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AGENDA

 Voorwoord burgemeester Luc Aerts

 ARCADIS - toelichting over ontwerp, timing en fasering

 PIDPA-rioleringen - toelichting over afkoppelingen

 Aannemer HENS - toelichting over aanpak werken, hinder voor 

omwonenden, planning en communicatie

 Algemene vragenronde 
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Situering project
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Optimale afkoppeling:

- alle vuilwater scheiden van regenwater

- zoveel mogelijk regenwater naar waterloop ipv waterzuiveringsstation

- buffering regenwater (grachten of bekken) op openbaar domein

- wegenis op openbaar domein volledig afgekoppeld en op regenwaterstelsel

- open en half-open bebouwingen verplicht scheiden 

- vuilwater riolering is diameter 250mm, enkel berekend op vuilwater

- pompstations berekend op vuilwater, bv in Mieksebaan

RIOLERING:
gescheiden afvoer
DWA (vuilwater) en RWA (regenwater)
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Type grachten:

RWA (regenwater)
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- aanleg in asfalt, snelste uitvoering met minste overlast bewoners

- breedte van de weg is 3,50m; 4m of 6m

- afhankelijk van:

• beschikbare ruimte

• ligging nutsleidingen (mogen niet onder verharding)

• aanleg nieuwe gracht

WEGENIS:
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Sorbenlaan

- vuilwater riolering onder rijweg

- afvoer naar Kromveldlaan

- regenwater in grachten/buffergracht naar spoorlijn en bufferbekken Tabakshoevedreef
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Sorbenlaan
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Sorbenlaan

- rijweg in asfalt, 3,50m breedte, idem bestaande toestand

- fietsverbinding naar Kromveldlaan van 2,50m breedte

- paaltjes thv Kromveldlaan

- bomen zoveel mogelijk behouden
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Sorbenlaan

- rijweg in asfalt, 7m breedte, idem bestaande toestand

- snelheidsdrempel voor kruispunt Mieksebaan

- voetpad overzijde woningen, afgescheiden met anti-parkeerpalen

- rooien van de bomen
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Sorbenlaan

- keerpunt achteraan Sorbenlaan

- verbinding fietser Andrélaan

- voetpad in Andrélaan
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Mastboomdreef
Mastboomdreef:

- vuilwater onder rijweg

- regenwater in grachten

- met infiltratieriolering

Verkavelingswegje

- vuilwater onder rijweg

- regenwater onder rijweg
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Mastboomdreef
Mastboomdreef:

- vuilwater onder rijweg

- regenwater in grachten

- met infiltratieriolering
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Mastboomdreef

- rijweg in asfalt, 3,50m breedte

- naar bestaande toestand
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Mastboomdreef

- rijweg in asfalt, 3,50m breedte

- naar bestaande toestand
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- vuilwater onder rijweg

- regenwater in grachten; 

- met infiltratieriolering in 
Dennenbosdreef

- bestaande grachten in 
Bosbesdreef

Dennenbosdreef 
Bosbesdreef
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Dennenbosdreef 

Bosbesdreef

- rijweg in asfalt, 3,50m en 4m breedte

- naar bestaande toestand

- bomen blijven behouden
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Bosbesdreef

- aansluiting Sorbenlaan
zonder middeneiland
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- vuilwater onder rijweg

- regenwater onder rijweg

- afwatering naar Mieksebaan

- Kempendreef via nieuwe 
verkavelingsweg en over privé

Bosbesdreef
Kempendreef
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Kempendreef

- rijweg in asfalt, 3,50m

- naar bestaande toestand
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- Keerpunt achteraan 
Kempendreef

Bosbesdreef
Kempendreef
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Opritten

- minimum breedte van 5m 

- indien gracht, minimum van 5m tussen de kopmuren

- materiaal:

• herstel met bestaande materiaal indien klinkers of natuursteen

• herstel in grijze kiezelsteen indien niet verhard



© Arcadis 2016

Fasering

- fase 1 – 4 maanden,

in uitvoering

- fase 2 – 6 maanden, 

start februari

- fase 3 – 5 maanden,

start najaar



AFKOPPELINGEN

PIDPA-RIOLERING
INE LODEWIJCKX
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Arcadis.
Improving quality of life.
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12/12/2016

HidroRio – Brecht

Tremelheide - Rommersheide 

http://grondverzetinbeeld.wordpress.com/2011/07/18/gastfotos-rioleringswerken-te-heist-1/dscn6846-border/
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Pidpa-Riolering

• Riolen
• Huisaansluitingen
• Straatkolken
• Pompstations
• Grachten
• Bufferbekkens

Beheer van rioleringen door pidpa

Bewonersvergadering  12/12/2016
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Pidpa-Riolering

Waar vind je ons?

Gratis nummer 0800 – 90 300                       www.pidpa.be

Bewonersvergadering 12/12/2016

http://image.minoc.com/zd_images/2012/14/090727_InternetExplorer.jpg
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Inhoud presentatie

1. Gescheiden riolering

2. Afkoppeling praktisch

3. Vragen ?

Bewonersvergadering 12/12/2016
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(a) Waarom een gescheiden riolering?

(b) Wetgeving

(c) Afkoppelingspremie

Gescheiden riolering?

Bewonersvergadering 12/12/2016
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Vuil water

↓

Riolering

(Collector – Zuivering Schilde)

Regenwater

↓

Bufferbekken Tabakshoevedreef

Waterloop  Laarse beek

Gescheiden riolering?

