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Voorstelling van het project in uitvoering

• Bouwheer Pidpa-riolering
• Aanleg van riolering voor regenwater = koker

• Aanleg van riolering voor vuilwater

• Mede opdrachtgever Gemeente Zandhoven
• Wegeniswerken, volledig nieuwe bovenbouw

• Studiebureau Arcadis

• Aannemer Rega infra

• Nutsleidingen



Projectafbakening

• Bovenbouw:

Locatie:



Projectafbakening

• Bovenbouw:
ontwerpinfo : grondplan



Projectafbakening

• Bovenbouw:
ontwerpinfo: typeprofiel



Projectafbakening

• Bovenbouw:

ontwerpinfo :

• Grèsbuis d250 mm: 165 m
• Koker 400x800 mm: 199 m
• 20 straatkolken
• 2x13 huisaansluitputjes (RWA en DWA)
• 535 m greppel 30 cm breed
• 1000 m² asfalt (2 lagen)
• 400 m² grijze betonstraatstenen



Projectafbakening

• Timing:
• Start werken nutsleidingen :

 van 4 december 2019  tem ± 13 december 2019

 Overkoppelingen woningen op nieuw net vanaf 8 januari 2020 tem ± 17 januari 2020

• Start werken aannemer Rega weg- en rioleringswerken :

 6 januari 2020 afh. van de weersomstandigheden

• Einde der werken:

 ± april 2020

Alles is weersafhankelijk !!!



Opritten

• Algemeen principe:

 Woningen langs de Oude Baan:

Bestaande oprit wordt opgebroken:

- bestaande breedte blijft behouden

- aanleg met grijzen betonstraat stenen

- parkeerplaatsen thv handelspanden worden ook heraangelegd

 Panden met achtertuin langs de Oude Baan:

Bestaande oprit blijft behouden:
- wordt (deels) aan gewerkt ifv de nieuwe wegenis 

( met bestaande materialen)



Waarom zijn rioleringswerken noodzakelijk

• Preventief vernieuwen riolering om ernstige hinder en risico’s te 
voorkomen



Waarom zijn rioleringswerken noodzakelijk

• Wateroverlast voorkomen: klimaatsverandering noodzaakt een goede 
afvoer van het hemelwater



Waarom zijn rioleringswerken noodzakelijk

• Waterkwaliteit verbeteren: minder overbelasting riolen = minder 
overstortwerking naar waterlopen, rivieren

 

 



Waarom zijn rioleringswerken noodzakelijk

• Drinkwater waarborgen: infiltratie hemelwater in de bodem om 
verdroging van de natuur te voorkomen.

 

 



Waarom zijn rioleringswerken noodzakelijk

• Efficiënte zuivering: geen vermenging van afvalwater en hemelwater



Waarom zijn rioleringswerken noodzakelijk

Vuil water

↓

Riolering

↓ 

Zuiveringsinstallatie

Regenwater

↓

Koker

↓

Waterloop
“Heidebeek” 



Regelgeving

• Europese regelgeving (Kaderrichtlijn Water):
Voor Vlaanderen omgezet in het “Decreet Integraal Waterbeleid”

 Alle afvalwater moet gezuiverd worden

 Betaald door de vervuiler

• Vlaamse regelgeving:
• VLAREM II: Afdeling 6.2.2.1: Voorwaarden lozen huishoudelijk afvalwater + hemel- en bemalingswater

 Verplicht afvalwater aan te sluiten op het rioleringsnet

 Verplicht om alles te scheiden op perceelsniveau

• Gewestelijke Stedenbouwkundige verordening hemelwater
 Voor nieuwbouw en verbouwing

 Vanaf 01/02/2005 scheiding verplicht

 Vanaf 01/01/2014 verplichting infiltratie op eigen terrein

• Keuring van privé-installatie 
vanaf 1 juli 2011



Regelgeving

BVR van 08/04/2011 -> art. 12 – keuring binneninstallatie en privéwaterafvoer

≈ controle van de afkoppelingswerken op privé-domein

Van kracht sinds 1 juli 2011

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: volgens modaliteiten MB 28/06/2011?

