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HidroRio – Brecht

Weg- en rioleringswerken

- Rommersheide ABCDEG I(deel)J(deel)

- Albatrosdreef

- Mieksebaan

- Mostvenlaan

http://grondverzetinbeeld.wordpress.com/2011/07/18/gastfotos-rioleringswerken-te-heist-1/dscn6846-border/
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Weg- en rioleringswerken Rommersheide fase 4



De werken in Rommersheide omvatten zowel riolerings- als wegenwerken.

De betrokken financierders zijn Pidpa als rioolbeheerder en de gemeente voor het 

wegenisaandeel.

Het ontwerp werd initieel opgemaakt door studiebureau Sweco. De uitvoering wordt 

verzekerd door Adams.

Het project is begroot op ± 2,7 miljoen euro (excl. BTW).

Voor de uitvoeringstermijn werd een periode voorzien van 160 werkdagen.

De start der werken is voorzien vanaf mei 2021

1. Algemeen



Situering project (bron: Google Maps)

2. Projectzone

De projectzone omvat volgende straten: Mieksebaan (gedeelte), Albatrosdreef (gedeelte), 

Mostvenlaan, Rommersheide A-B-C-D-E-G-I(gedeelte)-J(gedeelte)

Mieksebaan

Albatrosdreef

RH E
RH C

RH J



2. Projectzone

In het volledige projectgebied wordt riolering geplaatst en wordt de rijweg heraangelegd.

- Voor enkele straten wordt gekozen voor heraanleg met klinkers (Albatrosdreef, 

Rommersheide I en J), andere straten worden voorzien in asfalt (Mostvenlaan, 

Rommersheide A-B-C-D-E-G).

- Na de werken zal de groendienst nog nieuwe bomen voorzien

- Voor de verschillende straten worden volgende breedtes aangehouden (exclusief 

boordsteen)

- Mieksebaan: 5,0 m (= breedte van reeds heraangelegde deel)

- Albatrosdreef: 3,40 m (enkelrichting na de werken)

- Mostvenlaan: 3;40 m

- Rommersheide A-C-E: 4,30 m

- Rommersheide B-D-G: 3,40 m

- Rommersheide I-J: 4,10 m (= breedte van nieuwe delen)



3. Fasering

Het project zal gerealiseerd worden in meerdere fases om de hinder te beperken

1. Mieksebaan (blauwe zone)

• Deze wordt zo snel mogelijk afgewerkt omdat de Mieksebaan belangrijk is voor de 

ontsluiting van het hele gebied

2. Rommersheide I-J (paarse zone)

3. Rommersheide A-B-C-D-E-G (groene zone)

4. Mostvenlaan en Albatrosdreef (rode zone)



4. Omleiding

Situering project 
(bron: Google Maps)

Tijdens werken Mieksebaan

- Via de Andrélaan en Schotensesteenweg



4. Omleiding

Situering project 
(bron: Google Maps)

Tijdens werken Rommersheide A-B-C-D-E-G

- Omleiding via Mieksebaan en Rommersheide F



5. Gescheiden riolering – wat?

• In de huidige toestand infiltreert het vuile 

water in de ondergrond in de grachten of 

via zinkputten.

gemengd

• Bij een gescheiden riolering wordt een 

afvoer voorzien voor het vuil water en een 

afzonderlijke afvoer voor het regenwater. 

Het vuil water wordt afgevoerd naar een 

rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). 

Enkel het regenwater zal nog infiltreren in 

de bodem.



5. Gescheiden riolering – waarom?

• Door het vuile water af te voeren naar het waterzuiveringsstation komt het niet 

meer ongezuiverd in de natuur terecht. Dit met heel wat negatieve impact op 

de natuur tot gevolg

=> zie ook PANO – seizoen 2020 aflevering 13 - “Riolering, nu”

=> https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/pano/2020/pano-s2020a13/



5. Gescheiden riolering – wetgeving

• Europa:

o Alle afvalwater moet gezuiverd worden.

o Betaald door de vervuiler.

• Vlaanderen:

o Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater:

 Voor nieuwbouw en verbouwing.

 Vanaf 01/02/2005 scheiding verplicht.

o VLAREM II:

 Verplicht afvalwater aan te sluiten op het rioleringsnet.

 Verplicht om alles te scheiden op perceelsniveau.

o Keuring van privé-installatie:

 Vanaf 1 juli 2011.



5. Gescheiden riolering – afkoppeling

TYPE BEBOUWING

GESLOTEN

GEVEL IS ROOILIJN

Zelf GEEN werk uit te 
voeren. Dakafvoeren

worden in project 
opgevangen aan de 

rooilijn

MET VOORTUIN

Voorste dakhelft
gescheiden tot grens 
openbaar domein te 

brengen

HALF OPEN

100% Regen en 
afvalwater tot grens 
openbaar domein 

brengen

OPEN

100% Regen en 
afvalwater tot grens 
openbaar domein 

brengen

• Bij de aanleg van een gescheiden riolering dient de bebouwing langs deze 

riolering eveneens gescheiden aangesloten te worden.

• Overzicht van de noodzakelijke ingreep i.f.v. het type bebouwing



5. Gescheiden riolering – afkoppeling

• Kostenverdeling:

o Pidpa (riolering):

 Pidpa voorziet de plaatsing van 1 huisaansluitputje vuilwater (DWA) 

en 1 huisaansluitputje regenwater (RWA). 

Deze putjes worden op privé geplaatst.

