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Voeren              Projectnummer 20705  
 
 

PROJECTNOTA 
 
 
1. Omschrijving en doel van het project 
 
A. Doel van het project 
 
Het project omvat de afkoppeling van enkele straten in Teuven-Dorp te Voeren. Het betreft het gedeelte van 
Gieveldstraat vanaf kruispunt Hoofstraat tot aan kruispunt Teuven-Dorp, het gedeelte Kasteelstraat tussen 
kruispunt Sinnich tot aan de waterloop De Gulp.  
 
B. Het tracé wordt algemeen beschreven 
 

1) Het RWA-riool watert naar verschillende punten af. In de Gieveldstraat wordt ter hoogte van huisnr. 
30 tot en met huisnr. 38 een nieuw RWA-riool aangelegd, dat afwatert naar het RWA-riool in de 
Hoofstraat (Aquafin-project 20704) en aansluit op bestaande put ter hoogte van huisnr. 38.  
Vanaf huisnr. 1 tot aan huisnr. 28 wordt een nieuw RWA-riool aangelegd, dat afwatert naar een 
nieuwe RWA-leiding aangelegd tussen huisnr. 28 en huisnr. 30, deze RWA-leiding sluit verder aan op 
een nieuw aan te leggen hemelwaterbufferbekken (perceel 597k en 599c) die via een 
overstortconstructie aansluit op de GULP (geklasseerde waterloop 2de categorie). 
In Teuven-Dorp wordt een nieuw RWA-riool aangelegd van huisnr. 59 tot aan de Teuvenbeek 
(geklasseerde waterloop, 3de categorie). Dit RWA-riool wordt rechtstreeks aangesloten op de 
Teuvenbeek (geklasseerde waterloop, 3de categorie).  
Langs de Gulp (waterloop, 2de categorie), in de Kasteelstraat, wordt een hemelwater bufferbekken 
ingepland (perceel 681c). Vanaf kruispunt Sinnichstraat-Kloosterhofstraat wordt een RWA-riool gelegd 
tot aan kruispunt Sinnichstraat-Kasteelstraat. Dit RWA-riool watert af naar de Kasteelstraat. In de 
Kasteelstraat wordt ook een nieuw RWA-riool aangelegd van kruispunt Sinnichstraat-Kasteelstraat tot 
aan het bufferbekken. Dit riool sluit aan op het bufferbekken. 
 
De straten Gieveldstraat, Teuven-Dorp, Sinnichstraat, Kloosterhofstraat en Kasteelstraat worden 
voorzien van een nieuw DWA-riool. Omwille van de grote hoogteverschillen wordt het vuilwater van 
de Kloosterhofstraat, de zuidelijke Sinnichstraat en de Kasteelstraat gravitair aangesloten op een 
pompstation. Dit pompstation is gelegen ter hoogte van het kruispunt Sinnichstraat – Kasteelstraat. 
Omwille van grote hoogteverschillen wordt de noordelijke Sinnichstraat gravitair aangesloten op het 
pompstation dat ingepland wordt langs de Teuvenbeek. Het vuilwater van het pompstation gelegen 
ter hoogte van het kruispunt Sinnichstraat – Kasteelstraat wordt via een persleiding verpompt naar 
het DWA-riool in de Sinnichstraat met aansluiting op het pompstation gelegen langs de Teuvenbeek. 
Vervolgens vertrekt een persleiding van dit pompstation naar het DWA-riool in de Gieveldstraat. De 
persleiding wordt geplaatst onder rijweg. In Teuven-Dorp wordt een nieuw DWA-riool voorzien dat via 
Gieveldstraat wordt aangesloten op de collector (Aquafin-project 20704) ter hoogte van Gieveldstraat 
- Hoofstraat. 
 

2) De riolering is hierboven beschreven, zowel het beginpunt als het eindpunt van het RWA –en DWA-
riool wordt uitgebreid omschreven. 

