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Toelichting project

4

1. Rioleringswerken:

■ Opbraak bestaande rijweg, zijbermen en leidingen.

■ Aanleg nieuw gescheiden stelsel (afval- en regenwaterriool).

■ Deel Lindestraat (nr. 81-91) wordt eveneens vernieuwd

AFVALWATER:

➢ Afvoer richting Molenstraat

➢ Aansluiten op gescheiden rioolstelsel Molenstraat / vervolg Kleemputtenstraat.

REGENWATER:

➢ Afvoer richting Molenstraat

➢ Aansluiten op gescheiden rioolstelsel Molenstraat / vervolg Kleemputtenstraat.



Toelichting project
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2. Wegeniswerken

➢ Instellen 1-richtingsverkeer in Kleemputtenstraat + Lindestraat

■ Richting Molenstraat

■ Versmallen van rijweg naar 4,10m (incl. weggoten)

■ Voorzien van asverschuivingen → snelheid remmen

➢ Voorzien van aparte parkeervakken in kasseien

➢ Voldoende brede voetpaden in betonstraatstenen

➢ Voorzien van groenvakken + beplanting

➢ Herinrichten kruispunt N207 (door AWV) → verkeersveiliger maken

➢ Herinrichten schoolomgeving → verkeersveiliger maken



Toelichting project
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2. Wegeniswerken

AANDACHT VOOR ZWAKKE WEGGEBRUIKER

➢ Instellen fietsstraat → voorrang voor fietsers

➢ Snelheid voertuigen remmen door asverschuivingen

➢ Voorzien van voldoende brede voetpaden

➢ Herinrichten schoolomgeving → voorrang zwakke weggebruiker

➢ Herinrichten kruispunt N207 → veilige aantakking voor fietsen



Toelichting project
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2. Wegeniswerken

WEGPROFIEL 1 (vanaf school tot kruispunt Affligemsestraat)

➢ Rijweg in asfalt (4,1m breed, inclusief goten)

➢ Voldoende breed voetpad in grijze betonstraatstenen – beide zijden.

➢ Parkeerzone in kasseien – kant onpare nummers

➢ Aantal groenvakken met beplanting



Toelichting project
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2. Wegeniswerken

WEGPROFIEL 2 (schoolomgeving)

➢ Rijweg in uitgewassen beton (4,1m breed, inclusief goten)

■ Verkeer zo ver mogelijk weg houden van de school 

➢ Voetpad in grijze betonstraatstenen – overzijde school

➢ Parkeerzone bewoners / bezoekers in kasseien – kant school

➢ Omgeving school in zandkleurige betonstraatstenen



Toelichting project
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2. Wegeniswerken

SCHOOLOMGEVING

➢ Aanleg Park&Ride-zone om verkeersdruk te verminderen

■ Deel schooldomein wordt ingericht met 6 plaatsen

■ Voldoende groen + straatmeubilair voor aangename omgeving

■ Voetgangers rond P&R naar ingang school



Toelichting project
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2. Wegeniswerken

WEGPROFIEL LOSKAAISTRAAT

➢ Rijweg in asfalt (3,5m breed, inclusief goten)

➢ Verhoogd voetpad in grijze betonstraatstenen – beide zijden.

➢ Aantal aparte parkeerplaatsen in kasseien 

t.h.v. kruispunt met Kleemputtenstraat

VERDERE DUIDING BIJ ONTWERPPLANNEN



Waarom 

afkoppelen?



Gemengde riolering
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■ Wat: 

 Afvalwater en regenwater worden in één buis afgevoerd naar een 

rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Daar wordt het water gezuiverd.

Fig 6, maar zonder overstroming



Na 25s
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■Maar:

 Bij hevige regen kunnen de overstorten van gemengde riolen overlopen 

→ vervuild afvalwater stroomt in beken en rivieren

Gemengde riolering



Na 31s
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 Omdat het afvalwater teveel verdund is met regenwater, is afvalwater zuiveren 

moeilijker en dus duurder

Gemengde riolering



Fig, 8 
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■Daarom:

 Er worden gescheiden rioleringsstelsels aangelegd.

 Dit is verplicht volgens de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem II).

Gemengde riolering



Is afkoppelen 

verplicht?
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JA, afkoppelen is verplicht

■De Europese regelgeving legt een goede kwaliteit 

van de waterlopen op.

■Vlarem II verplicht de aanleg van een gescheiden 

rioleringsstelsel. 

