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Waterzuivering in Vlaanderen

Aquafin NV

• Opnieuw helder water in beken en rivieren

• Gezond oppervlaktewater voor drinkwaterproductie

• Druk van de Europese richtlijnen inzake zuivering afvalwater



Waterzuivering in Vlaanderen

Aquafin NV

• Overeenkomst met Vlaamse Gewest

• Transporteren van gemeentelijk rioolwater

• Bouwen en renoveren van zuiveringsinstallaties

• Financiering van de investeringen

• Exploiteren van de afvalwaterzuiveringsinfrastructuur

• Zorgen voor goede afstemming met gemeentelijke investeringen



Beschrijving van het rioleringsproject

• Opdrachtgevers

• Aquafin

• Studiebureau

• Tractebel

• Aannemer

• Besix
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Beschrijving van het rioleringsproject

Doel

Aquafin

• De Rioleringsgraad van Hoeilaart (90,70 %) en zuiveringsgraad (89,61%), wordt met 

dit project niet verhoogd. Wel worden de overstortfrequenties danig ingeperkt.

• Overstortwerking is wanneer er een riolering die aangesloten is op een waterzuivering 

bij regenweer zodanig veel water te verwerken krijgt dat dit (verdunde) afvalwater 

overstort naar de waterloop. (Ijse in ons geval).

• Door regenwater apart in te zamelen en rechtsreeks naar de Ijse te brengen gaat dit 

niet meer kunnen bijdragen tot overstorten en de Ijse na een regenbui niet extra 

vervuilen.

• Bovendien wordt ook een buffergracht aangelegd om het regenwater eerst te bufferen 

alvorens het op de Ijse komt. Op die manier vermijden we wateroverlast in 

stroomafwaarts gelegen gebieden.
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Beschrijving van het project

• Aquafin RB :    658.997euro 

• Aquafin LP :    888.543 euro

• Totaal : 1.547.540 euro

Uitvoeringstermijn :  150 werkdagen ( of   ongeveer 360 dagen)

12 maanden

Kostprijs (incl. BTW)



Fasering

Fase 1: Molenstraat

Er wordt gestart op het laagste punt. Dit is in de Molenstraat en de constructies tegen de Ijse

Fase 2 : Tenboslaan tot aan de Weemstraat

Fase 3 : Tenboslaan voorbij de Weemstraat (tot aan kruispunt Vrijheidslaan)

Eerste fase is er op deze manier gekomen om zo snel mogelijk de verbinding van de Lijn opnieuw te kunnen 

laten        functioneren. 

Opdeling tussen fase 2 en fase 3 is er gekomen om maxim.le bereikbaarheid te geven aan de School in de 

Weemstraat
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Verloop van het project

Bereikbaarheid tijdens de werken

• Tijdens de rioleringswerken

• Doorgaand verkeer zal niet mogelijk zijn

* Tijdens de duur van de werken

• Naargelang vordering van de werken

* Plaatselijk verkeer mogelijk. 

Deel dat reeds is aangelegd wordt voorzien van  een steenslagkoffer. Aannemer mag 

maximaal 50 à 100 meter opbreken voorafgaand aan plaatsen riolering

* goede afspraken op de werf te maken voor speciale leveringen of bvb

verhuis.

 Fietsers en voetgangers steeds max. doorgang



De werkwijze



De werkwijze
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Impact op het dagelijks leven
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Impact op het dagelijks leven
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Omgevingsvriendelijk werken

Tijdens de werken goede verstandhouding op de werf

• Projectinformatie op de website oa. weekplanning

• 2 à 3-maandelijkse vorderingsbrief

• Informatie bij eventuele vertragingen of problemen

• Ombudsman
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Meldt u aan via de website

24© Aquafin NV 2008



25© Aquafin NV 2008



Resultaat



Resultaat