 
3) Proces van afvalwater 

a. De straten Gieveldstraat, Teuven-Dorp, Sinnichstraat, Kloosterhofstraat en Kasteelstraat 
worden voorzien van een nieuw DWA-riool. Er is getracht zoveel mogelijk vuilwater gravitair 
af te voeren, maar omwille van de grote hoogteverschillen binnen het projectgebied was dit 
niet altijd mogelijk en is er gebruik gemaakt van pompstations. 
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b. Het vuilwater van de Kloosterhofstraat, de zuidelijke Sinnichstraat en de Kasteelstraat wordt 
gravitaire aangesloten op het pompstation, gelegen ter hoogte van kruispunt Sinnichstraat – 
Kasteelstraat. Vanaf dit pompstation wordt het afvalwater opgepompt en via persleiding 
aangesloten op het gravitair riool thv K14b (thv Sinnich 6) en verder afgevoerd naar het 
pompstation dat ingepland wordt langs de Teuvenbeek. Op dit pompstation wordt de 
noordelijke Sinnichstraat gravitair aangesloten. Vanaf dit pompstation wordt het water 
opgepompt naar het DWA-riool in de Gieveldstraat. 

c. Vanaf het pompstation, gelegen ter hoogte van kruispunt Sinnichstraat – Kasteelstraat 
verpompt de persleiding over een afstand van 230m het water naar het gravitair riool K14b 
en wordt afgevoerd naar het pompstation gelegen langs de Teuvenbeek. De persleiding 
aangesloten op dit pompstation verpompt het water over een afstand van 200 m naar het 
DWA-riool in de Gieveldstraat. 

d. Omwille van de grote hoogteverschillen binnen het projectgebied was het niet altijd mogelijk 
om het vuilwater gravitair af te voeren, daarom is geopteerd voor een pompstation. 
 

4) Tussen deze punten wordt: 
 
RWA-Riool: 

a. In de Gieveldstraat wordt ter hoogte van huisnr. 30 tot en met huisnr. 38 een nieuw RWA-
riool aangelegd, dat afwatert naar het RWA-riool in de Hoofstraat (Aquafin-project 20704) en 
aansluit op bestaande put ter hoogte van huisnr. 38.  

b. Vanaf huisnr. 1 tot aan huisnr. 28 wordt een nieuw RWA-riool aangelegd, dat afwatert naar 
een nieuwe RWA-leiding aangelegd tussen huisnr. 28 en huisnr. 30, deze RWA-leiding sluit 
verder aan op een nieuw aan te leggen hemelwater bufferbekken (perceel 597k en 599c) die 
via een overstortconstructie aansluit op de GULP (geklasseerde waterloop 2de categorie). 

c. In Teuven-Dorp wordt een nieuw RWA-riool aangelegd van huisnr. 59 tot aan de Teuvenbeek 
(geklasseerde waterloop, 3de categorie). Dit RWA-riool wordt rechtstreeks aangesloten op de 
Teuvenbeek (geklasseerde waterloop, 3de categorie).  

d. Langs de Gulp (waterloop, 2de categorie), in de Kasteelstraat, wordt een hemelwater 
bufferbekken ingepland (perceel 681c). Vanaf kruispunt Sinnichstraat-Kloosterhofstraat 
wordt een RWA-riool gelegd tot aan kruispunt Sinnichstraat-Kasteelstraat. Dit RWA-riool 
watert af naar de Kasteelstraat. In de Kasteelstraat wordt ook een nieuw RWA-riool 
aangelegd van kruispunt Sinnichstraat-Kasteelstraat tot aan het bufferbekken. Dit riool sluit 
aan op het bufferbekken. 
 

