-6 

Zandcomplex van het Landeniaan 8.5 10-10 1.0 10-6 

Doorlatendheidsstudie 
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Doorlatendheidsstudie 

 Topografische kaart 

 Geologische kaart 

 Grondmechanische kaart 

 

Bibliografische studie 

 https://dov.vlaanderen.be 

 

 

https://dov.vlaanderen.be/
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Doorlatendheidsstudie 

 Topografische kaart 

 Geologische kaart 

 Grondmechanische kaart 

 https://dov.vlaanderen.be 

 

 

 

Bibliografische studie 

 Bodemkaart? 

  Niet beschikbaar voor het BHG 

https://dov.vlaanderen.be/
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Bodemserie  

Bodemkaarten 
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Bodemkaarten 

 



33 Hoofdseries: 1e letter = textuurklasse 

Bodemkaarten 
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1° letter = textuurklasse 

Hoofdseries: 

1° letter = textuurklasse 

(Bron: Legende van de Digitale Bodemkaart van Wallonië - versie 

2 (2007). Universitaire faculteit Landbouwwetenschappen van 

Gembloux - Laboratorium Geopedologie in verband met de 

PCNSW (overeenkomst namens het Waals Gewest - DGA), 54 p. 

+ 2 bijlagen. ) 

Bodemkaarten 

 

Z = zand; 

S = leemzand, kleizand; 

P = licht zandachtig leem 

L = zandachtig leem, zwaar zandachtig leem 

A = licht leem, leem, zwaar leem 

E = lichte klei, zandachtige klei, klei, 

leemachtige klei 

U = zware klei, zandachtige zware klei, zeer 

zware klei. 
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Hoofdseries 

2e letter = drainageklasse 

(Bron: Legende van de Digitale Bodemkaart van Wallonië - versie 

2 (2007). Universitaire faculteit Landbouwwetenschappen van 

Gembloux - Laboratorium Geopedologie in verband met de 

PCNSW (overeenkomst namens het Waals Gewest - DGA), 54 p. 

+ 2 bijlagen. ) 

Bodemkaarten 

 

a: bovenmatige natuurlijke drainage; 

b: licht bovenmatige natuurlijke drainage (Z texturen) of gunstig (L, A, E, U, G 

texturen); 

c: matige natuurlijke drainage; 

d: onperfecte natuurlijke drainage; 

h: vrij povere natuurlijke drainage, zonder beperkte horizon; 

i: povere natuurlijke drainage, zonder beperkte horizon; 

e: vrij povere natuurlijke drainage, met beperkte horizon; 

f: povere natuurlijke drainage, met beperkte horizon; 

g: zeer povere natuurlijke drainage 
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Hoofdseries:  

3° letter =  

profielontwikkeling 

(Bron: Legende van de Digitale Bodemkaart 

van Wallonië - versie 2 (2007). Universitaire 

faculteit Landbouwwetenschappen van 

Gembloux - Laboratorium Geopedologie in 

verband met de PCNSW (overeenkomst 

namens het Waals Gewest - DGA), 54 p. + 

2 bijlagen. ) 

Bodemkaarten 

 

Type Diagnostische horizon 

(of afwezigheid van diagnostische 

horizon) 

Definitie 

a Textuurhorizon B Bodems met textuurhorizon B 

b Structuurhorizon B Bodems met structuurhorizon B 

c Sterk gevlekte textuurhorizon B 

(geval van texturen A, L) of 

verbrokkeld (geval van texturen Z, S, 

P)  

Bodems met sterk gevlekte structuurhorizon 

B (geval van texturen A, L) of verbrokkeld 

(geval van texturen Z, S, P) 

d Geel roodachtige textuurhorizon B Bodems met geel roodachtige 

textuurhorizon B 

f Weinig duidelijk waarneembare 

vochtige en/of ijzerhoudende 

horizon B 

Bodems met weinig duidelijk  

waarneembare vochtige en/of  

ijzerhoudende horizon B 

g Duidelijk waarneembare vochtige 

en/of ijzerhoudende horizon B 

Bodems met duidelijk waarneembare 

vochtige en/of ijzerhoudende horizon B 

h Verbrokkelde vochtige en/of 

ijzerhoudende horizon B 

Bodems met verbrokkelde vochtige en/of 

ijzerhoudende horizon B 

m Humifere antropogene* dikke 

horizon A 

Bodems met humifere antropogene* dikke 

horizon A 

p Gebrek aan profielontwikkeling 

(recente bodems):  

colluviums of alluviums 

Bodems op… (men duidt de textuurklasse 

aan zonder andere aanwijzing. Voorbeeld: 

bodem op leem) 

s Niet bepaalde profielontwikkeling Bodems met niet bepaalde 

profielontwikkeling 
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Hoofdseries: 

