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N78 Rijksweg Lanklaar
Dilsen-Stokkem

De online infosessie start zo dadelijk
Dinsdag 6 juli 2021 



Huisregels

• Zet uw microfoon uit. 

• Een vraag stellen, doet u via de vraag-en-antwoord-functie. 
Interessante vragen kan u een duimpje geven, zodat we die 
vragen zeker behandelen. De moderator overloopt de vragen 
en laat ze door de sprekers beantwoorden. 

• Dit is een algemene infosessie. Gelieve daarom bij voorkeur 
vragen te stellen in het algemeen belang. Individuele vragen 
zijn welkom via meldpuntwegen.be.  
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Welkom

Lydia Peeters

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken
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Inhoud

• Context en doelstellingen

• Toekomstbeeld N78 Rijksweg Lanklaar

• Procedure grondverwerving

• Gescheiden riolering en afkoppelen

• Timing, communicatie & contact

• Vragenronde
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Context & 
Doelstellingen
Peter STULENS

Agentschap Wegen en Verkeer, Projectmanager 
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Context

• De N78 is …
• Een gewestweg

• Een noord-zuidverbinding in Oost-Limburg

• Belangrijkste functies: lokaal fietsverkeer, regionaal openbaar 
vervoer, toegangsweg bewoners en lokale handel

• Streefbeeld = startnota (2015): ontwerp streefbeeld N78 tussen 
grens Maasmechelen/Lanaken en Ring rond Maaseik

• Projectnota = voorontwerp (2021): projectzone N78 Lanklaar, van 
kruispunt Rachels tot rotonde Boslaan (+/- 3 kilometer)



Projectzone N78 Rijksweg

8



Doelstellingen

• Meer veiligheid voor fietsers:

• Hoofdroute functioneel fietsroutenetwerk 

• Uitwisseling fietssnelweg F78 (Zuid-Willemsvaartroute)

• Meer veiligheid voor gemotoriseerd verkeer 
(oversteekbewegingen) en bevorderen doorstroming 

• Vlot openbaar vervoer

• Moderne riolering met gescheiden afvoer



Toekomstbeeld 
N78 Rijksweg
Marijke WEVERS

Sweco, Projectleider 
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Krachtlijnen: hoe doelstellingen realiseren? 

• Vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden in asfalt, 3 
meter breed, weerskanten rijweg

• Fietsoversteekpunten via middenberm

• Groene tussenberm, tussen rijweg en fietspad

• Gescheiden rioleringsstelsel: regen- en afvalwater 
apart opvangen en afvoeren

• Wateroverlast Vrietselbeek



Krachtlijnen: hoe doelstellingen realiseren? 

• Behoud aantal rijstroken in elke rijrichting

• Opstaande, niet-overrijdbare middenberm

• Herinrichting kruispunten, met oog op conflictvrij 
verkeer

• Pechstrook verdwijnt, i.f.v. groenstrook en 
vrijliggende fietspaden

• Moderne en toegankelijke bushaltes, uitgerust met 
o.a. schuilhuisje en fietsenstalling

• Optimale haltespreiding, i.s.m. Vervoerregio Limburg: 
haltes afgeschaft (wegens weinig gebruikt) of 
samengevoegd



Krachtlijnen: ontwerp fietspaden

• De inrichtingseisen hangen samen met het snelheidsregime 
en de richtlijnen Fietsvademecum:

• Rijksweg maximumsnelheid 70km/u

• Fietspaden vrijliggend met een tussenberm van 
minimum 1 meter

• Breedte dubbelrichtingsfietspad voorzien op 3 meter

• Volledige rijwegbreedte voorzien op 6,3 meter



Krachtlijnen: ontwerp fietspaden

Typedwarsprofiel, voorontwerp, juli 2021



Krachtlijnen: ontwerp kruispunten

• Totaal van 7 kruispunten binnen projectzone heringericht of 
geoptimaliseerd 

• Doel = Meer veiligheid, minder conflicten en betere 
doorstroming

• Ontwerpkeuzes, o.a.:

• Oversteekpunten fietsers en voetgangers

• Verlengen afslagstroken

• Verhinderen oversteekbewegingen (rechts-in/rechts-uit)



Krachtlijnen: kruispunt Rachels

• Ovale keerbeweging i.p.v. lichtengeregeld kruispunt

• Fietsoversteekpunten via middeneiland, voetgangersdoorsteek

• Vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden; enkelrichting zijde 
Maasmechelen