DWA-Riool: 
a. De straten Gieveldstraat, Teuven-Dorp, Sinnichstraat, Kloosterhofstraat en Kasteelstraat 

worden voorzien van een nieuw DWA-riool. Omwille van de grote hoogteverschillen wordt 
het vuilwater van de Kloosterhofstraat, de zuidelijke Sinnichstraat en de Kasteelstraat 
gravitair aangesloten op een pompstation. Dit pompstation is gelegen ter hoogte van het 
kruispunt Sinnichstraat – Kasteelstraat. Omwille van grote hoogteverschillen wordt de 
noordelijke Sinnichstraat gravitaire aangesloten op het pompstation dat ingepland wordt 
langs de Teuvenbeek (perceel 727R). Het vuilwater van het pompstation gelegen ter hoogte 
van het kruispunt Sinnichstraat – Kasteelstraat wordt via een persleiding verpompt naar het 
pompstation gelegen langs de Teuvenbeek. Vervolgens vertrekt een persleiding van dit 
pompstation naar het DWA-riool in de Gieveldstraat. De persleiding wordt geplaatst onder 
rijweg. In Teuven-Dorp wordt een nieuw DWA-riool voorzien dat via Gieveldstraat wordt 
aangesloten op de collector (Aquafin-project 20704) ter hoogte van Gieveldstraat - 
Hoofstraat. 
 

5) De lengte van het tracé bedraagt ± 1772 m, waarvan ±  1318 m in openbaar domein en ± 454 m op 
private gronden. 
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C. 
       In bijlage: het situatieplan, met plannummer 20705/1/13-3-2 met revisie 13 van 3 mei 2018, waarop 
       het ganse project gesitueerd wordt.  Op het onteigeningsplan, nummer 20705/1-3-8.1/1 met revisie 4  
       van 29 maart 2019, wordt op het situatieplan (schaal 1/10000) en kadastraalplan (schaal 1/1250) de  
       werken ter hoogte van de te onteigenen percelen gesitueerd.  
 
 

2. Omschrijving van het gebied waar het project gelegen is 
 
A. Info i.v.m. het reliëf 

1) Het reliëf is heuvelachtig en kent grote hoogteverschillen.  
2) Het maximale hoogteverschil dat optreedt tussen begin –en eindpunt is +24 m.  
3) Veel valleien. 

 
B. Info i.v. m. de bevolkingsdichtheid  

1) Niet dicht bevolkt (+85 inwoners / km²) 
2) Agrarisch gebied 
3) Verspreide bebouwing 

 
C. Info i.v.m. de bestemming van de gronden 

1) Bestemmingen 
a. Volgende zones volgens het gewestplan komen voor in het gebied: 

woongebied met landelijk karakter en agrarisch gebied. 
b. BPA’s in het beschouwde gebied: geen 
c. RUP’s in het beschouwde gebied: geen 
d. De leidingen worden gelegd in woongebied met landelijk karakter en agrarisch gebied. 

2) Met dit tracé worden geen specifieke gebieden vermeden. 
 
D. Info i.v.m. speciale gebieden 

1) Het project is niet gelegen in waterwingebied 
2) Het project is gedeeltelijke gelegen in een habitatrichtlijngebied. 

 

3. Omschrijving van het collectorennet 
 

1) Het afvalwater van het hele projectgebied watert af naar de collector (20.704) ter hoogte van 
Gieveldstraat - Hoofstraat. 

2) Er sluiten geen collectoren of rioleringen aan op dit project. 
 

4. Info i.v.m. de gevolgde of gekruiste wegenis 
 

A. Gevolgde wegen:  
▪ De DWA riolering volgt het tracé van de bestaande wegen. In de straten Gieveldstraat, 

Teuven-Dorp, Sinnichstraat, Kloosterhofstraat en Kasteelstraat wordt een nieuw DWA-riool 
aangelegd. 

B. Vermeden wegen: 
▪ Met dit tracé worden geen specifieke wegen vermeden. 

C. Richtlijnen van de beheerder: 
▪ Geen  

D. Bijzondere uitvoeringsmethoden: 
▪ Geen  
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5. Info i.v.m. nutsleidingen 
 

A. Er dient geen rekening gehouden te worden met bijzondere nutsleidingen. 
B. In alle straten van het projectgebied zijn nutsleidingen aanwezig, waarvan de belangrijkste: 

