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Rioleringswerken 



Indeling avond

• Welkomstwoord gemeente
• Inleiding Fluvius
• Werken op openbaar domein

• Riolering 
• Wegenis

• Praktische zaken aannemer
• Fasering
• Toegankelijkheid
• Huisvuil

• Afkoppelingen privaat domein
• Vragenronde
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Fluvius

• Elektriciteit

• Aardgas

• Kabeltelevisie

• Riolering: rioolbeheerder in 83 Vlaamse 

steden en gemeenten



2. Particuliere afkoppeling 

• Verplicht scheiden van het regenwater en huishoudelijk afvalvalwater 
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Waar naartoe met ons 
regenwater? 
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Wat doet Fluvius en de gemeente 
voor u? 

1. Vrijstelling (her)aansluitingsvergoeding tijdens project voor 1 regenwater- en 
vuilwater aansluiting.

2. Afkoppelingsadvies door Co - Consulting
3. Premies RWG Fluvius 
4. Organiseren van de keuring van de privéwaterafvoer aan het einde van de 

werken op openbaar domein. 

Opgelet!
Fluvius betaalt eenmaal de keuring. De kosten voor een herkeuring zijn ten laste 
van de klant, alsook voor een keuring die niet binnen de afgesproken termijn valt.



Afkoppelingsadvies

• Afkoppelingsdeskundige Co –Consulting helpt u met: 
- Opmaak bestaande toestand 
- Opmaak ontwerp (*) 
 Afkoppeling / aansluiting 
 Locatie van de aansluitputjes 

- Aanvragen van premies

Iedere wijziging ontwerp en/of locatie putjes steeds melden aan de afkoppelingsdeskundige bij 
controle/keuring en aan de aannemer

(*) Enkel voor panden met een bouwvergunning vóór 1 februari 2005



Op welk premiebedrag heeft u 
recht voor uw gescheiden stelsel?
• De Fluvius premie bedraagt maximum €400 en bestaat uit 2 delen:

• Er wordt een forfaitair bedrag van €200 betaald voor de aanleg van een gescheiden 
afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater. Dit forfaitair 
bedrag wordt enkel uitbetaald bij voorlegging van minimum één betalingsbewijs.

• Er wordt bijkomend een premie betaald van maximum €200 voor de kosten. Dit met een 
maximum van 50% van de bewezen kosten via facturen.



Procedure  

Na uitvoering van de keuring (*) van de privéwaterafvoer vult de 
afkoppelingsdeskundige het premieformulier met u in en bezorgt dit aan Fluvius

(*) enkel geldig indien de eerste ingebruikname van de lozing vóór 1 juli 2011 was

Wie komt in aanmerking voor een premie gescheiden stelsel?
Bij woningen (*) die afkoppelingswerken voor 100% realiseren.

(*) met een bouwvergunning vóór 1 februari 2005



Procedure

• Wat indien er niet wordt afgekoppeld? 
milieuovertreding (Vlarem II)!

• Mogelijke gevolgen:
- Schade aan netten:
 Vervuiling regenwaterstelsel
Wateroverlast op vuilwaterstelsel

 Iedereen afkoppelen!
 Recht op premie vervalt
 Tweede (her)keuring ten laste van eigenaar



Premie voor hemelwaterput en 
infiltratie van hemelwater ter 
plaatse
• Premie te bekomen volgens het reglement dat 

op dat moment van toepassing is (momenteel 
bedraagt deze €250)

• Niet voor woningen met een bouwvergunning 
na 1 februari 2005



◦ Andere keurder van Coconsulting BVBA;

◦ Uitvoering der werken volgens de regels van de kunst;

◦ Correcte scheiding: DWA en RWA gescheiden aansluiten;

◦ Opmaak as-builtplan & keuringsverslag

◦ Keuringen starten vanaf einde hoofdwerk

Keuring riolering na uitvoering afkoppelingswerken



Contact 

Infolijn: 078 35 35 34

www.Fluvius.be

Co – Consulting : 089/77.87.74

http://www.fluvius.be/


Indeling avond
• Welkomstwoord gemeente
• Inleiding Fluvius

• Werken op openbaar domein
• Nutsmaatschappijen en 

riolering 
• Wegenis

• Praktische zaken aannemer
• Fasering
• Toegankelijkheid
• Huisvuil

• Afkoppelingen privaat domein
• Vragenronde
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Werken der nutsmaatschappijen

Maatschappijen:
Fluvius: elektriciteit
De Watergroep: waterleiding
VOO: communicatie
Proximus: communicatie

• Twee mobiele werkzones op het 
traject

• 3-4 maanden
• Startdatum: deze week

• Zone aan Bauwerd: ondergronds 
brengen van leidingen
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Sint-Pieterstraat vanaf Commanderie
tot Vrouwenbos &  Vogelsang

Wegenis
• Nieuwe rijweg
• Opwaardering plein Bauwerd

Riolering
• Gravitaire buis onder rijweg naar 

Commanderie (zwarte lijn)
• Opvangen persleiding van opwaartse zone
• Bestaande riolering voor regenwater

Fasering = 40 werkdagen (+/- 3 maanden)
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Sint-Pieterstraat
Wegenis
• Herstel waar riolering

Riolering
• Gravitair per cluster woningen voor 

vuilwater met elke pompstation 
persleiding in berm naar Commanderie

• Bestaande riolering voor regenwater
• Persleiding tezamen met nutsleidingen
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Kruispunt Zwaen-Krommejong

Riolering

Pompstation op bestaande riolering 
persleiding richting Commanderie

Persleiding in berm tezamen met 
nutsleidingen
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Zone Drink-Brabant

Riolering

• Reeds twee strengen riolering aanwezig 
woningen aansluiten op correcte streng

• Eén streng naar de poel, overloop op gracht 
Koebeek/Voer
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Brabant & Rullen

Wegenis
• Lokaal herstel voor aansluiten woningen

Riolering
• Hergebruik bestaande riolering voor 

vuilwater
• Regenwater op eigen terrein
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Peerds

Wegenis
• Nieuwe asfalt en nieuwe fundering op 

groen traject van riolering

• Aan nr. 6 met keerelementen vanwege 
woning lager gelegen

Riolering

• Persleiding met per woning pompstation 
voor vuilwater
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Nieuwe verlichting

Sint-Pieters-Voeren

Enkelrichting

Voetpad



Beton rond glascontainer
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Peerds
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Gemoco NV

Oude Heidestraat 81

3740 Munsterbilzen



Zone Bauwerd-Vogelsang-SPT tot nr. 33
- Riolering: 27 september-november
- Wegenis SPT: eind november
- Wegenis Bauwerd: december

Andere zones: 
- onder voorbehoud, in samenspraak 
nutsmaatschappijen
- Einde voorzien mei 2022

Planning der werken



Voorbereidende werken



Aanleg hoofdriolering



Aanleg hoofdriolering



Aanleg huisaansluitingen



Aanleg huisaansluitingen



Aanleg boordstenen



Aanleg fundering rijweg



Aanleg asfaltverharding



Praktische afspraken

veiligheid

communicatie

contact tijdens de werken

huisvuilophaling



Bedankt voor uw aandacht!

Vragen
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