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N78 Rijksweg x Koninginnelaan
Maasmechelen

De online infosessie start zo dadelijk
Woensdag 9 februari 2022 



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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Inhoud

• Context en doelstellingen

• Toekomstbeeld

• Procedure grondverwerving

• Gescheiden riolering en afkoppelen

• Timing, communicatie & contact

• Vragenronde
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Context & 
Doelstellingen
Stan BOLLEN
Agentschap Wegen en Verkeer, Projectmanager 
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Context

• De N78 is …
• Een gewestweg
• Een noord-zuidverbinding in Oost-Limburg (Lanaken – grens NL)
• Belangrijkste functies: lokaal fietsverkeer, regionaal openbaar 

vervoer

• Koninginnelaan, Oude Rijksbaan, Berensheuvelsstraat
• Gemeentewegen
• Ontsluitende functie

• Streefbeeld N78 = vertrekpunt
• Instrument  voor  de  uitvoering  van  een samenhangend  

ruimtelijk-, infrastructuur- en  mobiliteitsbeleid 



Context

• Startnota (2016): ruimtelijke analyse van het projectgebied en 
onderzoek van verschillende scenario’s voor de weginrichting

• Projectnota = voorontwerp (2021): concrete uitvoering van 
gekozen ontwerp, met technische plannen

• Oostelijke ontsluitingsweg ten noorden van Eisen-Dorp

• Spartacus Hasselt – Genk - Maasmechelen



Projectzone
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Huidige situatie = weinig overzichtelijk
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Doelstellingen

• Meer veiligheid voor fietsers: Functioneel fietsroutenetwerk, 
zachte ontsluiting woonwijken, schoolomgeving

• Meer veiligheid en overzicht voor gemotoriseerd verkeer 
(dubbel T-kruispunt; afslagstroken) + bevorderen doorstroming 

• Vlot openbaar vervoer (spartacus)

• Moderne riolering met gescheiden afvoer



Toekomstbeeld 
N78 Rijksweg x
Koninginnelaan
Pol KINNART
Antea, Projectleider 
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Krachtlijnen: fietsers

• Maximaal vrijliggende fietspaden rondom turborotonde, 
zowel enkel- als dubbelrichting

• Fietspaden voldoende breed (tot 3 meter) en in asfalt

• Fietsoversteekplaatsen gecombineerd met 
voetgangersoversteken, via middeneiland

• ! Geen oversteekplaats zuidelijke tak N78 Rijksweg o.w.v. 
meerdere rijstroken en busbaan



Krachtlijnen: voetgangers

• Voetpaden op alle takken en ter hoogte van de 
turborotonde, uitgezonderd de Koninginnelaan

• Voetgangersoversteken gecombineerd met de 
fietsoversteekplaatsen

• Inrichting pleinzone aan oostzijde turborotonde, tussen 
de Oude Rijksbaan en de zuidelijke tak N78 Rijksweg



Krachtlijnen: groen

• Pleinzone met gras aan de oostzijde turborotonde, 
tussen de Oude Rijksbaan en de zuidelijke tak N78 
Rijksweg

• Beplanting en nieuwe bomen, in de bermen tussen 
fietspad en rijweg

• Op turborotonde verschillende natuurelementen, 
zoals heide, een grazige wadi of schanskorven met 
Maaskeien, als verwijzing nar de natuurlijke rijkdom 
van de regio



Krachtlijnen: gemotoriseerd verkeer

• Type = ovonde opgevat als turborotonde
• Op voorhand rijstrook en dus ook rijrichting kiezen
• As N78 – Koninginnelaan twee oprijstroken, maar 

slechts 1 afrijstrook
• Belang van duidelijke voorsignalisatie

• Parkeren:
• Zuidelijke tak N78 Rijksweg: langsparkeerstroken aan 

beide zijden van de weg
• Pleinzone: langsparkeren op ventweg

• Circulatie:
• Oude Rijksbaan bereikbaar via noordelijke tak N78
• Ventweg pleinzone via Oude Rijksbaan 



Krachtlijnen: openbaar vervoer

• Busbaan
• Langs zuidelijke tak N78, over turborotonde richting 

Koninginnelaan
• Verkeerslichten op turborotonde voor vrije doorgang 

openbaar vervoer

• Spartacus
• Snelle openbaarvervoerslijn Hasselt – Genk –

Maasmechelen
• De Werkvennootschap, i.o. De Lijn



Krachtlijnen: algemeen



Krachtlijnen: algemeen



Krachtlijnen: riolering

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

• Rioolbuizen dicht tegen de 
voorgevels, ook enkele 
dwarsdoorsteken over de 
rijweg



Procedure
grondverwerving
Annick HERLITSKA
Schatter – Onderhandelaar, 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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Waarom en waar? 
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• 10-tal grondverwervingen noodzakelijk

• Voornamelijk voortuinstrookjes, uitgezonderd pand op de hoek van 
Koninginnelaan met noordelijke tak N78 Rijksweg

• Reden: 
• Aanleg turborotonde met vrijliggende fietspaden
• Verbreding zuidelijke tak N78 Rijksweg (busbaan) 



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 Annick Herlitska 
(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 10 maanden

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)

• Vandaag: onteigeningsplan en voorlopig onteigeningsbesluit, 
volgens het nieuwe Onteigeningsdecreet

• Na infomoment: afspraken betrokken eigenaars. Officiële brief 
geldt als start onderhandelingstermijn

• 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 

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 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



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

è Iedereen afkoppelen!
è Recht op premie vervalt
è 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

http://www.fluvius.be/


Timing: wat zijn de 
volgende stappen?
Frederik BRONCKAERTS
Agentschap Wegen en Verkeer, Bereikbaarheidsadviseur
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Wat zijn de volgende stappen?
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2022
• Vandaag: Infosessie toelichting voorontwerp en verwervingen
• Gesprekken betrokken eigenaars i.k.v. grondverwervingen
• Procedure omgevingsvergunning en openbaar onderzoek
• Opmaak definitief ontwerpplan
• Aanbestedingsprocedure aannemer

2023
• Start werken (onder voorbehoud van voortgang voorgaande 

stappen)
• Voorbereiding: afbraak pand, nutsleidingen
• Wegen- en rioleringswerken
• Nieuwe communicatiegolf (Faseringen werken en verkeer)



Communicatie &
Contact
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Frederik BRONCKAERTS
Agentschap Wegen en Verkeer, Bereikbaarheidsadviseur



Communicatie

Kanalen
• Website www.wegenenverkeer.be/maasmechelen
• 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
• Annick Herlitska, Schatter-Onderhandelaar Vastgoedtransacties

annick.herlitska@vlaanderen.be

Ontwerp en vergunningen
• Wegen en Verkeer Limburg

www.meldpuntwegen.be
011 74 23 00

Uitvoering: start werken
• Bereikbaarheidsadviseur

bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be
011 433 855
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Vragenronde

Stan BOLLEN – AWV
Frederik BRONCKAERTS – AWV
Pol KINNART – Antea
Annick HERLITSKA – Vastgoedtransacties
Erwin GOOSSENS – Fluvius
Pierre  WIJNEN – Maasmechelen
Jelka ROGIERS – Maasmechelen
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Bedankt voor uw aandacht! 

Vragen?
www.meldpuntwegen.be

N78 Rijksweg x Koninginnelaan
Maasmechelen


