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Riolering- en wegeniswerken 
Kleine Waterstraat en Kortestraat

Toelichting bewoners



Wie zijn wij en wat doen wij in Hulshout?
Rioolbeheerder in Hulshout sinds 01-01-2006

Voorstelling Pidpa - Riolering

Grachten

Bestaande en nieuwe 
huisaansluitingen

Bestaande en nieuwe 
riolering

Kolken

‒ Pompstations
‒ KWZI’s
‒ IBA’s

Wij zorgen voor uw water.
Zowel voor als na gebruik!

http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2010/03/waterkraan.jpg


Waarom zijn rioleringswerken noodzakelijk

• Toelichtingsfilmpje (YouTube):

Regenwater scheiden van afvalwater – Pidpa:

https://www.youtube.com/watch?v=8jdNzQEXIko

https://www.youtube.com/watch?v=8jdNzQEXIko


Waarom zijn rioleringswerken noodzakelijk

• Preventief: vernieuwen riolering om ernstige hinder en risico’s te voorkomen



Waarom zijn rioleringswerken noodzakelijk

• Wateroverlast voorkomen: 
klimaatsverandering noodzaakt een goede afvoer van het hemelwater



Waarom zijn rioleringswerken noodzakelijk

• Waterkwaliteit verbeteren: 
minder overbelasting riolen = minder overstortwerking naar waterlopen, rivieren

 

 



Waarom zijn rioleringswerken noodzakelijk

• Drinkwater waarborgen: 
infiltratie hemelwater in de bodem om verdroging van de natuur te voorkomen.

 

 



Waarom zijn rioleringswerken noodzakelijk

• Efficiënte zuivering: geen vermenging van afvalwater en hemelwater



Waarom zijn rioleringswerken noodzakelijk

Vuil water

↓

Riolering

↓ 

Zuiveringsinstallatie

Regenwater

↓

Open grachten en 
inbuizingen

↓

RWA-stelsel in 
Grote Waterstraat 

↓

Waterloop
“Scheiloop” 



Regelgeving

• Europese regelgeving (Kaderrichtlijn Water):
Voor Vlaanderen omgezet in het “Decreet Integraal Waterbeleid”

 Alle afvalwater moet gezuiverd worden

 Betaald door de vervuiler

• Vlaamse regelgeving:
• VLAREM II: Afdeling 6.2.2.1: Voorwaarden lozen huishoudelijk afvalwater + hemel- en bemalingswater

 Verplicht afvalwater aan te sluiten op het rioleringsnet

 Verplicht om alles te scheiden op perceelsniveau

• Gewestelijke Stedenbouwkundige verordening hemelwater
 Voor nieuwbouw en verbouwing

 Vanaf 01/02/2005 scheiding verplicht

 Vanaf 01/01/2014 verplichting infiltratie op eigen terrein

• Keuring van privé-installatie 
vanaf 1 juli 2011



Regelgeving

BVR van 08/04/2011 -> art. 12 – keuring binneninstallatie en privéwaterafvoer

≈ controle van de afkoppelingswerken op privé-domein

Van kracht sinds 1 juli 2011

Achtergrondinfo wetgeving :

Wanneer?

 Bij nieuwbouw voor de eerste ingebruikname

 Bij belangrijke wijzigingen aan de privé-riolering

 Bij vaststellen van een inbreuk

 Bij aanleg van een gescheiden stelsel in de straat

Wat wordt gecontroleerd: volgens modaliteiten MB 28/06/2011?

 Geldende milieuvoorwaarden (VLAREM II) en gescheiden afvoer hemel- en afvalwater

Resultaat?

 NOK → non-conformiteitsattest  + opsomming van de gebreken

 OK → conformiteitsattest



Afkoppeling op privé

• Pidpa-riolering biedt aan bewoner:

 gratis afkoppelingsadvies hemel- en afvalwater + plaatsbezoek

 1 huisaansluitingsputje vuilwater (DWA) (extra aansluiting tegen kostprijs)

 1 huisaansluitingsputje regenwater (RWA) 

(extra aansluiting tegen kostprijs, MAAR geen meerprijs voor aansluitingen op opengracht)

Na uitvoering van rioleringswerken op privaat, binnen 3 maand:

 Gratis keuring van privé riolering  (eventuele herkeuring is niet gratis)

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



Afkoppeling op privé

• Pidpa-riolering vraagt aan bewoner:

 795 € aansluitrecht indien de woning een eerste maal wordt aangesloten op de riolering 

 Volledige afkoppeling op privaat terrein

Aansluitrecht (795€) – premie (530€) =  265€



Afkoppeling op privé

• Voorwaarden premie:

 Geen verplichte scheiding opgelegd via bouwvergunning
(bouwvergunning vóór 1 mei 1999)

 afkoppeling voor de totale verharde oppervlakte (100% scheiding hemelwater)
dus ook daken en verhardingen

 vervolgens keuring van de werken (conform keuringsattest) – binnen 3 maand

 uitbetaling van de premie afhankelijk van correcte afkoppeling 
(keuring in orde)

 éénmalige tussenkomst 
→ enkel voor installaties met permanent karakter



Bezoek  van een 
afkoppelingsdeskundige

Opmaak van een advies 
voor afkoppeling

Uitvoering van de 
afkoppelingswerken door de 

eigenaars
Keuring van de werken

Informatie aan te leveren 
aan 

afkoppelingsdeskundige 
omtrent grondplan 

bestaande afvoeren, 
oppervlakte van het dak, 

terrassen, …

Praktisch verloop van afkoppelingen



• Gewestelijk stedenbouwkundige verordening (herbruik hemelwater):

1ste keuze: herbruik (regenwaterput)

2de keuze: infiltratie / buffering

3de keuze: gescheiden afvoer

http://www.habitos.be/verwijs.asp?URL=http://&ph_id=1065&type=ph


Infomoment Hulshout - Industriepark

Keuring : 

Praktisch verloop van afkoppelingen



Infomoment Hulshout - Industriepark

Keuring : 

U ontvangt een schrijven vanuit Pidpa om een afspraak te maken op: 
0800-90.300, optie 3 keuringen

Hoe verloopt een keuring ?
- Aanwezigheid is verplicht
- Nodige voor te leggen documenten :

- Schets van de afkoppelingsdeskundige ~ aangepaste toestand waterafvoer
- Eventuele foto’s van de afkoppelingswerken

Praktisch verloop van afkoppelingen



Infomoment Hulshout - Industriepark

http://www.habitos.be/verwijs.asp?URL=http://&ph_id=1065&type=ph


Contact Pidpa

www.pidpa.be Gratis nummer 0800 – 90 300 

http://image.minoc.com/zd_images/2012/14/090727_InternetExplorer.jpg


Contactgegevens:

Afkoppelingsdeskundige: Bureau Notermans
Tel.: 012-74.54.93.
info@bureaunotermans.be

=> Nog niet alle woningen zijn bezocht, gelieve afkoppelingsdeskundige rechtstreeks 
contacteren om een afspraak te maken. Dit vóórdat de werken starten zodat de aannemer 
weet waar hij de nodige aansluitpunten voor uw afwatering moet voorzien.

Pidpa-Riolering: Contactpersoon Ilse Schroven
Tel.: 0800-90.300 (optie 5)
riolering@pidpa.be

mailto:info@bureaunotermans.be

