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Scheiden/Afkoppelen, wat, 

waarom en hoe?
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Wat is scheiden?
Wat is afkoppelen?

■ Bij de (her)aanleg van een rioleringsstelsel op openbaar 
domein wordt steeds een gescheiden afvoer voor afval-
en regenwater aangelegd. 

– Het afvalwater wordt via een stelsel van buizen 
afgevoerd naar een waterzuiveringsstation.

– Het regenwater volgt een andere weg en komt via 
grachten en/of buizen terecht in een waterloop.

=> scheiden
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Wat is scheiden?
Wat is afkoppelen?

■ Afkoppelen is het scheiden van regenwater en afvalwater 
op private percelen. 

=> afkoppelen

■ De afvoer van hemelwater wordt bij voorkeur en volgens 
afnemende graad van prioriteit als volgt voorzien:

– Opvang voor hergebruik (vb. hemelwaterput)

– Infiltratie op eigen terrein

– Buffering met vertraagde lozing

– Lozing op een gracht

– Lozing op de regenwaterriolering
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Waarom scheiden?
Waarom afkoppelen?

Oude toestand: 

Afval- en regenwater worden 
gemengd afgevoerd richting 
RWZI (Rioolwaterzuiverings-
installatie)

Bij hevige regenval komt 
door de inwerkingtreding 
van het overstort 
ongezuiverd afvalwater in 
het oppervlaktewater 
terecht.
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Waarom scheiden?
Waarom afkoppelen?

Nieuwe toestand: 

Afvalwater wordt gescheiden van 
het regenwater afgevoerd naar 
een RWZI.

Het regenwater wordt afgevoerd 
naar een waterloop. 

Na uitvoering project zal het 
regenwater  van Rozenlaan en 
Resedalaan naar de gracht op de 
Affligemsestraat (N207) worden 
afgevoerd. Het afvalwater zal 
naar de RWZI van Liedekerke
worden afgevoerd. 
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Waarom scheiden?
Waarom afkoppelen?

Voordelen van scheiden: 

■ De natuurlijke afwatering zorgt ervoor dat de 
waterhuishouding (grondwater, …) in evenwicht blijft door 
infiltratie en vertraagde afvoer => reductie van 
overstromingen.

■ De algemene werking van het rioolstelsel wordt verbeterd:
– Reductie van het aantal keer dat het overstort moet werken (geen 

vervuiling van het oppervlaktewater).
– Efficiëntere werking van de waterzuivering.
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Waarom scheiden?
Waarom afkoppelen?

Zonder afkoppelen op privaat domein heeft het 
aanleggen van een gescheiden stelsel niet veel zin.

Afkoppelen op private percelen langsheen het 
rioleringsproject is wettelijk verplicht (Vlarem II, dd
01/08/2008) voor zover geen inpandige werken 
noodzakelijk zijn, wat meestal concreet neerkomt op het 
volgende:

- Open- en halfopen bebouwing: volledig afkoppelen verplicht.
- Gesloten bebouwing: in principe alleen de voorste dakhelft
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Hoe hemelwater afkoppelen van 
het afvalwater?

Volgens afnemende graad van prioriteit kan 
men afkoppelen op één van onderstaande 
manieren:

■ Hemelwaterput
– Plaatsen van een hemelwaterput waarop alle 

regenwaterafvoeren worden aangesloten.
– Herbruik via pompinstallatie voor toiletten, 

tuin,…
– Overloop bij voorkeur laten infiltreren, 

indien niet mogelijk overloop aansluiten op 
de aansluiting voor regenwater. 

■ Infiltratie
– Via ondergrondse voorziening of gewoon 

door de regenwaterafvoeren rechtstreeks in 
de tuin te laten lopen.

■ Lozen in nabijgelegen oppervlaktewater
– Private of openbare gracht,…

■ Afvoer naar de regenwaterriolering
– Indien geen van bovenstaande mogelijk is.
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Er wordt per woning door de afkoppelingsdeskundige 

bekeken wat de beste manier is om af te koppelen.



Stappenplan

Eerste stap

■ Bezoek van de afkoppelingsdeskundige:

– Opmaak inventarisatie aan de hand van plannen, onderzoek ter 
plaatse, foto’s,…

– In samenspraak met de eigenaar worden de basislijnen uitgetekend 
van de afkoppelingsstudie.

