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De werken - Aquafin



Beken en rivieren herleven lokaal in 
Vlaanderen

Impact op mens en milieu

▪ Meer vissen en andere dieren

▪ Geen stinkende waterlopen meer

▪ Wonen langs het water zit in lift

1990 
30%

2019
84%Steeds meer 

huishoudelijk 
afvalwater 
gezuiverd



Evolutie biologische waterkwaliteit in Vlaanderen

2013-2017

1990-1992



Waarom deze werken?



Situering van de geplande 
werken



Pidpa

Fluvius

Proximus

Wie doet wat?

Aquafin

• Afvalwaterstelsel

• Hemelwaterstelsel

• Realisatie huisaansluitingen

• Opbraak en herstel wegenis i.k.v. 
aanleg riolering

Gemeente

• Fietspad

• Verkeersremmende maatregelen

NUTS-
MAATSCHAPPIJEN



Achter elke hoek schuilt gevaar

Veiligheidsrisico’s op de werf 



Als je niet op de werf moet zijn, blijf er dan ook weg



Spelregels

✓ Respecteer de werfsignalisatie en 
verkeersregels

✓ Kijk uit voor putten, obstakels en 
werfverkeer

✓ Maak altijd oogcontact met de 
vrachtwagenchauffeur of kraanbestuurder

✓ Val op met een geel hesje

✓ GSM en oortjes? Niet op een werf!

✓ Meld gerust onveilige situaties

Meer veiligheid: daar werken we 
samen aan!



Aandachtspunten



• Gesubsidieerd dossier, maar voorwaarden!

• Volledig gescheiden stelsel

• Eén stelsel voor afvoer van afvalwater (DWA) richting RWZI; aansluitend op bestaande 
riolering in Welvaartstraat

• Hemelwaterafvoeren blijven aangesloten op grachten

• Afkoppeling (scheiding afvalwater en hemelwater) op publiek en privaat

• Hemelwaterbeheer volgens code van goede praktijk

• Vermijden van afstroming (ontharden)

• Neergevallen hemelwater ter plaatse infiltreren

• Neergevallen regen gaan bufferen en vertraagd naar de beken afvoeren

Toelichting rioleringsontwerp



Waarom een gescheiden stelsel

Vroeger: Nu:

Toelichting rioleringsontwerp

 

 

 

 

 

 
            Oppervlakte- 
               water 

 
                                 gemengd rioleringsstelsel 

 
 
          naar 
         RWZI 
 
                        hemelwaterriool + afvalwaterriool 
 

 

-
hemelwaterstelsel

afvalwaterstelsel                                                             oppervlakte
water 

naar  RWZI

hemelwaterriool

afvalwaterriool



• Ontwerpparameters:

• Aangesloten verharde oppervlakte (openbaar en privaat) en aantal aangesloten inwoners

• Buffercapaciteit (langdurige regenbuien)

• Doorvoercapaciteit (piekdebieten)

• Afstemming van het ontwerp met bestaande en geplande nutsleidingen

• Maximaal behoud van bestaande nutsleidingen

• Afstemming met geplande werken door nutsmaatschappijen

Toelichting rioleringsontwerp



Afvalwater: aanleg riolering onder de rijweg en aanleg 2 pompstations

Toelichting rioleringsontwerp



Toelichting Fietspadenproject

• Bovenlokaal Functioneel 
Fietsroutenetwerk

• Verbinding van dorpskernen, 
bedrijventerreinen, winkelcentra, 
fietsostrades, etc



Toelichting wegenisontwerp

Doelstellingen:

• Uitbouw van het Bovenlokaal Functioneel Fietroutenetwerk; betere 
fietsverbindingen

• Verhogen van de verkeersveiligheid voor de fietsers

• Transitie van aandeel autoverkeer -> fietsverkeer

Proces:

• Unieke verantwoordingsnota (ontwerpnota)

• Betrokkenheid van verschillende partijen (provincie, Vlaams Gewest MOW, 
politie, De Lijn, gemeente)

• Beoordeeld door onafhankelijke kwaliteitsauditor

Gesubsidieerd dossier (40% provincie en 40% Vlaams gewest) mits 
voorwaarden



Toelichting wegenisontwerp

• Aanleg dubbelrichting fietspad aan de westzijde van 
Hemelshoek



Toelichting wegenisontwerp

• Aanleg dubbelrichting fietspad aan de westzijde van 
Hemelshoek



Toelichting wegenisontwerp

• Snelheidsremmende maatregelen



• Volgorde van de werken
• Eerst werken door nutsmaatschappijen

• Rioleringswerken (eerst hoofdriolering en daarna huisaansluitingen)

• Aanleg van wegenis en fietspaden

• Rioleringswerken: max 50 m sleuf, daarna overrijdbare minder hinder steenslag

• Op voorhand informeren van bewoners van fasering en vordering van de werken

• Toegankelijkheid van aangelanden verzekeren (fiets en voetgangersbruggen)