Waterleiding (De Watergroep) 
▪ In Gieveld ligt een waterleiding 60 gietijzer in de berm aan de zijde van de oneven 

huisnummers. Ter hoogte van het kruispunt Teuven-Dorp kruist de leiding de rijweg. 
▪ In Teuven-Dorp ligt een waterleiding 100 gietijzer in de berm aan de zijde van de oneven 

huisnrs. 
▪ Ter hoogte van het kruispunt Sinnich x Kloosterhofstraat kruist een waterleiding 80 PVC de 

rijweg thv Sinnich.  
▪ Ter hoogte van het kruispunt Sinnich x Kasteelstraat kruist een waterleiding 100 gietijzer de 

rijweg thv de Kasteelstraat.  
▪  In de Kasteelstraat ligt een waterleiding 60 gietijzer in de berm aan de zijde van het kasteel 

(huisnr. 7). 
 

Electriciteit (Fluvius) 
▪ In het volledige projectgebied liggen luchtleidingen. Overwegend zijn er betonpalen 

aanwezig. 
▪ In Gieveld hangen de leidingen tussen de Hoofstraat en huisnummer 14 aan de zijde van de 

even huisnummers. Tussen huisnummer 9 en het kruispunt Teuven-Dorp hangen de leidingen 
aan de zijde van de oneven huisnummers. 

▪ Vanaf Teuven-Dorp tot het kruispunt Sinnich x Kasteelstraat hangen de leidingen aan de zijde 
van de oneven huisnummers. 

▪ In de Kasteelstraat hangen de leidingen aan de zijde van de oneven huisnummers. 
▪ In Obsinnich hangen de leidingen aan de zijde van de oneven huisnummers. 

 
  Telefoonleiding (Proximus) 

▪ In Gieveld ligt een telefoonleiding aan beide zijden van de rijweg in de berm.  
▪ Ter hoogte van het kruispunt Gieveld x Teuven-Dorp kruisen 2 leidingen de rijweg thv 

Gieveld. 
▪ In Teuven-Dorp en Sinnich liggen de leidingen aan beide zijden van de rijweg in de berm.  
▪ Ter hoogte van het kruispunt Sinnich x Kloosterhofstraat kruisen de leidingen de 3 wegen. 
▪ In Sinnich tussen de Kloosterhofstraat en Obsinnich liggen de leidingen aan de zijde van de 

even huisnummers. Ter hoogte van Sinnich en Kasteelstraat kruisen de leidingen de rijweg. 
▪ In de Kasteelstraat liggen de leidingen aan de zijde van de oneven huisnummers.  
▪ In Obsinnich liggen de leidingen aan beide zijden van de rijweg in de berm.  

 

6. Info i.v.m. biologisch waardevolle gebieden 
 

▪ Langs de Gieveldstraat ligt er een gebied dat wordt beschouwd als Complex gebied van biologisch 
minder waardevolle en waardevolle elementen. Dit gebied heet soortenarm permanent 
cultuurgrasland. 

▪ Langs Teuven-Dorp ligt er een gebied dat wordt beschouwd als biologisch waardevol gebied. Dit 
biologisch waardevol gebied heet soortenarm permanent cultuurgrasland. 

▪ Langs Teuven-Dorp ligt er een gebied dat wordt beschouwd als biologisch zeer waardevol gebied. Dit 
biologisch zeer waardevol gebied heet natte ruigte met Moerasspirea. 

▪ Langs de Kasteelstraat ligt er een gebied dat wordt beschouwd als biologisch waardevol gebied. Dit 
biologisch waardevol gebied heet Bomenrij. 
 

 

7. Info i.v.m. lozingspunten 
 

▪ Het projectgebied beoogt het afkoppelen van toevoerende oppervlakken, zowel onverhard als 
verharde oppervlakken uit de straten binnen het projectgebied.  
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8. Info i.v.m. TRP 
 

A. Het huidige TRP is niet meer geldig omdat voor de berekening van de riolering gebruik is gemaakt van 
een hydronautstudie. 

