
Innovatief grachtenconcept met geïntegreerd fietspad 
“comfortabel fietsen op het water” 



Wat is Vélonɛt ? 
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de gracht doet op 
onzichtbare wijze 
zijn werk verder  

• grachtfunctie duurzaam waarborgen 
• hemelwater via roosters en afvoergoten naar grachtkanaal 
• filterdoek breekt KWS af, koffer houdt zware metalen vast 
• RWA-DWA afkoppeling meteen doorvoeren 
• H2O buffering (>1 m3/m1) en infiltratie duurzaam waarborgen 
• grachten onderhoudsvrij maken, alleen afvoergoten onderhouden 

Flexibel ontwerp: 
bovenplaat eenvoudig te vervangen 
• inbrengen gekleurde elementen (logo’s) 
• slimme verlichting, wegmarkering 
• solarpad, betonkernactivering 
• zelf verlichtend fietspad, …..  
• recuperatie oude platen > verharding  



Buffering en infiltratie onder het fietspad 
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• droogvallende baangrachten behouden 
• oude ingebuisde tracés “vergrachten” 
• zoetwaterhuishouding versterken 
• degelijke waterbuffering en -infiltratie 
• alleen DWA hoeft riolering 
• elke km fietspad wordt een km gracht, 

elke km gracht wordt een km fietspad 
 

• Optimaal ruimtegebruik 
• Geen omslachtige onteigeningsprocedures 
• Ondiepe infiltratie, vanaf – 20 cm 
• Buffercapaciteit van min. 1000 L/m 
• Wegvallen van aparte RWA 
• Mogelijke integratie van DWA 
• Nutsleidingen in beschermd volume 
• Zware metalen en KWS uitgefilterd 
• Vertrapte gracht, kan ook in hellingen 



Prototype voorgesteld op de Aquafin kennisdagen 
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Buffering moet effectief blijven ! 
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in slecht of zwak infiltrerende bodems zorgt het 
watersysteem voor een lediging van de caissons: 
naar natte weiden 
naar wadi’s 
naar beken of grachten 
overloop via knijpleiding 
gecontroleerde verticale infiltratie 

 



Gracht inschakelen zonder onteigeningen 
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Een vrij liggend fietspad was beter geweest ! 
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Degelijkheid van beton 
Rijcomfort van asfalt 



Moeten droogvallende grachten persé altijd 
zichtbaar blijven ?    
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liever hierin niet terechtkomen ! 



Droogvallende baangrachten: soms ‘blikvangers’  
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Kernidee Vélonɛt: vrij liggend fietspad achter bomenrij 
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Beter alternatief voor 
gemarkeerde fietspaden en 
suggestiestroken 



Vasthouden van water en klimaatadaptief ontwerp (VVSG ‘16) 
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Er is grotere zekerheid over de toename van droogte en lokale overstromingen in de zomer. Net deze zomerse 
effecten vragen meer aandacht voor het vasthouden en afvoeren van regenwater via kleine opwaartse 
regenwater- en grachtenstelsels. Meer decentrale mogelijkheden voor infiltratie en berging van regenwater 
zullen nodig zijn. Ook kunnen we zoeken naar maatregelen om de schade bij water op straat te beperken. 
Bij projecten en bij de inrichting van de publieke ruimte moeten we rekening houden met de toenemende risico’s 
en met de onzekerheid over de mate waarin deze toenemen. We moeten klimaatadaptief ontwerpen. Zo 
spreken we over “climate proof” ontwerp en het nemen van “no regret” maatregelen. “No regret” maatregelen 
zijn maatregelen waarvan u achteraf geen spijt hebt dat u ze genomen hebt. Zo is een voetbalpleintje dat bij 
hevige neerslag kan worden ingeschakeld als een waterbekken een voorbeeld van een “no regret” maatregel.* 
De maatregelen om het regenwater zoveel mogelijk vast te houden moeten we op alle niveaus toepassen. Zowel 
op het privéterrein (natuur, landbouw, recreatie, bebouwing) als in de publieke ruimte zullen we ons steentje 
moeten bijdragen. 
Een goede mix van grootschalige en kleinschalige bovengrondse en multifunctionele maatregelen zal veel 
kostenefficiënter zijn dan het louter inzetten op grootschalige ondergrondse bergingsbekkens. 
Omgaan met extreme weersomstandigheden en klimaatverandering is een hele uitdaging, maar ook een kans 
voor ontwerpers, studiebureaus, leveranciers en publieke opdrachtgevers om creatief nieuwe oplossingen en 
mogelijkheden te creëren voor multifunctioneel en kwalitatief gebruik van ruimte onder meer voor waterberging. 
 
  

 
Vélonɛt is een ‘climate proof’ concept en past in 
no-regret maatregelen (zie ook de watertoets). 
 
Vélonɛt is bij uitstek een valabel alternatief waar 
de aanleg van een open gracht niet mogelijk is. 
 
Vélonɛt kan ook in kwetsbare gebieden en 
waterwinningsgebieden 
 



… buffering in stedelijke gebieden 
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RWA via ingebouwde goot 

Academie Mobiliteit, innoverende infrastructuur     CC De Zandloper Wemmel     2 mei '17                                     www.velonet.eu 13 



Academie Mobiliteit, innoverende infrastructuur     CC De Zandloper Wemmel     2 mei '17                                     www.velonet.eu 14 

Dank voor Uw aandacht 
 

Luc Maes 

0477/41 65 56 
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