■ De afkoppelingsdeskundige maakt een ontwerp met 
bijhorende raming op basis van de meest economische 
oplossing.

■ De afkoppelingsdeskundige maakt opnieuw een afspraak met de 
eigenaar met als doel de afkoppelingsstudie te verduidelijken en 
een afkoppelingsovereenkomst te overhandigen.
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Stappenplan

Tweede stap

■ Afkoppelingsovereenkomst/Afkoppelingswerken

– Ofwel door de eigenaar zelf => Afkoppelingswerken uit te 
voeren vóór start rioleringswerken

– Ofwel door de collectieve aannemer, de aannemer kiest zelf 
wanneer de werken worden uitgevoerd in samenspraak met 
de eigenaar/huurder. 

Inpandige werken, bovengrondse werken (oa. verhangen van  
dakgoten, regenpijpen,…) en groenherstel worden nooit door 
de collectieve aannemer uitgevoerd.
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Stappenplan

Laatste stap

■ Keuring

Eigenaars die de werken zelf doen dienen de keuring aan te 
vragen via AquaFoon 078/35.35.99 met vermelding van het 
projectnummer DOM-106/07/248-Z.

Eigenaars die werken met de collectieve aannemer hoeven 
hiervoor geen actie te ondernemen. Zij worden na de werken 
automatisch gecontacteerd door de keurder.

De keurder maakt een afspraak met de eigenaar/huurder voor 
deze keuring.
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Voorziene tussenkomsten

■ Afkoppelingsstudie

Kosten voor 100% gedragen door FARYS | TMVW en gemeente Liedekerke

■ Afkoppelingswerken

De financiële tussenkomst bedraagt maximaal 500 euro (incl. BTW) van de 
afkoppelingskosten. 

Deze tussenkomst is enkel van toepassing voor de noodzakelijke werken 
verbonden aan de afkoppeling, volgens de raming van de 
afkoppelingsdeskundige. 

Volgende kosten komen niet in aanmerkingen voor een tussenkomst: 

– bovengrondse werken (vb. verplaatsen van regenwaterpijpen, dakgoten,…)

– inpandige werken

– groen- en tuinherstel
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Voorziene tussenkomsten

De tussenkomst  wordt automatisch verrekend via de factuur 
indien de werken zijn uitgevoerd door de collectieve 
aannemer.

Eigenaars die werken zelf uitvoeren zullen bij een positieve 
keuring de nodige documenten voor de aanvraag meekrijgen 
van de keurder.

Deze documenten dienen samen met de bewijsstukken van 
de onkosten, het positieve keuringsverslag en een as-built
te worden opgestuurd naar FARYS, Stropstraat 1, 9000 Gent.
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Aandachtspunten 

■ Aansluitingsplicht voor 
woningen die nog niet zijn 
aangesloten op de 
riolering

■ Aan iedere woning worden 
2 huisaansluitputjes
voorzien, 1 voor 
afvalwater en 1 voor 
regenwater.
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Aandachtspunten 
■ Zuiver afvalwater: gevaar op 

bezinking en aanslibbing!
- Minder spoeling met 
regenwater
- Septische put verplicht (bij 
bouwvergunning)
- Bij afkoppelingen is het niet 
verplicht om een nieuwe 
septische put te plaatsen. 
Indien gewenst kan de eigenaar
een septische put plaatsen op 
zijn kosten.
- Bestaande septische putten 
blijven behouden
- Helling private afvalwater-
afvoer zo groot mogelijk
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Aandachtspunten

Straatkolken en terrassen 
zullen na uitvoering van 
de rioleringswerken 
rechtstreeks aangesloten 
zijn op de beek. 

=> Lozing van afvalwater en 
andere zaken die niet in een 
straatkolk thuishoren zoals 
verf en olie zijn nefast voor 
het milieu!
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Besluit

■ Gemeente

■ Inwoners

■ FARYS |TMVW

■ Ontwerper

■ Afkoppelingsadviseur

■ Aannemer
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Project slaagt mits goede samenwerking tussen alle betrokken 
partijen.



Vragen 
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Dank voor uw aandacht!