B. Het TRP is verouderd en het stelsel is opnieuw gemodelleerd. 
 

9. Overstorten 
 

A. Er zijn in totaal vier overstortconstructies voorzien binnen het projectgebied. 
1) Er is een overstort voorzien van het bufferbekken op de beek. Door het overstort wordt er water in 
het bekken gebufferd. In de Kasteelstraat wordt een nieuwe gracht aangelegd, waarin het 
oppervlaktewater van de weg wordt in geloosd.   
2) In Teuven-Dorp wordt er een nieuw RWA-riool aangelegd van huisnr. 59 tot aan de Teuvenbeek 
(geklasseerde waterloop; 3de categorie). Dit regenwater wordt rechtstreeks geloosd op de beek.  Er 
zijn twee overstorten voorzien in de Teuvenbeek. Een tiental meter achter deze aansluiting wordt er 
een overstortconstructie voorzien in de Teuvenbeek. Om voldoende te kunnen bufferen wordt de 
Teuvenbeek lokaal verbreed en verdiept. Om zo weinig mogelijk water effectief te lozen in de 
Teuvenbeek, wordt 20m na de eerste overstortconstructie, een tweede overstortconstructie geplaatst 
zodat de lozing tot het minimaal beperkt wordt. Ook tussen deze twee overstortconstructies wordt de 
beek lokaal verbreed en verdiept. 
3) Er is een overstort voorzien van de gracht op de beek (Gulp). Door het overstort wordt het water in 
de gracht gebufferd.  
 

B. Bergingsprincipe: 
▪ Het regenwater wordt gebufferd in het bergingsbekken, Teuvenbeek (geklasseerde waterloop; 3de 

categorie) en in de grachten. 
 

10. Gedetailleerde bespreking 
 
Inneming 7: Voeren, afdeling 2, sectie A, nummer 727R 
 
Omwille van de grote hoogteverschillen, dient er een pompstation voorzien te worden.  Er wordt voor 
geopteerd om dit pompstation op een laag punt te plaatsen, zodat de toevoerleidingen van zowel 
Kasteelstraat, als van richting Teuven-centrum, gravitair kunnen aansluiten op dit pompstation.  De ligging kort 
tegen een waterloop is een pluspunt, zodat de noodoverlaat van het pompstation naar deze waterloop op die 
manier zo kort mogelijk kan gehouden worden. 
Een pompstation wordt niet aanzien als een hinderlijke inrichting.  Er bestaan geen specifieke normen met 
betrekking tot geluidshinder, geurhinder en trillingen.  De pomp zit in een ondergrondse betonnen kelder en 
deze pomp blijft tijdens de werking ervan steeds onder water blijft, waardoor het geluid en de trillingen 
grotendeels geabsorbeerd worden.  Het pompstation wordt bovendien afgesloten met een deksel, zodat 
eventuele hinder in de buurt van het pompstation tot een minimum beperkt wordt. 
 
Het perceel kadastraal gekend als Voeren, afdeling 2, sectie A, nummer 727R, is als locatie van het pompstation 
de economisch, technisch en ruimtelijk gezien de meest verantwoorde keuze: 
- Het perceel is gelegen op een laag punt in de omgeving; 
- De ligging naast de ‘beek van Teuven’, een waterloop van de 3de categorie;  
- Beide toevoerleidingen kunnen gravitair aansluiten, zodat er geen extra pompstations nodig zijn; 
- In het kader van ‘minder hinder’ is het aangewezen om het pompstation buiten de rijweg aan te leggen, dat 
zo de aanleg, maar ook het onderhoud en de exploitatie van het pompstation op een veilige manier kan 
gebeuren.  Bovendien dient de straat niet afgesloten en/of afgebroken te worden bij later onderhoud, toezicht, 
herstelling en/of vervanging; 
- Er ligt slechts een klein gedeelte van het perceel in woongebied met landelijk karakter; 
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Voor het plaatsen van een pompstation met de bijhorende persleiding dient inneming 7 te gebeuren. Het 
perceel is deels gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en deels in woongebied met landelijk 
karakter.  Voor de aanleg van het pompstation wordt een bovengrondse inneming voorzien (weergegeven in 
een oranje kleur op het onteigeningsplan 20705/1-3-8.1/1 met revisie 4 van 29 maart 2019), met een 
oppervlakte van 67m².  Voor de inplanting van het pompstation dient er rekening gehouden te worden met de 
ruimingsstrook van 5 meter langs beide oevers van de ‘Beek van Teuven’, een waterloop van de 3de categorie.  
Er werd geopteerd om het pompstation enerzijds zo dicht mogelijk tegen deze ruimingsstrook te voorzien, om 
de noodoverlaat naar de voormelde waterloop zo kort mogelijk te houden, en anderzijds zo kort mogelijk tegen 
het openbaar domein, in het kader van ‘minder hinder’ en om de te onteigenen zone tot een minimum te 
beperken.  Omwille van het hoogteverschil is het tevens niet wenselijk om het pompstation dieper in het 
perceel te voorzien. 
 
