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Context & 
doelstellingen
Stan BOLLEN

Agentschap Wegen en Verkeer, Projectmanager 
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Context

• De N747: belangrijke verbindingsweg 

• Kaulille-centrum

• KMO-zone Kettingbrugweg, Hamont

• Peer, Bree, Nederland 

• De N747: voorrangsweg
• Moeilijke doorstroming vanaf gemeentewegen 

• Onoverzichtelijke fietspaden en –oversteken 



Doelstellingen

• Overzichtelijker kruispunt

• Meer veiligheid voor fietsers 

• Betere doorstroming verkeer

• Gescheiden riolering  



Vooronderzoek verschillende scenario’s 

• Verkeerslichten?
• Goede doorstroming 

• Niet veilig door veel aansluitingen 

• Tak(ken) afsluiten?
• Geen valabele alternatieven 
• Overlast op andere locaties 

• Vrijliggende fietspaden in of uit de voorrang?
• Dodehoek aan Fabrieksstraat - Kettingbrug 
• Probleem doorstroming verkeer
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Vooronderzoek verschillende scenario’s

• Lillerbaan mee in de ovonde? 
• Onderzocht maar grote omrijbeweging > foutieve bewegingen 

fietsers & voetgangers

• Te kleine bochtstralen voor vrachtwagens & bussen 

• Verbetert de doorstroming niet  > langere wachttijden 
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Ontwerp

• Ovonde (ovale rotonde) met 5 armen 

• Bosschelweg sluit rechtstreeks aan op ovonde

• Lillerbaan apart T-kruispunt, los van ovonde

• Verkeer uit Lillerbaan richting ovonde 

• via invoegstrook op middenberm 

• Verkeer uit Steenweg op Kleine Brogel richting Lillerbaan via 
ovonde 



Ontwerp

• Fietspaden 
• Vrijliggend rond ovonde

• Oversteekplaatsen 
• Ovonde: enkelrichting op 5 armen 

• Zijde Steenweg Kleine Brogel: middeneiland & in 2 richtingen

• Groen middenplein 
• Buffer infiltratie regenwater

• Openbare parkeerplaatsen 
• 6 langsparkeerplaatsen aan begin Lillerbaan
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Procedure
grondverwerving
Marc Lanssens 

Vastgoedtransacties
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Waarom grondverwervingen nodig?

• Bijkomende ruimte creëren op het openbaar domein voor 
verkeersveilige inrichting

• Grondverwerving van stroken van percelen nodig

• 17 kadastrale percelen betrokken  
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Wie is wie?

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV): 

• Wegbeheerder Vlaamse overheid

• Grondverwervende instantie / opdrachtgever

Afdeling Vastgoedtransacties (VGT):

• Vlaamse overheid

• Onderhandelingen grondverwervingen

• Raming vergoeding en 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. Vastgoedtransacties: Marc Lanssens: 
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

• Termijn start dit najaar 

Gerechtelijke verwerving

• Indien geen minnelijk akkoord

• Procedure bij de vrederechter (onafhankelijke 3de 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 %

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

• Opmaak onteigeningsplan en 
voorlopig onteigeningsbesluit, volgens het nieuwe 
Onteigeningsdecreet

• Na infomoment: afspraak met eigenaars voor bespreking 
verwerving door Vastgoedtransacties: Marc Lanssens

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



Inhoud

1. Wetgeving

2. Afkoppeling op je privédomein

3. Premies

4. Belangrijk om te weten 



Fluvius

Infovergadering afkoppeling riolering Januari 2020

• Elektriciteit

• Aardgas

• Kabeltelevisie

• Riolering: rioolbeheerder in 85 Vlaamse 

steden en gemeenten



De taken van 
Fluvius-riolering

• Investeringen

• Onderhoud en exploitatie

• Ontwerp en uitvoering project

• Plaatsing en beheer individuele behandeling 

afvalwater

• Waterbeleid: premie Rationeel Watergebruik 

(RWG)
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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
-Aansluitingsplicht voor afvalwater
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Waarom naar een gescheiden stelsel?

Nadelen gemengd stelsel
1. Kleine hoeveelheid afvalwater 

vervuilt gigantische hoeveelheid 
proper hemelwater

2. Verdroging
3. Overstorten blijven voor vervuiling 

zorgen
4. Rendement van de zuivering is te laag

waterloop

waterloop



Infovergadering afkoppeling riolering

Wetgeving voor woningbouw

Gewestelijke 
Stedenbouwkundige 

Verordening hemelwater

“jaar” van de afgeleverde
bouwvergunning van een 

woning
7 september 1999 1 februari 2005 1 januari 2014

Hemelwaterput

Hemelwaterput + 
Gescheiden stelsel 

+ infiltratie

Hemelwaterput + 
gescheiden stelsel + 

infiltratie 
(verstrenging)



Voorwaarden rioleringsproject
als gevolg van de wetgeving

Gescheiden riolering =

aparte afvoer van vuilwater en regenwater

▪ vuilwater naar zuiveringsstation 

▪ regenwater naar waterloop

Afkoppeling regenwater op openbaar

en privédomein 
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2. Afkoppeling op 
je privédomein?



Gratis afkoppelingsadvies 

Een afkoppelingsadviseur helpt je met: 

- Opmaak plan bestaande toestand 

- Opmaak plan ontwerp* 

▪ Afkoppeling / aansluiting 

▪ Locatie van de aansluitingsputjes 

- Aanvraag van premies 

�  Meld iedere wijziging in het ontwerp en/of de locatie van de 
putjes altijd aan de afkoppelingsdeskundige van Fluvius en/of 
aan de aannemer!