• Bushalte voor busverkeer naar Maasmechelen dichter bij kruispunt

Voorontwerp, juli 2021



Krachtlijnen: kruispunt Slakkenstraat

• Geen fundamentele wijzigingen aan kruispunt

• Vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden

• Aanpassing bushaltes door middengeleider en fietspaden

Voorontwerp, juli 2021



Krachtlijnen: kruispunt Groenstraat - 
Geverslaan

• Verkeer zijstraten uitsluitend rechts-in en rechts-uit, door middengeleider

• Vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden

• Fietsoversteekpunt via middenberm

• Afschaffing bushalte Lanklaar Berbroek

Voorontwerp, juli 2021



Krachtlijnen: kruispunt Koppelstraat

• Keerpunt (cfr. Slakkenstraat)

• Vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden

• Fiets- voetgangersoversteekpunt via brede middenberm, weerskanten 
kruispunt

Voorontwerp, juli 2021



Krachtlijnen: kruispunt Dorpsstraat

• Vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden

• Fiets- en voetgangersoversteekpunt via middenberm, weerskanten 
kruispunt

• Langere linksafslagstrook van Dilsen naar Stokkem

• Bushalte met busverkeer naar Maasmechelen schuift op t.h.v. IMK 
Klanklaar; extra ruim

Voorontwerp, juli 2021



Krachtlijnen: openbaar vervoer

• 4 buslijnen die zich geheel of deels over N78 Lanklaar 
verplaatsen

• In de projectzone liggen vier bushaltes. Halte aan 
Groenstraat ’Lanklaar Broek’ wordt afgeschaft

• In zone 70 km/u, bushaltes maximaal te voorzien als 
bushaven (strook langs rijweg)

• Uitvoering halte volgens inrichtingsprincipes De Lijn 
(comfort, toegankelijkheid)



Procedure
grondverwerving
Jacques GEERDENS

Vastgoedcommissaris, Vastgoedtransacties
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Wie is wie?

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV): 

• Wegbeheerder Vlaamse overheid

• Grondverwervende instantie / opdrachtgever

Afdeling Vastgoedtransacties (VGT):

• Vlaamse overheid

• Vastgoedcommissaris: toelichting en opmaak akten

• Schatter-Onderhandelaar: Raming vergoeding en onderhandeling 
eigenaars/gebruikers

• Verlijden van aktes
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Algemene procedures

1. Vastgoedtransacties: schatting vergoeding per inneming

2. Agentschap Wegen en Verkeer: opmaak plan 
verwervingen en aanvraag voorlopig en definitief 
onteigeningsbesluit

3. Schatter-Onderhandelaar Marc Lanssens 
(Vastgoedtransacties): individuele besprekingen met 
eigenaars/houders zakelijke rechten
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De verwerving (1)

Minnelijke aankoop

• Vergoeding bepaald door Afdeling Vastgoedtransacties

• Duur onderhandeling beperkt tot max. 1 jaar

Gerechtelijke verwerving

• Indien geen minnelijk akkoord

• Procedure bij de vrederechter (onafhankelijke derde partij)

• Externe deskundige schatter

• Spoedprocedure: korte termijnen

• Eigendomsoverdracht & betaling vergoeding bij vonnis 
vrederechter
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De vergoeding (2)

Schatting 

• Afdeling Vastgoedtransacties

• Objectiviteit & neutraliteit

• Op basis van vergelijkingspunten

Samenstelling vergoeding

• Waarde van de eigendom: venale waarde grond + eventuele 
opstallen

• Gelijkheidsprincipe

• Wederbeleggingsvergoeding : degressief %

• Wachtinteresten: 3 maanden interest
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Bespreking eigenaars/gebruikers (3)

• Momenteel opmaak uitvoeringsplannen door studiebureau 

• Aansluitend: opmaak raming, nota’s, onteigeningsplan en 
voorlopig onteigeningsbesluit, volgens het nieuwe 
Onteigeningsdecreet

• Na infomoment: nog geen afspraak met eigenaars. Richttermijn 
najaar 2021, mede afhankelijk van voorgaande stappen

• Belang van correcte en volledige contactgegevens (telefoon, gsm 
of e-mail)
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Gescheiden
riolering
Erwin GOOSSENS

Fluvius, Regio-ingenieur riolering
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Fluvius

•Elektriciteit

•Aardgas

•Kabeltelevisie

•Riolering: rioolbeheerder in 84 

Vlaamse steden en gemeenten



1. Wetgeving



Wetgeving

•Europese kaderrichtlijn water en stedelijk afvalwater – al het 
afvalwater moet gezuiverd worden

•Vlaanderen Wetgeving VLAREM II

-Hemelwater gescheiden afvoeren: zowel op privé als openbaar 
domein
-Aansluitplicht van het vuilwater

•Waarom?