Voor de aankoop van de voorziene bovengrondse inneming/te onteigenen zone werd een voorstel gedaan 
door de nv Aquafin, gebaseerd op het schattingsverslag opgemaakt door een beëdigd landmeter-expert, de 
heer David Ibens, met kantoor 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 315F.  Het bovenvermelde perceel is 
bovendien slechts voor een klein deel in woongebied met landelijk karakter gelegen, waardoor het zeer 
onwaarschijnlijk is dat er een woning kan gebouwd worden. 
 
 

 
 
 
Algemene info: 
- Termijn van realisatie: 160 werkdagen; 
 
Realisatievoorwaarden: 
Het pompstation bestaat uit een betonnen constructie in 3 delen. Een natte kelder die de pompen bevat, een 
droge kelder die de appendages bevat, en een ontvangstkamer van de verschillende toekomende 
rioleringsbuizen die tevens een overstortleiding bevat.  
De noodzakelijke binnenafmetingen van de natte kelder zijn 2,0m x 1,6m. Dit om 2 pompen te kunnen naast 
elkaar plaatsen en daarvan een goede werking te garanderen. De diepte van de natte kelder is 4,41m. Dit om 
voldoende onder de inkomende riolering te zitten en zo een buffervolume te creëren voor de goede werking 
van de pompen en het systeem.  
De noodzakelijke binnenafmetingen van de droge kelder zijn 2,45m x 1,6m. Dit om de appendages van de 2 
pompen te kunnen naast elkaar plaatsen en daarvan een goede bediening te garanderen en onderhoud 
mogelijk te maken. De noodzakelijke nuttige diepte van de droge kelder is 2,29m. Dit om ergonomische 
bediening mogelijk te maken.  
Gezien de ligging van het pompstation ten opzichte van de inkomende en uitgaande buizen, wordt de 
ontvangskamer aangebouwd aan de natte en droge kelder en zijn de binnenafmetingen aldus 4.45 x 1,9m, 
diepte 3,40m 
Bovenstaande nuttige afmeting in ere houdend, wordt een betonconstructie bekomen met buitenafmetingen 
die minimaal 5,35 x 4,1m bedragen. De natte kelder bepaald de maximale diepte, nl aanzetpeil constructie 
4,86m onder maaiveld.  
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• Inkomende en uitgaande buizen: 
IN dia 250mm op 168.81mTAW 
IN dia 250mm op 168.67m TAW 
UIT overstortleiding dia 250mm op 169.25 mTAW 
UIT persleiding dia 110mop 169.69mTAW 
• Elektromechanische uitrusting: 
• Op iedere inkomende buis een wandafsluiter. 
• 2 pompen met elk hun appendages en een gezamelijke uitgaande persleiding 
• Lenspomp in droge kelder, met persleiding naar de natte kamer.  
• 4 deksels met doorvalbeveiliging op de verschillende kamers, verluchting van de verschillende kamers, 
daalladders en veiligheidsinstappen in de verschillende kamers. 
• Elektrisch bord voorzien van automatische werking van de pompen, aangestuurd door sonde en 
vlotters opgehangen in de natte kamer.  
Voor de realisatie van de bouwkunde van het pompstation is minimaal 1 m vrije ruimte nodig rond de 
constructie. Dit behelst een uitvoering dmv een beschoeiing. 
 
 