4e letter = Aard van de grindbelasting 

Bodemkaarten 

 

 

+ 

 

Textuurvariant  

 

Variant profielontwikkeling 

 

Aanwezigheid van een ander soort substraat <125 cm 

 

… 

 

nuGbbx4, wEdx3, fGbbq2 … 

 

 

 

 



30 

Doorlatendheidsstudie 

 Topografische kaart 

 Geologische kaart 

 Grondmechanische kaart 

 https://dov.vlaanderen.be 

 Bodemkaart 

Bibliografische studie 

 Andere  informatie 

   Uitgevoerde bodemonderzoeken 

(Geotechnische sonderingen / milieuboringen) 

 Wetenschappelijke literatuur 

  

https://dov.vlaanderen.be/
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Onderzoeksstrategie : 

Doorlatendheidsstudie 

 Geplande voorziening 

Voornamelijk verticale doorlatendheid 

Oppervlaktetests 

 

Verticale en horizontale doorlatendheid 

Tests op oppervlaktehorizons 

 

Voornamelijk horizontale doorlatendheid 

Tests op diepe horizons 
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Onderzoeksstrategie: 

Doorlatendheidsstudie 

 Geplande voorziening 

Beschikbare ruimte rekening houdend met voldoende 

grote veiligheidsafstanden ten opzichte van: 

 Eigendomsgrenzen,  

 Bouwwerken,  

 Oppervlaktewater,  

 Bermtop,  

 Nutsleidingen,  

 Bomen, 

 … 
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Onderzoeksstrategie: 

Doorlatendheidsstudie 

 Verwachte gronden 

 

 Homogene of heterogene gronden? 

 Voorafgaande bibliografische studie 

 

 Test van verschillende horizons? 

 

 

 Geplande voorziening 
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Onderzoeksstrategie: 

Doorlatendheidsstudie 

 Geplande voorziening 

 Verwachte gronden 

 Aantal / uitbreiding van de infiltratievoorziening 

  In het ideale geval 3 tests per geteste horizon 

 

Onderzoeksstrategie te bespreken op basis van de elementen 

die gekend zijn in het stadium van het projectontwerp 
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Lokale lithologische verkenning 

 Horizon aanwezig op de beoogde infiltratiediepte 

 

 

Doorlatendheidsstudie 

Grondonderzoeken  

 Doorlatendheidstest 

 

 

 Lithologische beschrijving (kleur, textuur, 

structuur, vocht…) 

 

 

 Teken van tijdelijke aanwezigheid van een 

grondwaterlaag? 
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1. Lokale lithologische verkenning 

 Horizon aanwezig op de beoogde infiltratiediepte 

 Onderliggende horizon 

 

 

Doorlatendheidsstudie 

Grondonderzoeken 

    Aanwezigheid van een grondwaterlaag? 

    Aanwezigheid van onderliggende minder doorlatende 

horizon? 

    Aanwezigheid van rotsachtig substraat? 

  Noodzaak om een piëzometer te installeren? 
 Aanbevolen bij twijfel over de aanwezigheid van een 

ondiepe grondwaterlaag onder de infiltratievoorziening 

 Bij voorkeur in periodes met hoog water (meestal in het 

voorjaar, maar de maximale waterniveaus kunnen zich op 

een ander moment van het jaar voordoen in sterk 

verstedelijkte gebieden ) 
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2. Uitvoering van tests in situ 

  Ksat-test 

 Näsberg-test 

 Porchet-test 

 Dubbele ring (oppervlakte) 

 Open-end-test 

 Putmethode  

 Lefranc-test 

 … 

 

 

Doorlatendheidsstudie 

Grondonderzoeken 
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Grondonderzoeken 

2. Uitvoering van tests in situ: Lefranc-test (aangepast) 

 