■De Vlaamse milieuwetgeving verplicht jou om af 

te koppelen op je privé-domein.



Wat kan je 

met regenwater 

doen?



Fig. 2 - toepassingen
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1. Gebruik regenwater in het huishouden.



Na 1min
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2. Laat het in de grond trekken.



Na 1’12’’
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3. Voer het af naar een gracht.



Na 1’16””
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4. Pas in laatste instantie voer je het regenwater af naar de 

riolering.
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■Afhankelijk van:

 Nabije omgeving: stad/platteland; GB/(H)OB

 Bodemtype: Waterdoorlatendheid van de bodem

 Grondwaterstand

Meest geschikte voor uw woning



Hoe afkoppelen 

bij (half)open 

bebouwing? 



2. Offerte weglaten ➔ slaat op collectieve aannemer
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Stappenplan

1. Afkoppelingsdeskundige 

komt langs

2. Afkoppelingsplan met

kostenraming

3. Afkoppelingswerken

4. Verplichte keuring

5. Financiële tussenkomst



NA 2’07””
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De deskundige komt gratis langs en 

onderzoekt:

■hoe je nu je regenwater en afvalwater afvoert

■hoe het moet in de toekomst.

1. Afkoppelingsdeskundige



NA 2’22”

De deskundige bezorgt je een plan: 

■Welke aanpassingswerken zijn nodig?

■Wat kosten de aanpassingswerken?
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2. Afkoppelingsplan



NA 2’28”
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■De situatie is voor elke woning anders.

2. Afkoppelingsplan



Eventueel beeld op 2’40” toevoegen?
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Wie doet de werken?

■Ofwel voer je de werken zelf uit.

■Ofwel kies je zelf een aannemer.

■Ofwel schakel je de aannemer van FARYS in.

Wanneer? 

■De werken moeten klaar zijn vóór het einde van de rioleringswerken.

3. Afkoppelingswerken 



Na 2’44”
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Wat moet er gekeurd worden?

We controleren of je regen- en afvalwater correct gescheiden zijn. 

Hiervoor komt er een keurder langs.

4. Verplichte keuring



NA 2’50”
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Wanneer kan er gekeurd worden?

■De werken op je privédomein zijn klaar

■De toezichtputjes (= huisaansluitputjes) zijn aangesloten 

op de nieuwe riolering

4. Verplichte keuring



Na 3’07”
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Wat als je een negatief keuringsattest krijgt?

■Dan zijn extra werken en een bijkomende keuring nodig

4. Verplichte keuring
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▪Subsidie 

• maximum 500 euro

5. Financiële tussenkomst



Aandachtspunten
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■Zorg dat alle afvoerbuizen een voldoende grote hellingsgraad 

hebben:

 afvalwater 1 cm/meter

 regenwater 0,5 cm/meter.

Hellingsgraad
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■Voorzie een pomp en/of terugslagklep voor:

 aansluitingen die lager liggen dan de riolering

 kelderaansluitingen 

 risicovolle aansluitingen. 

Pomp & terugslagklep



Na 3’44”
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■Voorzie voldoende controlemogelijkheden:

 In bochten

 Op Y-stukken

 Op lange leidingen

Controlemogelijkheden
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Ontluchting



Ben je een 

bedrijf?
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Wat doen wij?

■De afkoppelingsdeskundige komt gratis langs 

■De deskundige bezorgt je een afkoppelingsplan.

Wat moet je zelf doen?

■ Je voert de afkoppelingswerken zelf uit

■De werken zijn klaar vóór het einde van de rioleringswerken op 

openbaar domein

■ Je laat je installatie keuren door een erkend keurder

■ Je krijgt geen subsidie.



Planning



PLANNING
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➢ Zomer 2022 – afwerken ontwerpdossier + indienen vergunning

➢ Najaar 2022 – looptijd vergunning

➢ Later najaar 2022 – aanstellen aannemer

➢ Begin 2023 / voorjaar 2023 – start der werken

duur v/d werken: +/- 6 maand

Noot: deze planning is onder voorbehoud



Hinder / impact



HINDER / IMPACT
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➢ Geen doorgaand verkeer mogelijk tijdens de werken

➢ Beperkt plaatselijk verkeer mogelijk afhankelijk van locatie werken 

(afzetten boodschappen, …)

➢ Woningen steeds te voet toegankelijk.

➢ Goede afspraken maken met aannemer der werken.

➢ Veiligheidsvoorschriften werfomgeving zijn te volgen!



Vragen ?


