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Aanleg riolering en  omgevingsaanleg Platanendreef ,

Lochtenbergplein

Bewonersvergadering
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Projectafbakening



Waarom zijn rioleringswerken noodzakelijk?

• Vervanging van de beschadigde riolering in de Platanendreef

• Aanleg van een gescheiden riolering voor vuil water en regenwater

– Vuilwater DWA: aanleg onder rijbaan

– Hemelwater RWA: 

• Aanleg onder de rijbaan met afvoer richting het plein

• Waterpartij thv het plein

• Hemelwater infiltreert ter plaatse in ondergrond

• Betere afvoer bij hevige regenval



Ontwerp riolering 



Schetsontwerp:
aandacht voor groen  
en belevingswaarde



Platanendreef:
- rijweg in grijze betonstraatstenen

- Parkeerplaatsen afwisselend beide zijden,
in zwarte waterpasserende betonstraatstenen

- asverschuivingen met accentvlakken in bruine 
betonstraatstenen (snelheidsremmend)

- 2 zijden voetpaden in okergele betonstraatstenen

- bermen met wadi’s en groen



Ontwerp wegenis en omgeving

• Voorbeeld profiel PLatanendreef



Voorbeeld wadi langsheen rijweg



Lochtenbergplein
- groene verpozingszone 

- parking in waterdoorlatende
halfverharding

- polyvalent pleintje in 
waterdoorlatende halfverharding

- waterpartij met fontein 
of waterval

- aanpassing toegang kerk

- verkeersplateaus
(snelheidsremmend)

- voetpaden in okergele 
betonstraatstenen



Voorbeeld waterdoorlatende halfverharding

IBA's MEERHOUT 22/10/2013



Verder verloop van het project

• Opstart  onderzoeken: sloopopvolging en archeologie (OVA)

• Aanvraag omgevingsvergunning (OVA)

• Verlenen van omgevingsvergunning

• Publicatie aanbesteding van de werken

• Opening en gunning van de aanbesteding

• Start van de werken 



Afkoppeling op privaat domein

• Afkoppelen= scheiden van hemelwater en afvalwater

• Het volledig afkoppelen van hemelwater op openbaar domein = 
opdracht gemeente/Pidpa

Giet geen afvalwater in straatkolken ( vetten, verfresten,…)

• Het maximaal afkoppelen van hemelwater op privaat domein, zonder 
verplichting aanleg leidingen door of onder gebouw = opdracht eigenaar 
gebouw



Afkoppeling op privaat domein

Woningen met OPEN en HALFOPEN bebouwing 
Afkoppelen alle dakvlakken omheen woning

Afkoppelen van verhardingen met afvoer op riolering vb. roostergoot

Woningen met GESLOTEN bebouwing MET VOORTUIN:
Afkoppelen dakvlak aan straatzijde

Woningen met GESLOTEN bebouwing ZONDER VOORTUIN:
Afkoppelen dakvlak aan straatzijde

Gevel = openbaar domein

Afkoppeling door Pidpa



Afkoppeling op privaat domein

Gescheiden rioolstelsel in straat met aparte riolering 
voor afvoer van afval- en hemelwater op privé terrein



Afkoppeling op privaat domein

Bezoek  van een 
afkoppelingsdeskundige

Opmaak van een advies 
voor afkoppeling

Uitvoering van de 
afkoppelingswerken
door de eigenaars

Keuring van de werken

Informatie aan te leveren 
aan 

afkoppelingsdeskundige 
omtrent grondplan 

bestaande afvoeren, 
oppervlakte van het dak, 

terrassen, …



Afkoppeling op privaat domein
• Pidpa-Riolering voorziet per woning/perceel 

 1 huisaansluitputje vuilwater (DWA), plaatsing op privaat
 1 huisaansluitputje regenwater (RWA), plaatsing op privaat

 Gratis afkoppelingsadvies hemel- en afvalwater + plaatsbezoek

 Gratis 1e keuring van privé riolering  (eventuele herkeuring is niet gratis)

• Wanneer de werken op privaat uitvoeren?
 Ideaal na plaatsing van de putjes,  de aannemer plaatst putjes op bestaande afvoer

• Pidpa stuurt bij beëindigen van rioleringswerken een uitnodiging tot keuring.

 Vraag gratis keuring aan Tel: 0800/ 90 300 – optie 3 (keuringen) met vermelding 
rioleringsproject

 Plan uitgevoerde werken is noodzakelijk ( = afkoppelingsadvies)



Afkoppeling op privaat domein

• Pidpa voorziet een premie voor alle woningen die volledig afkoppelen.
• 530 € bij scheiden vuil -en regenwater
• 795 € voor bijkomend bufferen en infiltreren ( cf voorwaarden GSV)

• Voorwaarden premie

• Bouwvergunning  dateert vóór 1 februari 2005

• Afkoppeling voor de totale verharde oppervlakte , dus niet voor gesloten bebouwing
m.a.w. volledige dakoppervlakte en alle verhardingen

• Conform keuringsattest

• Eénmalige tussenkomst 
→ enkel voor installaties met permanent karakter



Contact studiebureau

 info@varitop.be

 0479/680 697

Contactpersoon: Johan De Cuyper



Contact Pidpa

 riolering@pidpa.be

 0800-90 300 - optie 5 (kantooruren)

Contactpersoon ontwerp: Jan Belmans
E-mail: jan.belmans@pidpa.be

Contactpersoon uitvoering : Frank Vereecken
E-mail: frank.vereecken@pidpa.be

Website: www.pidpa.be

mailto:Jan.Belmans@pidpa.be


Contact gemeente

 infrastructuur@brecht.be

 03/203.21.81  (kantooruren)

Contactpersoon : Iris Segers

Website: www.brecht.be