 De afkoppelingsstudie (incl. plaatsbezoek van een deskundige) 

wordt gefinancierd door Pidpa. Indien u nog geen bezoek hebt 

gekregen van de afkoppelingsdeskundige gelieve dringend

contact op te nemen via 012/74 54 93 (keuzemenu 1) 

 Na realisatie van de afkoppelingswerken dient het stelsel op privé 

gekeurd te worden. Ook deze kosten neemt Pidpa ten laste. Indien 

het stelsel niet conform wordt verklaard, is de herkeuring na 

aanpassing ten laste van de eigenaar.

o Particulier/eigenaar:

 De afkoppelingswerken op privé zelf dienen gefinancierd/uitgevoerd 

te worden door de betrokken eigenaar.

 Na realisatie van deze privatieve werken heeft de betrokken 

eigenaar recht op een voorwaardelijke premie (zie verder).



5. Gescheiden riolering – afkoppeling

•Pidpa-Riolering biedt aan bewoner
1 huisaansluitputje vuilwater (DWA)

Gratis afkoppelingsadvies hemel- en afvalwater + plaatsbezoek

 Na realisatie van de afkoppelingswerken dient het stelsel op privé 

gekeurd te worden. Ook deze keuringskosten neemt Pidpa ten laste. 

Indien het stelsel niet conform wordt verklaard, is de herkeuring na 

aanpassing ten laste van de eigenaar.

Afkoppelingspremie na aanpassing op privé naar volledig gescheiden 
riolering  = 530€  (mits voldaan wordt aan strikte voorwaarden)

•Pidpa-Riolering vraagt aan bewoner:
530 € aansluitrecht indien de woning een eerste maal wordt aangesloten 
op de riolering 

Volledige afkoppeling op privaat terrein voor open bebouwing



5. Gescheiden riolering – afkoppeling

• Praktisch:

o Wanneer de huisaansluitputjes door de aannemer geplaatst werden, 

kunnen de afkoppelingswerken aanvatten. 

o De eigenaar krijgt vanuit Pidpa een schrijven bij het einde der werken om 

zich nadien binnen de 3 maanden in regel te stellen. In dit schrijven 

zullen tevens de aanvraaggegevens omtrent de premie vermeld worden.

o Als de afkoppelingswerken werden uitgevoerd, dient u dit te melden 

zodoende de keuring kan georganiseerd worden. Dit kan op het nummer 

0800 90 300 waarbij u kiest voor optie 3: keuringen. Gelieve hierbij 

volgende projectgegevens te vermelden, met name:

o Projectnaam: Weg- en Rioleringswerken Albatrosdreef ea.

o Projectnummer: K-13-027



6. De werken

• Nutsmaatschappijen:

o Voorafgaandelijk de rioleringswerken werden reeds tal van leidingen en 

kabels vernieuwd.



6. De werken

• Riolering:

o De aanleg van een gescheiden riolering omvat de aanleg van een 

afvoerleiding in grès en de aanleg van infiltratiegrachten. 

o De ene leiding zal het vuil water collecteren, de infiltratiegracht het 

regenwater.

o Het vuil water wordt via de riolering afgevoerd naar de waterzuivering

o Het regenwater infiltreert lokaal via de grachten



6. De werken

• Aansluitingen op de riolering:

o Na aanleg van de hoofdriolering wordt de bebouwing langs het traject 

gescheiden aangesloten op deze leidingen. 

o Dit betreft een ingreep op kleinere schaal.



6. De werken

• Wegenis:

o De weg wordt volledig vernieuwd van rooilijn tot rooilijn:

 Rijweg in asfalt of klinkers

 Vernieuwing van inbuizingen

 Opritten



6. De werken

• Opritten:

o Voor de heraanleg van de opritten wordt volgend principe aangehouden:

- De inrit wordt heraangelegd volgens de bestaande breedte 

- Vanaf rijweg tot aan de afsluiting of visuele rooilijn

- De heraanleg gebeurt in grijze betonklinkers

- Indien een bredere oprit gewenst is (tot maximaal 5 meter) dient dit per 

mail aangevraagd worden bij de gemeente (iris.segers@brecht.be) 

met de nodige motivatie. De beslissing wordt uiteindelijk genomen door 

het college van schepenen en burgemeester.

mailto:iris.segers@brecht.be


6. De werken

• Impact:

o Opritten worden steeds toegankelijk gehouden met steenslag in zones 

waar tijdelijk niet gewerkt wordt.

o Verhuis, leveringen? Neem tijdig contact op met de aannemer!

o Doordat de weg open blijft voor plaatselijk verkeer, kan de vuilnisophaling 

gegarandeerd blijven. Indien noodzakelijk verzamelt de aannemer het 

huisvuil op een verzamelpunt.



6. De werken

• Communicatie:

o Projectspecifieke communicatie (bv. aankondiging asfalteringswerken) 

wordt meegedeeld door de aannemer.

o Op de werf is de werfleider dhr. Marc Leemans het vaste aanspreekpunt.

o Marc@adams.be

o Telnr. 0496 27 30 59

o Informatie wordt ook weergegeven op de gemeentelijke website 

www.brecht.be/rommersheide-fase4. 

o Contactpersoon voor de gemeente: Mevr. Iris Segers

o iris.segers@brecht.be

o Telnr. 03.660.17.20

mailto:Marc@adams.be
http://www.brecht.be/rommersheide-fase4
mailto:iris.segers@brecht.be


6. De werken

• Resultaat:

o Na de werken werd een gescheiden riolering en nieuwe weg gerealiseerd.

o Regenwater loopt nog gewoon naar de gracht. Let goed op met wat u erin 

giet!



7. Info

• www.pidpa.be

• Gratis nummer 0800 90 300 (optie 5 “riolering”)

Contactpersoon frank.vereecken@pidpa.be

http://www.pidpa.be/
mailto:frank.vereecken@pidpa.be