* Enkel voor panden met een bouwvergunning vóór 1 februari 2005
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Wat doen Fluvius en je gemeente 
voor jou? 

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

2. Je krijgt begeleiding van een afkoppelingsdeskundige.

3. Je ontvangt een premie. 
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Wanneer afkoppelen?

Afstemming met uitvoering project: 
zo snel mogelijk en ten laatste 6 maanden 
na plaatsing van de huisaansluitingsputjes
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Bovengrondse afvoeren / infiltreren

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



Hoe wordt elk perceel 
aangesloten?

Bestaande lozingspunten

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

Nieuwe huisaansluitingsputjes 

• één putje voor afvalwater en één 
putje voor regenwater

• Plaatsing op privédomein tenzij 
bouwlijn = rooilijn

• Maximum aansluitingsdiepte: 
1,30 m!
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Aansluiting voor regenwater en vuilwater

Particulier deel

Openbaar domein

Hoofdriolering

Huisaansluiting 
voor regenwater 
en vuilwater
Putje wordt op 
privédomein geplaatst 
tenzij bouwlijn = rooilijn



Aansluitingsplicht

• Alle afvalwater moet op de openbare riolering worden 
aangesloten, omdat je vuilwater  moet zuiveren in een 
zuiveringsstation

• Ook bij gesloten bebouwing, als hiervoor vloeren binnen moeten 
worden uitgebroken (bv. bij lozingen naar achter op het 
grachtenstelsel)

• Sterfputten, beerputten… moeten buiten gebruik worden 
gesteld voor afvalwater
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Enkele aandachtspunten:
Gevaar van risico-aansluiting

Infovergadering afkoppeling riolering

FOUTIEVE 
AANSLUITING

CORRECTE 
AANSLUITING



Aansluiting voor afvalwater

Vochtige doekjes!

= afval 

= verstopt de riolen / pompen

�  niet in het toilet, maar in een daarvoor bestemd 
afvalemmertje

� “afval” hoort niet thuis in de riolering (verfresten, olie en 
vetten…)
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3. Premies



Conform keuringsattest =  PREMIE van € 500



Op welk premiebedrag heb je recht 
voor je gescheiden stelsel?

• De Fluvius premie voor gescheiden stelsel bedraagt vanaf 1/1/2023 
€500

•Bij ontvangst van het keuringsverslag -> uitnodiging om je premie te 
bekomen via het Fluvius portaal

Wie komt in aanmerking voor een premie gescheiden stelsel?

• Voor woningen die een groen keuringsattest kunnen voorleggen met 
een bouwvergunning vóór 1 februari 2005



Premie hemelwaterput 
met pompinstallatie

• Hemelwaterput plaatsen 
met pompinstallatie

• Minstens één toilet of 
één wasmachine 
aangesloten 

• Premie volgens het 
reglement dat op dat 
moment van toepassing 
is 

(momenteel = 250 euro)
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Premie infiltratie van
hemelwater ter plaatse

Infiltratiesysteem plaatsen

• Premie volgens het 
reglement dat op dat 
moment van toepassing is 
(momenteel = 250 euro)

• Niet voor woningen met 
een bouwvergunning na 1 
februari 2005
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4. Belangrijk om te 
weten



Wat indien er niet wordt 
afgekoppeld? 

Milieuovertreding

▪ Kan leiden tot boetes 

Mogelijke gevolgen: schade aan netten

▪ Vervuiling regenwaterstelsel

▪Wateroverlast op vuilwaterstelsel

→  Iedereen afkoppelen!

→  Recht op premie vervalt
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Belangrijk om te weten

• Op eigen perceel: werken zelf (laten) uitvoeren

• Kosten afkoppeling: enkel op eigen privédomein 

• Geldige keuring verplicht door iedereen aan te leveren

Infovergadering afkoppeling riolering



Contact 

Infolijn: 078 35 35 34

www.fluvius.be
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Timing

Stan BOLLEN

Agentschap Wegen en Verkeer, Projectmanager
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Wat zijn de volgende stappen?
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2022
• Najaar: opstart gesprekken met grondeigenaars 

• (= aanvang van de onderhandelingstermijn van 12 maanden)

2023
• Ontwerp riolering 

• Procedure omgevingsvergunning en openbaar onderzoek

2024
• Aanbestedingsprocedure aannemer voor uitvoering

• Uitvoering? Onder voorbehoud van verloop voorgaande 
procedures en financiering



Communicatie &
Contact
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Sep VANDIJCK

Agentschap Wegen en Verkeer, Communicatieverantwoordelijke



Communicatie

Kanalen
• Website www.wegenenverkeer.be/bocholt

• Digitale nieuwsbrief, bewonersbrieven, pers

• Infosessie

• Gemeentekanalen

• Omgevingsmanager

Op belangrijke mijlpalen
• Start procedure grondverwerving, externe onderhandelaar (opstart na 

infosessie)

• 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: Vastgoedtransacties, VGT

marc.lanssens@vlaanderen.be

Ontwerp en vergunningen

• Wegen en Verkeer Limburg, AWV

wegen.limburg@vlaanderen.be 

011 74 23 00

Rioleringen

• Fluvius
Infolijn: 078 35 35 34

www.fluvius.be
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Vragenronde
Rond de tafels

Stan Bollen – AWV, Projectmanager

Erik Fraeys – Fluvius, Regio-ingenieur riolering

Sep Vandijck – AWV, Communicatieverantwoordelijke

Marc Lanssens – VGT, onderhandelaar grondverwervingen

Stijn Van Baelen – Bocholt, Burgemeester
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