 

 

 

Doorlatendheidsstudie 
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Interpretatie van de tests 

 

 

y = 3.7947x - 0.0533

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300

H
m

o
y
e
n

 (
m

)

dH/dt (m/min)

Essai Lefranc - Essai F1 - TP169

K = 7.3 x 10-6 m/s

Doorlatendheidsstudie 

 Bepaling van de doorlatendheid op basis van metingen op 

het terrein 
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Dimensionering van het infiltratiebouwwerk 

 De doorlatendheid gemeten op de site, 

 De tienjarige regenval (of zwaarder),  

 De ondoorlatende opvangoppervlakte, 

 Het buffervolume (tank, bufferbekken, …), 

 Een veiligheidsfactor. 

 

 

Doorlatendheidsstudie 

In functie van: 

Regentijd voor T=10 jaar (min) Hoev. water bekken 

Hoev. water tank 
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Probleem van de vervuiling van de bodem 
en het grondwater 

Wetgevende context: 

  Ordonnantie van 5 maart 2009 over het beheer en de sanering van 

verontreinigde grond  [B.S. 10/03/2009] 

 

Administratie belast met de toepassing: 

 Leefmilieu Brussel (BIM) 

 Onderzoek en opvolging van de verontreiniging: 

 Erkend studiebureau - Expert in bodemverontreiniging 
(http://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=EPS0001) 

Saneringswerken (reiniging)/risicobeheer: 

 Geregistreerde aannemer - Aannemer bodemsanering 
(http://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=EAS0001) 

 Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 

17/12/2009 tot bepaling van de interventienormen en sanitaire normen 

(B.S. 08/01/2010). 
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Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 oktober 2015 tot 

vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen  
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Probleem van de vervuiling van de 
bodem en het grondwater 

Veel voorkomende verontreiniging: 

  Zware metalen 

 

 Minerale oliën 

 

 Monocyclische aromatische verbindingen (BTEX) 

 

 Polycyclische aromatische verbindingen (HAP) 

 

 Gechloreerde oplosmiddelen 

 

 Mobiliteit afhankelijk van het element, de speciatie, de samenstelling 

en de bodemgesteldheid (pH, redoxpotentiaal…) 

 Lichte en zware koolwaterstoffen, lichtjes oplosbaar (behalve naftaleen) 

= Koolwaterstoffen 

 Lichte, vluchtige, oplosbare koolwaterstoffen 
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Probleem van de vervuiling van de 
bodem en het grondwater 

Minerale oliën  

  Koolwaterstoffen (HCT C10-C40) 

(Bron: http://commons.wikimedia.org/) 

stookolie benzine 

 Vluchtigheid en oplosbaarheid afhankelijk van het distillatieproduct  
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Probleem van de vervuiling van de 
bodem en het grondwater 

Minerale oliën  

 

(Bron: http://www.nsp-soil.com/pagina.asp?id=1140) 

 Dispersie door zwaartekracht tot het grondwater, daarna migratie 

ermee 

Verzadigde zone 

Waterspiegel 

Grondwater 
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Probleem van de vervuiling van de 
bodem en het grondwater 

Gechloreerde oplosmiddelen (VOCl/COVCl/HVOC)

  

 

 Koolstofhoudend skelet + chloorato(o)m(en) 

 Gebruik: productie van pvc, productie van Freon (nu verboden), 

oplosmiddelen, ontvetter, stomerij… 

(Bron: http://commons.wikimedia.org/) 

 Aanzienlijke volatiliteit en oplosbaarheid 
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Probleem van de vervuiling van de 
bodem en het grondwater 

 Gechloreerde oplosmiddelen (VOCl/COVCl/COHV)  

  Dichtheid > 1 

 Vloeiende producten 

(Bron: 

 http://www.nsp-soil.com/pagina.asp?id=1140/) 
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Probleem van de vervuiling van de 
bodem en het grondwater 

Verontreiniging op het perceel? 

  Inventarisatie van de bodemgesteldheid 
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http://geoportal.ibgebim.be/webgis/inventaire_sol.phtml
http://geoportal.ibgebim.be/webgis/inventaire_sol.phtml
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Probleem van de vervuiling van de 
bodem en het grondwater 

Inventarisatie van de bodemgesteldheid 
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Probleem van de vervuiling van de 
bodem en het grondwater 

 Infiltratiemogelijkheden indien het perceel is opgenomen in de inventaris? 

