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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

Presentator
Presentatienotities
Dat we onbeperkt gebruik kunnen maken van leidingwater om te koken, te wassen of het toilet door te spoelen, is voor ons vanzelfsprekend. Pas als de gemeente een riolering vervangt of Aquafin een collector komt aanleggen, staan de meeste mensen stil bij wat er met dat water gebeurt ná gebruik.Nog niet zolang geleden stroomde het grootste deel van ons afvalwater ongezuiverd terug in beken en rivieren. Rivieren zijn voor een deel zelfzuiverend, maar de grote massa afvalstoffen die wij erin lozen, kan een rivier niet verwerken. Te veel ongezuiverd huishoudelijk afvalwater verandert onze waterlopen in stinkende, levenloze beken en rivieren, waarlangs het onaangenaam wonen is. (Geef voorbeeld van een beek of rivier die sterk vervuild was in het bekken waarover de presentatie gaat). Schoon water is bovendien levensnoodzakelijk als bron van drinkwater. Drinkwater wordt gewonnen uit grondwater, maar heel vaak ook uit oppervlaktewater.In 1991 verplichtte de Europese richtlijn stedelijk afvalwater de lidstaten bovendien om tegen 2006 al het huishoudelijke afvalwater te collecteren en te zuiveren. Sindsdien is het gewest fors gaan investeren in waterzuivering. 
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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

Presentator
Presentatienotities
Het Vlaamse Gewest heeft in 1991 Aquafin opgericht om versneld werk te maken van de uitbouw van de waterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. Aquafin heeft als opdracht om het afvalwater van de gemeentelijke rioleringen op te vangen en naar zuiveringsinstallaties te transporteren, waar het in die mate wordt gezuiverd dat het veilig in een waterloop kan worden geloosd. Wij maken dus geen drinkwater. Aquafin prefinanciert de kosten voor de uitbouw van de rioleringsinfrastructuur is ook verantwoordelijk voor de exploitatie van de infrastructuur die we gebouwd hebben of die al bestond. Om al die investeringen zo efficiënt mogelijk uit te voeren, worden er prioriteitenlijstjes opgesteld en worden onze werken zo goed mogelijk afgestemd op gemeentelijke projecten.
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Beschrijving van het rioleringsproject

• Opdrachtgevers
• Aquafin

• Studiebureau
• Sweco

• Aannemer
• DSV uit Aarschot



Tracé van het project
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Hoe ver staan we al?
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Zuiveringsgraad Target

Presentator
Presentatienotities
Aquafin heeft al heel wat inspanningen geleverd om de nodige infrastructuur uit te bouwen, waardoor momenteel 80% van al het huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen gezuiverd wordt.  Een goed resultaat, maar nog ver verwijderd van de doelstelling van 98%.  De resterende 2% zal ingevuld worden door de plaatsing van individuele zuiveringsinstallaties voor de afgelegen woningen.Op deze grafiek ziet u in het blauw de evolutie van de zuiveringsgraad. Zoals u kan zien, werd in 1990 amper 30% van al het afvalwater in Vlaanderen gezuiverd. Wie van u kent de zuiveringsgraad van deze gemeente? Ook hier in uw gemeente zal Aquafin werken uitvoeren om de Europese doelstelling dichterbij te brengen en de zuiveringsgraad te verhogen. Met dit project zal het afvalwater van bijna 300 inwoners aangesloten worden op het waterzuiveringsnetwerk, water dat vandaag nog ongezuiverd in de beek belandt.
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Beschrijving van het rioleringsproject

Doel

Aquafin

• Vandaag komen in het tracé van de werken nog een vuilwaterlozingen terecht in de 
Tempelbeek. Het doel van deze werken is om deze afvalwaterlozingspunten op te 
vangen en af te leiden en aan te sluiten op de collector in de Gemeentestraat.

• Afvalwater van bijkomend 725 inwoners wordt gezuiverd na dit project en uit de 
waterloop gehaald.

⇒ Werken bestaan uit de aanleg van een gescheiden stelsel in de Gemeentestraat en 
de Tempelstraat. Ook het lozingspunt verderop, komende van Houwaartstraat wordt 
opgevangen.

⇒Op de Tempelbeek worden stuwen geplaatst om op deze plaats regenwater langer te 
kunnen bufferen.