Bewonersvergadering 12/12/2016
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Gescheiden riolering?

Wateroverlast tegen gaan
Meer buffering – minder 

wateroverlast

Vervuiling waterlopen 
tegen gaan

Betere kwaliteit 
waterlopen – meer vis –

geen geurhinder

Betere werking 
zuiveringsinstallaties

Proper water niet extra 
zuiveren

Infiltratie
Voeding grondwater

Bewonersvergadering 12/12/2016
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•Europese regelgeving (kaderrichtlijn Water):

Alle afvalwater moet gezuiverd worden

Betaald door de vervuiler

•Vlaamse regelgeving:

 Gewestelijke Stedenbouwkundige verordening hemelwater
– Voor nieuwbouw en verbouwing

– Vanaf 01/02/2005 scheiding verplicht

 VLAREM II
– Verplicht afvalwater aan te sluiten op het rioleringsnet

– Verplicht om alles te scheiden op perceelniveau

 Keuring van privé-installatie 
vanaf 1 juli 2011

Gescheiden riolering?

Wetgeving

Bewonersvergadering 12/12/2016
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• Keuring van privé installatie (vanaf 1 juli 2011) :
 Verplichting sinds 1 juli 2011
 ≈ controle van de afkoppelingswerken op privé-domein

• Achtergrondinfo wetgeving :
 Wanneer?

- Bij nieuwbouw voor de eerste ingebruikname
- Bij belangrijke wijzigingen aan de privé-riolering
- Bij vaststellen van een inbreuk
- Bij aanleg van een gescheiden stelsel in de straat

 Wat wordt gecontroleerd?
- correcte scheiding tussen regenwater en afvalwater

 Resultaat?
- OK → conformiteitsattest
- NOK → non-conformiteitsattest  + opsomming van de gebreken

Gescheiden riolering?

Wetgeving

Bewonersvergadering 12/12/2016
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Inhoud presentatie

1. Gescheiden riolering

2. Afkoppeling praktisch

3. Vragen ?

Bewonersvergadering 12/12/2016
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Afkoppelingen praktisch

Bewonersvergadering 12/12/2016
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Afkoppelingen praktisch

Bezoek  van een 
afkoppelingsdeskundige

Opmaak van een advies 
voor afkoppeling

Informatie aan te leveren 
aan 

afkoppelingsdeskundige 
omtrent grondplan 

bestaande afvoeren, 
oppervlakte van het dak, 

terrassen, …

Uitgevoerd

Uitvoering van de 
afkoppelingswerken
door de eigenaars

Keuring van de werken

Bewonersvergadering 12/12/2016
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•Pidpa-Riolering biedt aan bewoner
 1 huisaansluitputje vuilwater (DWA)
 1 huisaansluitputje regenwater (RWA)
 Gratis afkoppelingsadvies hemel- en afvalwater + plaatsbezoek

 Afkoppelingsdeskundige Aquafin

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

 Afkoppelingspremie na aanpassing op privé naar volledig gescheiden 
riolering  = 530€  (mits voldaan wordt aan strikte voorwaarden)

•Pidpa-Riolering vraagt aan bewoner:

 530 € aansluitrecht indien de woning een eerste maal wordt aangesloten op de 
riolering 

 Volledige afkoppeling op privaat terrein voor HOB en OB. 

Afkoppelingen praktisch

Afkoppelingen en Pidpa riolering

Bewonersvergadering 12/12/2016
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•Voorwaarden premie:

 Geen verplichte scheiding opgelegd via bouwvergunning

 afkoppeling voor de totale verharde oppervlakte 
dus ook daken en verhardingen

 einde van de werken dient gemeld te worden (0800/90.300)

 vervolgens keuring van de werken (afkoppeling)

 uitbetaling van de premie afhankelijk van correcte afkoppeling (keuring in orde)

 éénmalige tussenkomst 
→ enkel voor installaties met permanent karakter

Afkoppelingen praktisch

Afkoppelingspremie

Bewonersvergadering 12/12/2016
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Wanneer?

Vanaf het moment dat uw woning aangesloten wordt,

d.w.z. wanneer het huisaansluitputje wordt geplaatst door de 
aannemer

Na ontvangst brief

Hoe melden?

- 0800 – 90.300 – optie 3 (keuringen)

- Vermelding project K-13-024

Afkoppelingen praktisch

Keuring

Bewonersvergadering 12/12/2016
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Belang keuring?

- Premie te verkrijgen na positieve keuring.  Premies worden enkel tot aan 
einde van het project uitbetaald.

- Vermijd wateroverlast voor uzelf en uw buren!  Keuring geeft aan of u 
al dan niet goed heeft afgekoppeld.

Betaling keuring?

- Op kosten van Pidpa-Riolering

- Indien niet conform, tweede keuring op kosten van de eigenaar

Afkoppeling praktisch

Keuring

Bewonersvergadering 12/12/2016
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•Aanvragen van premie:
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Pidpa – Riolering

riolering@pidpa.be

0800-90300 + optie 5 “riolering”

Project Tremelheide - Rommersheide

K-13-024
Contactpersonen

Lodewyckx Ine (gebiedsingenieur)

Frank Vereecken(toezichter)

Info ?



UITVOERING

HENS NV
WIES MATHIEU



ALGEMENE VRAGENRONDE