 

 

 

 categorie 0 (potentieel verontreinigd perceel, aanwezigheid van 

risicovolle activiteiten) 

 

 

 categorie 4 (verontreinigd perceel > NI) 

 

 

  Studie of behandeling bezig, perceel later heringedeeld 

 categorie 3 (verontreinigd perceel > NI, aanvaardbare risico's) 

 

 

 categorie 2 (perceel vervuild> NA, aanvaardbaar risico) 

 

 
 categorie 1 (niet-verontreinigd perceel <NA) 

 

 

 Stormbekken en afvoer naar riool, tenzij risicostudie/opvolgingsmaatregelen 

aanvaard door BIM 

 Aanvaarde infiltratie  

 Stormbekken en afvoer naar riool, tenzij … 

• als een herkenning van de bodemgesteldheid toelaat om het perceel 

definitief herin te delen in cat. 1 (voor voormalige activiteiten) 

• als risicostudie/opvolgingsmaatregelen aanvaard door BIM  
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Probleem van de vervuiling van de 
bodem en het grondwater 

Enkele aanbevelingen voor de infiltratie van regenwater 

 

 Maximaal gebruik maken van de bodemkolom tussen de ontvangende 

horizon en de grondwaterspiegel om te profiteren van het zuiverend 

vermogen van de bodem 

 

 

 De concentratie van opgeloste vervuiling vermijden 

 

 

 De infiltratie in oppervlaktehorizons vermijden die aanwezig zijn in industriële 

ophogingen (potentieel rijk aan zware metalen, PAK's…) 

 De infiltratie verdelen over een grote oppervlakte 

 Het water infiltreren in de oppervlaktehorizons en infiltratieputten 

vermijden 

 

 In dit geval zou een infiltratie onder de ophogingsniveaus beter zijn 
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Wat u moet onthouden van de 
uiteenzetting 

● Van bij het ontwerp van het project: 

► Het verdient de voorkeur om vooruit te lopen op de 

haalbaarheid van een infiltratievoorziening op basis 

van de beschikbare bibliografische gegevens; 

► Er moet rekening worden gehouden met het 

probleem van bodemverontreiniging en er moet op 

vooruit gelopen kunnen worden door de kaart met 

de bodemgesteldheid te raadplegen. 

● Het strekt tot aanbeveling om een expertise te doen 

die de bodemdoorlatendheid en de dimensionering 

van het infiltratiebouwwerk bepaalt.  

● De uit te voeren onderzoeken om de doorlatendheid 

van de grond te bepalen hangen af van het 

voorgestelde bouwwerk.  
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● https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/index.html  

● http://geoportal.ibgebim.be/webgis/bodemtoestand.phtml  

● http://www.nsp-soil.com/pagina.asp?id=1140  

 

Interessante tools, websites, enz.: 

Referenties Gids Duurzame Gebouwen en andere 
bronnen: 

● Gids duurzame ge bouwen: http://www.gidsduurzamegebouwen.brussels   

Fiche OGE11 – eigenschappen van het terrein  

● Guide "L’infiltration des eaux usés épurées" (Infiltratie van 

gezuiverd afvalwater)  

● Studieovereenkomst van methoden en instrumenten ter 

ondersteuning van de besluitvorming voor de planning en 

uitvoering van individuele of gegroepeerde zuiveringssystemen, 

2004 SAIWE 

http://environnement.wallonie.be/publi/de/eaux_usees/infiltration.pdf 

 

 

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/index.html
http://geoportal.ibgebim.be/webgis/bodemtoestand.phtml
http://www.nsp-soil.com/pagina.asp?id=1140
http://www.nsp-soil.com/pagina.asp?id=1140
http://www.nsp-soil.com/pagina.asp?id=1140
http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/accueil?IDC=3
http://environnement.wallonie.be/publi/de/eaux_usees/infiltration.pdf
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Contact 
 

J. DUCHATELET  

Project Manager 

SGS Belgium S.A. 

Rue Phocas Lejeune, 4 

5032 Gembloux 

 : 081 715 153 

E-mail: jeremie.duchatelet@sgs.com 

Dank u voor uw aandacht… 