⇒In de Tempelstraat wordt de bestaande riolering deels behouden als regenwaterriool, 
waar hij in slechte staat is ,wordt hij vervangen

⇒Het profiel van de Tempelstraat wordt in bestaande toestand hersteld dmv betonnen 
kantstroken en asfalt.
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Beschrijving van het project

• Aquafin : 1.142.265 euro
• Gemeente Lubbeek heeft geen aandeel.

Uitvoeringstermijn :  125 werkdagen ( of   ongeveer 300 dagen)
10 maanden ( net voor of  na zomerverlof  

2019) 

Let op: weersomstandigheden kunnen een invloed hebben op 
deze planning

Kostprijs (incl. BTW)



Beschrijving van het 
project

Fase 1: Gemeentestraat

Vanaf 15 oktober start de aannemer de rioleringswerken.
In de Gemeentestraat worden tussen de Tempelstraat en huisnr 94 over 70m regen- en 
afvalwaterriool geplaatst. 

De aannemer voorziet om onderlaag asfalt in dit deel te plaatsen voor kerstperiode.

Fase 2 : Tempelstraat
=>Start onmiddellijk na nieuwjaar. 
=>Er wordt over de ganse lengte een afvalwaterriool geplaatst. Bestaande riool wordt 
regenwaterriool en wordt deels vernieuwd.
=>Woningen worden voorzien van huisaansluitputje voor regenwater en afvalwater.
=>Rijweg wordt heraangelegd in bestaande toestand.
=>Einde der werken valt te verwachten rond het zomerverlof 2019.
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Verloop van het project

Bereikbaarheid tijdens de werken
• Tijdens de rioleringswerken

• Doorgaand verkeer per straat zal niet mogelijk zijn
* Tijdens de duur van de werken
* Aangezien Tempelstraat en zijstraten tijdelijk geen uitgang zullen hebben wordt 
in een ontsluiting en verbinding via Lindestraat voorzien.

• 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

Presentator
Presentatienotities
Wat gaat er voor uw deur allemaal gebeuren? Wie voert deze werken uit?...U zal merken dat de straat op eenzelfde plaats verschillende keren kan uitgegraven worden. Dit lijkt op het eerste zicht nogal chaotisch en willekeurig, maar het tegendeel is waar. Het is dankzij een goede coördinatie met alle betrokken partners, waaronder ook de nutsbedrijven, dat uw straat wellicht voor jaren vrij blijft van aanpassingswerken. Nu we de straat toch openbreken, profiteren we van de gelegenheid om alle mogelijke aanpassingswerken uit te laten voeren, waarbij we zo veel mogelijk anticiperen op toekomstige woningen en technieken.



De werkwijze

Presentator
Presentatienotities
Wat gaat er voor uw deur allemaal gebeuren? Wie voert deze werken uit?...Eerst zullen de nutsbedrijven, zoals gas, water, elektriciteit, kabel en telefoon, een aantal aanpassingen aan hun leidingen doen. (Mogelijk zijn deze werken al aan de gang of reeds uitgevoerd).  Wie voert deze werken uit? Deze werken worden wel op onze vraag uitgevoerd, maar onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke nutsbedrijven. De nutsbedrijven werken meestal in het voetpad en zullen dit tijdelijk terug herstellen. U zal dus relatief weinig hinder ondervinden wat betreft de toegankelijkheid van uw woning.



De werkwijze

Presentator
Presentatienotities
Wat is de volgende stap?Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. Die start altijd eerst met de inrichting van zijn werf. Op basis van afspraken met het bestuur en de verkeerspolitie wordt de werfkeet geïnstalleerd, materiaal aangevoerd en de signalisatie geplaatst. Een goede signalisatie is noodzakelijk voor de afbakening van de werkzone en het instellen van mogelijke wegomleggingen. Meestal gebeurt dit de laatste werkdag voor de aanvang van de effectieve werkzaamheden. In de werkzone is vanaf dan geen doorgaand verkeer meer mogelijk. Alleen lokaal verkeer is op eigen risico toegelaten.  Het effectieve werk dan:  (Indien grondwaterverlaging noodzakelijk) : het eerste wat de aannemer zal doen is het verlagen van de grondwaterspiegel. Hij zal voor de aanleg van de riolering namelijk diepe putten moeten maken en daarin kan enkel gewerkt worden als het grondwater weggepompt is. Om het grondwater te verlagen zal hij eerst, indien nodig, het wegdek voor een stuk opbreken om pompen te installeren. Dit gebeurt enkele dagen, soms enkele weken op voorhand omdat het soms zo lang duurt vooraleer het grondwaterniveau genoeg verlaagd is. Daarna … (Indien geen grondwaterverlaging noodzakelijk) Zal de aannemer het wegdek opbreken over een maximale lengte van 100meter. Indien mogelijk zal de aannemer in deze fase de voetpaden intact houden, zodat voetgangers de opgebroken zone goed kunnen betreden. Als de aannemer de weg opbreekt over een langere lengte, dan moet hij wel onmiddellijk een laag steenslag aanbrengen.(> meestal deze uitvoering, waarbij de steenslaglaag eigenlijk de opgebroken en vermaalde of het gefreesde wegdek zelf is). Wat moet u zich bij die steenslaglaag voorstellen ? Deze laag is een mengeling van kleine stenen, tot 5 cm à 6 cm groot, die het mogelijk maakt om de opgebroken zone aan een lage snelheid te berijden met de wagen. Zonder deze laag zou er op zand moeten gereden worden, wat bij regenweer dikwijls onmogelijk wordt of bij zonnig weer voor veel stof zorgt. (grapje over 4 x 4’s?)



