
Rioleringswerken 
Genenbos



Projectzone



Werkvolgorde per fase
*Opbraak weg + plaatsen droogzuiging als nodig

*Riolering + huisaansluitingen + onderlaag 
fundering (bufferbekken Schipperstraat
tussendoor)

*Plaatsen straatkolken

*Glijbekisting boordsteen/goot

*Fundering weg

*Onderlaag asfalt

*Ophalen deksels

*Aanwerken opritten/bermen (Fietspad Genebosstraat)



Werkvolgorde per fase
*Aanpassingswerken nutsleidingen

*Opbraak weg + plaatsen droogzuiging als nodig

*Riolering + huisaansluitingen + onderlaag 
fundering

*Plaatsen straatkolken

*Glijbekisting boordsteen/goot

*Fundering weg

*Onderlaag asfalt

*Aanpassingswerken nutsleidingen

*Ophalen deksels

*Aanwerken opritten/bermen

*Toplaag asfalt



Rioleringswerken



Huisaansluitputjes per perceel



Minder hinder steenslag



Glijbekisting boordsteen



Glijbekisting boordsteen



Afwerken fundering



Asfalteringswerken



Fasering
Fase 1: Genebosstraat en Sint -

Rochusstraat tot voor 

Huisveldenstraat

Fase 2: Jantestraat, 

Edbroekenstraat, Boskesstraat en 

Schipperstraat

Fase 3: Schutterstraat, 

Roosterstraat en Waterstraat

Fase 4: Eendrachtstraat, 

Bosheidestraat en Veldstraat

Fase 5: Huisveldenstraat, 

Nieuwstraat, Sint-Rochusstraat en  

Hazenbergstraat



Planning
Fase 1: Genebosstraat en Sint -

Rochusstraat tot voor 
Huisveldenstraat

*Nuts vanaf 18 nov 2019

*Riolering vanaf 2 dec

*Onderlaag asfalt half april

*Beton fietspad eind april

*Klaar begin juni 2020



Planning
Fase 2: Jantestraat, Edbroekenstraat, 

Boskesstraat en Schipperstraat

*Riolering  Jantestraat vanaf mrt 2020

*Nuts Edboekenstraat voor Riolering

*Onderlaag asfalt begin juli

*Nuts Overige straten aug 2020

*Klaar okt 2020



Planning
Fase 3: Schutterstraat, Roosterstraat 

en Waterstraat

*Nuts voor riolering vanaf mrt 2020

*Riolering vanaf juni 2020

*Onderlaag asfalt okt 2020

*Klaar nov 2020



Planning
Fase 4: Eendrachtstraat, 

Bosheidestraat en Veldstraat

*Nuts  eendrachtstraat vanaf juni 2020 
voor riolering

*Riolering vanaf sept 2020

*Onderlaag asfalt eind nov 2020

*Nuts overige straten jan 2021

*Toplaag asfalt  mei 2021



Planning
Fase 5: Huisveldenstraat, Nieuwstraat, 

Sint-Rochusstraat en  
Hazenbergstraat

*Nuts  voor riolering vanaf sept 2020

*Riolering vanaf dec 2020

*Onderlaag asfalt mei 2021

*Klaar juni 2021



Omleiding 
• Tijdens de volledige duur van de werken 

wordt een omleiding voorzien via Beringen 



Openbaar vervoer 
• Lijn 92: via O.l.Vrouwstraat, Rekhovenstraat en 

Eversel (bijkomende halte aan Beemdstraat  
en Kraaibergstraat



Openbaar vervoer 
• Lijn 30 en 52 (School): Via Kraaibergstraat, 

Rekhovenstraat en Eversel



Hinder voor bewoners
*Straten waar riolering wordt geplaatst opritten 

in de mate van het mogelijke toegankelijk na 
de werkuren

*Tijdens periode glijbekisting/onderlaag asfalt 
/betonstort een 4 tal weken opritten niet 
toegankelijk met wagen

*Oprit niet toegankelijk tijdens klinkerwerk voor 
de oprit

*Toplaag asfalt: straat 2 dagen niet toegankelijk



Veiligheid op de werf
• De werf is geen racebaan, pas uw snelheid aan

• Pas op met werfverkeer, maak steeds 
oogcontact vooraleer je een machine passeert



Infobrief
*Schets voorgevel

*Waar zitten de bestaande aansluitingen op de riolering?

*Waar komt gas, water, electriciteit, telefoon … binnen?

*Waar wenst u uw nieuwe DWA en RWA aansluiting (eventueel 
in overleg met afkoppelings deskundige)



Huisvuilophaling

*Indien zone van de werf toegankelijk

Ophaling door de afvaldiensten

*Indien zone van de werf ontoegankelijk

Verzameling door Vangeel

*Afvalzakken zo avond ipv ma klaar zetten

*Papier wo avond ipv do klaar zetten

*Glas op gewone dag (ophaling door gemeente)



Handelaars 

• De handelaars binnen het tracé der werken 
zullen een brief krijgen van het FOD economie

• Hinderpremie 2000 EUR kan dan aangevraagd 
worden

• Bereikbaarheid van handelaars zal naargelang 
de situatie aangeduid worden via borden van 
UNIZO

• Afzonderlijke communicatie naar handelaars 

• Gegevens in te vullen op formulier   



Praktische zaken
• Projectleider Vangeel: Danny Leysen

• Wekelijkse werfvergadering in de werfkeet 

• Planning zonder weerverlet of onvoorziene 
werken

• Bezoek afkoppelingsdeskundige is reeds 
gebeurd en de aannemer heeft de plannetjes

• Regelmatig bewonersbrief 



Voorbeeld 

Nieuwe huisaansluitputjes:

-1 putje voor afvalwater en 1 putje 

voor regenwater

-Plaatsing op privé

-Maximum aansluitdiepte 

op 1,30 m !!

- Geen kelder aansluitingen



RWG-premies 2016

• Rationeel Watergebruik
– Subsidie voor privé-woningen

• Gescheiden afvoer (200€ eigen werk , max 200€ aannemer)
(enkel voor woningen vóór 01-02-2005)

Hemelwaterput + pomp (250€ minstens WC of wasmachine)
(enkel voor woningen vóór 07-09-1999)

• Infiltratie (250€)
(enkel voor woningen vóór 01-02-2005)

Afkoppelingsdeskundige vult dit samen met u in



Procedure / aansluitplicht

• Wat indien er niet wordt afgekoppeld? 
milieuovertreding (Vlarem II)!

 Mogelijke gevolgen:

 Vervuiling regenwaterstelsel, Wateroverlast op 
vuilwaterstelsel

 Iedereen afkoppelen!

 Recht op premie vervalt

 Tweede keuring ten laste van eigenaar

 Vochtige doekjes = verstopt de riolen/ pompen = afval

 “Afval” hoort niet thuis in de riolering (verfresten, olie en vetten,…)