-Wateroverlast tegengaan
-Bij hevige regen geen afvalwater via overstort in beken
-Infiltratie is voeding grondwater
-Verbeterde werking zuiveringsstation



2. Afkoppelen op privédomein



Particuliere afkoppeling: afvalwater - regenwater

•Afvalwater naar vuilwaterriool (DWA). Verplicht aan te sluiten.

•Fluvius plaatst huisaansluitputje voor afvalwater

•Eventueel aanwezige sterfput afkoppelen (en gebruiken voor 
regenwater ~ infiltratie)

•Regenwater mag maar moet niet aangesloten worden

•Fluvius plaatst huisaansluitputje voor regenwater



Wat doen Fluvius en de gemeente voor u? 

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

2. Premies Fluvius

3. Afkoppelingsadvies (Coconsulting)

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

Een afkoppelingsadviseur van Coconsulting helpt je met: 

•Voor woningen en bedrijven milieuvergunningsklasse 3 :
-Opmaak plan bestaande toestand 
-Opmaak plan ontwerp* 
▪Afkoppeling / aansluiting 

▪Locatie van de aansluitputjes 

-Aanvragen van premies

•Voor bedrijven milieuvergunningsklasse 1 en 2 :
-Begeleiding van verantwoordelijke (bv. milieucoördinator ) bij opmaak 
afkoppelplan



Hoe wordt elk perceel aangesloten?

•Bestaande lozingspunten

-Opvang van alle lozingspunten ter hoogte van de rooilijn, nadat deze 
op het terrein of rond de woning (open of halfopen bebouwing) zijn 
samengebracht tot één leiding

•Nieuwe huisaansluitputjes 

-1 putje voor afvalwater en 1 putje voor 
regenwater
-Plaatsing op privédomein
-Maximum aansluitdiepte: 1,30 m!
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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



6. Premies



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.

•Beschermde klanten: + 20% 



Premie hemelwaterput  met pompinstallatie

•Hemelwaterput plaatsen met 
pompinstallatie

•Minstens 1 toilet of 1 wasmachine 
dient aangesloten te worden

•Premie te bekomen volgens het 
reglement dat op dat moment 
van toepassing is (momenteel 
bedraagt dit €250)

Rustige watertoevoer !



Premie infiltratie van hemelwater ter plaatse

Plaatsen van een infiltratiesysteem



Premie 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



Ter hoogte van rooilijn: afvoerputje voorzien! 
Verboden het regenwater over het voetpad te laten 
lopen!

Bovengronds afvoeren / infilteren



Contact 

Fluvius

• Infolijn: 078 35 35 34

• Storingslijn: 078 35 35 00

• www.Fluvius.be

Coconsulting

• 089/77.87.74

• info@coconsulting.be

http://www.fluvius.be/


Timing: wat zijn de 
volgende stappen?
Peter STULENS

Agentschap Wegen en Verkeer, Projectmanager 
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Wat zijn de volgende stappen?
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• Vandaag: Infosessie toelichting voorontwerp en verwervingen 

• Opmaak definitief ontwerpplan

• Officiële opstart grondverwervingen

• Procedure omgevingsvergunning en openbaar onderzoek

• Aanbestedingsprocedure aannemer

• Start werken (onder voorbehoud van voortgang voorgaande stappen)



Communicatie &
Contact
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Sep VANDIJCK

Agentschap Wegen en Verkeer, Communicatieverantwoordelijke



Communicatie

Kanalen
• Website www.wegenenverkeer.be/N78lanklaar 

• Digitale nieuwsbrief, bewonersbrieven, pers

• Infosessie

• Gemeentekanalen

• Bereikbaarheidsadviseur

Op belangrijke mijlpalen
• Toelichting voorontwerpplannen en procedure grondverwerving

• Openbaar onderzoek i.k.v. omgevingsvergunning

• Start werken met focus op minder hinder, fasering en bereikbaarheid 
(nog niet gekend)
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Contact

Grondverwervingsprocedure

• Marc Lanssens, Schatter-Onderhandelaar Vastgoedtransacties

marc.lanssens@vlaanderen.be

Ontwerp en vergunningen

• Wegen en Verkeer Limburg

Meldpuntwegen.be 

011 74 23 00

Uitvoering: start werken

• Bereikbaarheidsadviseur

bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be

011 433 855
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Vragenronde

Peter STULENS – Wegen en Verkeer, Projectmanager

Sep VANDIJCK – Wegen en Verkeer, Communicatieverantwoordelijke

Marijke WEVERS, Sweco, projectleider

Marc LANSSENS – Vastgoedtransacties, Schatter-Onderhandelaar

Peter DE LA HAYE – Stad Dilsen-Stokkem, Stedenbouwkundig Architect
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N78 Rijksweg Lanklaar
Dilsen-Stokkem

Bedankt voor uw aandacht! 

Vragen?
www.meldpuntwegen.be