• Toegankelijkheid doodlopende straten

• Bereikbaarheid van bedrijven garanderen

• Verantwoordelijke van de aannemer: dagelijks te contacteren in de werfkeet

Fasering en minder hinder 
maatregelen



Omleiding

Enkel toegang voor

lokaal verkeer

Fasering en minder hinder 
maatregelen



1. Gescheiden riolering ?
WetgevingAfkoppeling van regen- en afvalwater op privaat 

domein



• 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

1. Gescheiden riolering ?
Wetgeving



Wetgeving

VLAREM II: wijziging 25/8/2008 Art 6.2.2.1.2

§1. De lozing van huishoudelijk afvalwater in de gewone 
oppervlaktewateren of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater 
is verboden wanneer de openbare weg van openbare riolering is 
voorzien.

§2. Het is verboden huishoudelijk afvalwater te lozen in het gedeelte van 
een gescheiden stelsel dat bestemd is voor de afvoer van hemelwater. 

§3. Een volledige scheiding tussen het afvalwater  en het hemelwater, 
afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, is verplicht op het ogenblik 
dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd, tenzij 
het anders bepaald is in het uitvoeringsplan.
Voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is de scheiding 
tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en 
grondvlakken, enkel verplicht indien daarvoor geen leidingen onder of 
door het gebouw moeten worden aangelegd.



• 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

1. Gescheiden riolering ?
Wetgeving



2. Afkoppelen praktisch

Hoe begeleiden we jou met het afkoppelen?

Bezoek  van een 
afkoppelingsdeskundig

e

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, …



Wanneer?

Vanaf het moment dat uw woning aangesloten wordt,

d.w.z. wanneer het huisaansluitputje wordt geplaatst door de 
aannemer en de afkoppelingswerken op privédomein zijn in orde

2. Afkoppelen praktisch

Keuring



Hoe melden?

- 0800 – 90.300 – optie 3 (keuringen)

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

2. Afkoppelen praktisch

Keuring



• Pidpa-Riolering biedt aan bewoner
✓ 1 huisaansluitputje vuilwater (DWA)
✓ Gratis afkoppelingsadvies hemel- en afvalwater + plaatsbezoek
✓ Gratis eenmalige 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 € (incl. BTW) aansluitrecht indien de woning een eerste maal wordt 
aangesloten op de riolering 

✓ Volledige afkoppeling op privaat terrein voor HOB en OB. 

2. Afkoppelen praktisch

Afkoppeling en Pidpa Riolering



• Voorwaarden premie:

✓ Er werd geen verplichte scheiding opgelegd via uw 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

2. Afkoppelen praktisch
Afkoppelingspremie



2. Afkoppelen praktisch

Gemeentelijke afkoppelingspremie

• Gemeente Berlaar biedt aan bewoner
✓ Supplementair aan premie pidpa
✓ Eenmalige premie
✓ Maximaal 1300 EUR op basis van bewezen onkosten

• Voorwaarden premie:
✓ Voorwaarden gelijklopend aan pidpa
✓ Premie voor optimale afkoppeling 
✓ Indienen van een volledig subsidiedossier 

✓ Met inbegrip van facturen materialen en/of werken



2. Afkoppelen praktisch

samenvatting afkoppelingspremie

• Reeds aangesloten woningen

Nog aan te sluiten woningen
Dus  + 530 euro aansluitrecht

- 530 euro afkoppelingspremie pidpa 
+ MAX 1300 euro afkoppelingspremie gemeente

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
✓ max 1300 euro (* indien voldaan aan de premievoorwaarden)

Dus  - 0 euro aansluitrecht
+ 530 euro afkoppelingspremie pidpa 
+ MAX 1300 euro afkoppelingspremie gemeente

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
✓ max 1850 euro (* indien voldaan aan de premievoorwaarden)



Contact Pidpa

 riolering@pidpa.be

 0800-90 300 - optie 5 (kantooruren)

Contactpersoon: Kristof Daems
Tel: 03/216 89 08                
E-mail: kristof.daems@pidpa.be

Website: www.pidpa.be

http://www.pidpa.be/


Alleen water in de straatkolken

Help de natuur een handje
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Communicatie tijdens de werken – Aquafin 



Actieve communicatie tijdens de werken

www.aquafin.be/particulieren/waar-werken-
we
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Contact afkoppelingsdeskundige

Telefonische gesprekken: Chantal Van Gorp
Afkoppelingsdeskundige  op terrein: Geert De Doncker



21/02/2020 40

Werftoezichter
Patrick Govaerts

Contactgegevens: 
Tel: 03/410.19.00
E-mail: openbarewerken@berlaar.be

Contact gemeente Berlaar



Gudrun Willems 
Projectmanager

gudrun.willems@aquafin.be

Contact Aquafin
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Dank u voor uw aandacht