 Geldende milieuvoorwaarden (VLAREM II) en gescheiden afvoer hemel- en afvalwater

Resultaat?

 NOK → non-conformiteitsattest  + opsomming van de gebreken

 OK → conformiteitsattest



Afkoppeling op privé

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 privé

• Pidpa-riolering biedt aan bewoner:

 gratis afkoppelingsadvies hemel- en afvalwater + plaatsbezoek

 1 huisaansluitingsputje vuilwater (DWA) (extra aansluiting tegen kostprijs)

 1 huisaansluitingsputje regenwater (RWA) (extra aansluiting tegen kostprijs)

Na uitvoering van rioleringswerken op privaat, binnen 3 maand:

 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)



Afkoppeling op privé

• Pidpa-riolering vraagt aan bewoner:

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

woningen Oude Baan reeds aangesloten => 0 €

 Volledige afkoppeling op privaat terrein



Afkoppeling op privé

• Voorwaarden premie:

 Geen verplichte scheiding opgelegd via bouwvergunning
(bouwvergunning vóór 1 februari 2006)

 afkoppeling voor de totale verharde oppervlakte 
dus ook daken en verhardingen

 vervolgens keuring van de werken (conform keuringsattest) – binnen 3 maand

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

 éénmalige tussenkomst 
→ enkel voor installaties met permanent karakter



• Gewestelijk stedenbouwkundige verordening (herbruik hemelwater):

1ste keuze: herbruik (regenwaterput)

2de keuze: infiltratie / buffering

3de keuze: gescheiden afvoer

http://www.habitos.be/verwijs.asp?URL=http://&ph_id=1065&type=ph


Uitvoering – enkele voorbeelden

Aannemer:

Rega infra
Ambachtsstraat 32
2390 Malle



Verloop van de werf

 Opbraak bestaande rijweg.

 Plaatsen van bemaling.

 Aanleg hoofdriolering en aanbrengen van minderhindersteenslag.

 Opbraak voetpaden en maken van huisaansluitingen DWA en RWA 
op hoofdriolering.

 Plaatsen van kantstroken, straatkolken en borduren.

 Plaatsen afwerklaag steenslagfund + onderlaag kws.

 Afwerken van voet- en fietspaden, bermen en plantvakken.

 Plaatsen van toplaag kws, markering en signalisatie.



Voorbereiding aanleg riolering



Aanleg riolering

 Streefdoel: 25 lm per dag (gescheiden riolering)

 2 à 3 dagen ernstige hinder

 Minderhindersteenslag achter riool.

 Proeven na aanleg riolering.



Minder Hinder Steenslag



Huisaansluitingen











FAQ

 Bereikbaarheid oprit

 Ophalingen afval- verzamelpunt

 (Grote) leveringen (vb. mazout)

 Contactgegevens Rega infra
 03/340 87 58

 info@rega-infra.be

 Aansluitingen op nutsleidingen

 Zelf werken gepland?



Uitvoering – veiligheid
• Ga niet onnodig bij de werken staan

• Indien je een kraan moet passeren -> maak eerst oogcontact en geef teken aan de kraanmachinist 
=> voorkeur is dat u een omweg maakt en de omleiding volgt



Uitvoering – veiligheid

• Als de betonnen kantstrook wordt voorbereid, blijf van de koord af!
Dit dient voor correcte hoogtes van het weg tracé, 
=> indien u er toch over moet: roep een arbeider, die kan u hierbij helpen.

• Beton vereist uitharing -> NIET op lopen of over rijden: 



Contact Pidpa

Gratis nummer 0800 – 90 300                            www.pidpa.be

-> Afvalwater en riolering

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


Contactgegevens:

Gemeente Zandhoven: David Basstanie
Tel.: 03-410.16.20
td@zandhoven.be

Pidpa-Riolering: Ilse Schroven
Tel.: 0800-90.300 (optie 5)
riolering@pidpa.be

Studiebureau: Arcadis

Tel.: 02-505 75 00 
info@arcadisbelgium.be

Aannemer: Rega infra – Stijn Van Craeybex
Tel.: 03-340 87 58
info@rega-infra.be

Vragen?
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