De werkwijze

Presentator
Presentatienotities
Wat gebeurt er dan? Eerst zal de aannemer in het opgebroken deel een diepe sleuf graven. In dit project is deze sleuf ongeveer x meter diep. Daarna wordt op de sleufbodem een fundering van zandcement en stabilisé geplaatst waarop de rioleringsbuis aangelegd wordt. Om de 100-tal meter zal er een schouw geplaatst worden, om later een inspectie van de riool mogelijk te maken. Bovenop zo’n schouw komt een gietijzeren deksel, waarvan u er in elke straat wel enkele weet liggen. Nadat de aannemer een aantal meter buis heeft aangelegd, zal hij de sleuf aanvullen met zand en dat goed “aanstampen” zodat de grond zich later niet gaat “zetten”. Op deze wijze zullen twee buizen aangelegd worden, één voor het afvalwater en één voor het regenwater. Afhankelijk van de situatie zal de aannemer die twee leidingen gelijktijdig of in twee keer aanleggen. In het laatste geval zal hij eerst de diepste leiding en daarna de minder diepe leiding plaatsen. Na opvulling van de sleuf zal de aannemer dan zo’n steenslaglaag waar ik het daarstraks over had, aanleggen.  Wat betekent dit voor u naar bereikbaarheid van uw woning ? Te voet kan u uiteraard altijd via het bestaande voetpad uw woning bereiken. Met de wagen zal u mogelijk 2 à 3 dagen, terwijl de sleuf zich voor uw oprit bevindt, uw woning niet kunnen bereiken. Na aanleg van die steenslaglaag kan dat weer wel. Als er een hoogteverschil is tussen die laag en de bestaande inritten zal de aannemer dat hoogteverschil ter hoogte van de inritten uitvlakken zodat uw oprit bereikbaar is met de wagen. 



Impact op het dagelijks leven

Presentator
Presentatienotities
Hoe zit het met de bereikbaarheid van…?Het is niet alleen belangrijk dat u zelf met de wagen tot aan uw deur geraakt, uw woning moet ook bereikbaar blijven voor de hulpdiensten of bijvoorbeeld een maaltijdservice. De aannemer zal daarom steeds een steenslagverharding voorzien in de zone waar tijdelijk niet gewerkt wordt. Zo blijven ook de lokale handelaars bereikbaar. Als u een verhuis plant of een grote levering verwacht, doet u er goed aan ons tijdig te verwittigen, zodat we hier rekening mee kunnen houden in onze planning.  Hoe wordt de huisvuilophaling georganiseerd?De ophaling van het huisvuil zal op een centraal punt gebeuren.Mogelijke andere aandachtspunten zijn: openbaar vervoer, toegang mindervaliden, …



Impact op het dagelijks leven

Presentator
Presentatienotities
Hoe zit het met de bereikbaarheid van…?Het is niet alleen belangrijk dat u zelf met de wagen tot aan uw deur geraakt, uw woning moet ook bereikbaar blijven voor de hulpdiensten of bijvoorbeeld een maaltijdservice. De aannemer zal daarom steeds een steenslagverharding voorzien in de zone waar tijdelijk niet gewerkt wordt. Zo blijven ook de lokale handelaars bereikbaar. Als u een verhuis plant of een grote levering verwacht, doet u er goed aan ons tijdig te verwittigen, zodat we hier rekening mee kunnen houden in onze planning.  Hoe wordt de huisvuilophaling georganiseerd?De ophaling van het huisvuil zal op een centraal punt gebeuren.Mogelijke andere aandachtspunten zijn: openbaar vervoer, toegang mindervaliden, …



De werkwijze

Presentator
Presentatienotities
Zijn daarmee de graafwerken achter de rug?  Nee. De grote kranen zijn wel weg en er zal een ploeg voor de huisaansluitingen verschijnen. De huisaansluitingen zijn de verbindingen tussen uw woning en het rioleringsstelsel. Tijdens deze fase is de hinder meestal beperkt omdat deze sleuven smalle en minder diepe zijn. Die sleuven dwarsen wel het voetpad zodat voetgangers misschien een stukje om moeten lopen (tenzij de aannemer gebruikt maakt van tijdelijke/verplaatsbare bruggetjes.) Als uw aansluiting onder uw oprit zit, zal u tijdens dit deel van de werken niet met de wagen op uw oprit kunnen. Nadat de nodige buizen geplaatst zijn zullen ook deze sleuven terug aangevuld worden. 



De werkwijze

Presentator
Presentatienotities
Als de aannemer op die manier een hele lengte riolering en huisaansluitingen heeft aangelegd (vaak van kruispunt naar kruispunt) zal hij eerst  de voetpaden volledig opbreken en aansluitend de nieuwe borduren plaatsen.



De werkwijze

Presentator
Presentatienotities
Daarna wordt de fundering en de verharding van de weg zelf aangebracht (bvb als asfalt). Bij een asfaltverharding gebeurt dit in twee stappen: eerst wordt een onderlaag aangelegd, waarover op korte termijn terug kan gereden worden met lage snelheid. U zal dan zien dat de putdeksels enkele centimeters uitsteken, dus toch voorzichtig blijven rijden. 



Impact op het dagelijks leven

Presentator
Presentatienotities
Hoe zit het met de bereikbaarheid van…?Het is niet alleen belangrijk dat u zelf met de wagen tot aan uw deur geraakt, uw woning moet ook bereikbaar blijven voor de hulpdiensten of bijvoorbeeld een maaltijdservice. De aannemer zal daarom steeds een steenslagverharding voorzien in de zone waar tijdelijk niet gewerkt wordt. Zo blijven ook de lokale handelaars bereikbaar. Als u een verhuis plant of een grote levering verwacht, doet u er goed aan ons tijdig te verwittigen, zodat we hier rekening mee kunnen houden in onze planning.  Hoe wordt de huisvuilophaling georganiseerd?De ophaling van het huisvuil zal op een centraal punt gebeuren.Mogelijke andere aandachtspunten zijn: openbaar vervoer, toegang mindervaliden, …
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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

Presentator
Presentatienotities
Wij vinden het belangrijk dat de werken voor iedereen zo vlot mogelijk verlopen.Om u op de hoogte te houden, zal er een weekplanning aan de werfkeet hangen. Waar die zal staan, hoort u op de volgende vergadering. Mochten er zich vertragingen of eventuele andere problemen voordoen, zullen we u dat uiteraard ook laten weten. Op het einde van de wekelijkse werfvergaderingen is ook een afgevaardigde van de buurt welkom, die kleine punten van wrevel naar voren kan brengen en meer informatie over de planning kan doorgeven aan de andere bewoners. Op de bouwplaats is de toezichter uw eerste aanspreekpunt voor alle vragen en problemen, gevolgd door de projectleider van Aquafin. Als u zaken ter plekke niet kan oplossen, of ‘s avonds niemand kan bereiken, kan u ook steeds contact opnemen met de ombudsman van Aquafin, Julien De Mulder. Hij zal dan al het mogelijke doen om u verder te helpen.



Resultaat

Presentator
Presentatienotities
Als alles vlot verloopt is tegen eind 2013 dit het resultaat: opnieuw proper water in onze beken en rivieren. 



Resultaat

Presentator
Presentatienotities
Zullen er nog gevolgen zijn van onze werken? Ja. De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel betekent niet alleen dat jullie afvalwater binnenkort gezuiverd zal worden, het betekent ook dat de straatkolken voortaan aangesloten zullen zijn op het regenwaterstelsel. Wees je er dus van bewust dat alles wat je in de straatkolken kapt, rechtstreeks in de beek belandt. 
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