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Infosessie – donderdag 8 september 2022

De Aarschotsebaan/Aarschotsesteenweg in 
Berlaar krijgt nieuwe fietspaden



Verwelkoming

Jan HENDRICKX 
Gemeente Berlaar
Schepen van openbare werken, mobiliteit, sportinfrastructuur, 
patrimonium en evenementen



Inhoud

• Nieuwe fietspaden langs N10

• Ontwerpplan toegelicht

• Verloop van de werken

• Afkoppeling op privaat terrein

• Minder hinder

• Communicatie

• Heb je nog vragen?
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Projectpartners

Vlaamse overheid
• Agentschap Wegen en Verkeer

Lokale besturen
• Gemeente Berlaar
• Stad Lier

Rioolbeheerders
• Pidpa
• Aquafin

Studiebureau
• Arcadis
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Nieuwe fietspaden
langs N10
Leen DE VALCK
AWV, Projectmanager



Volledige projectzone N10
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• Langs de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar
• Vanaf het kruispunt met Sander De Vosstraat in Berlaar 

tot aan de grens met Begijnendijk 
• In totaal meer dan 10 km



Volledige projectzone in beeld

Zone 1: Sander De Vosstraat – Houwstraat (Berlaar)  
o aanleg rotonde voor ontsluiting industrie thv Sander De Vosstraat 
o fietspaden en riolering in Berlaar

Zone 2: Houwstraat (Berlaar) – Wouwerstraat (HodB) incl. rotonde Fabiola (N10xN15): 
o fietspaden en riolering in Putte/Heist-op-den-Berg
o aanleg turbo-ovonde met 5 fietstunnels

Zone 3-4: Wouwerstraat – grens Begijnendijk: 
o fietspaden en riolering (HodB)  - projectzone wordt verder opgedeeld



Ingezoomd op projectzone 1
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Wat gaan we doen & waarom? (1) 

• Aanleg vrijliggende fietspaden in asfalt, 2m breed
o Verhoogt comfort en veiligheid

• Kruispunt Aarschotsebaan met Smidstraat en Kegelstraat
o Lichtengeregeld
o Veilige fietsoversteken
o Vernieuwen bushaltes: betere toegankelijkheid

• Nieuwe wegverharding
o Structureel onderhoud wegdek noodzakelijk
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Wat gaan we doen & waarom (2)? 

• Aanleg gescheiden rioleringsstelsel
o Regen- en afvalwater > apart opgevangen en afgevoerd
o Hemelwater bufferen en infiltreren

• Grachten openmaken (waar mogelijk) voor regenwater
o Voorkomt wateroverlast in lagere gebieden



Wat verandert er waar precies?
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Vanaf Brandestraat (noordzijde N10) tot voor het kruispunt 
Gangelberg-Steenbeek

o Heraanleg fietspaden in asfalt, 2m breed
o Aanleg gescheiden riolering
o Geen aanpassingen aan de rijweg

Vanaf kruispunt Gangelberg-Steenbeek tot +/- n° 108
o Volledige herinrichting van de weg met vrijliggende fietspaden
o Aanleg gescheiden riolering

Vanaf +/- n° 108 tot de Houwstraat
o Vernieuwen en verbreden bestaande fietspaden in asfalt



Ontwerpplan
toegelicht
Willem Joosens
Arcadis, Projectingenieur Mobility



Heraanleg N10: bestaande toestand
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Type dwarsprofiel 1: Sander De Vosstraat - Smidstraat

Type dwarsprofiel 2: Smidstraat - +/- n° 108
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Type dwarsprofiel t.h.v. bushalte

Type dwarsprofiel binnen bebouwde kom



Heraanleg N10: ontwerpplan 
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Heraanleg N10: Sander de Vosstraat -
Hemelshoek
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• Aanleg gescheiden riolering

• Herstel bestaande verhardingen

• Verbreding fietspaden van 1,80 m naar 2,00 m



Heraanleg N10: Hemelshoek - Gangelberg
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• Aanleg gescheiden riolering

• Herstel bestaande verhardingen

• Verbreding fietspaden van 1,80 m naar 2,00 m



Heraanleg N10: Gangelberg - Smidstraat 
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• Aanleg gescheiden riolering

• Aanleg vrijliggende fietspaden

• Behoud bestaande grachten



Heraanleg N10: Smidstraat - Aarschotsebaan 
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• Aanleg gescheiden riolering

• Aanleg vrijliggende fietspaden

• Dempen bestaande grachten à aanleg buffergracht 

Heidestraat



Heraanleg N10: Heikant
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• Vernieuwing weg en fietspaden met asfalt



Verloop van de 
werken
Leen DE VALCK
AWV, Projectmanager



Timing en fasering  – Werfzone 1
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Timing en fasering  – Werfzone 2
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Start bouwrijp maken (zone 1A)  – 26/09
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• Wat?

Rooien struikgewas, verwijderen bomen en obstructies, 

opbraak fietspad en parkeerstrook voor verleggen en 

vernieuwen nutsleidingen

• Waar?

Aan noordzijde van N10 vanaf Brandestraat tot aan het 

kruispunt Hemelshoek met Vruchtelei (= werfzone 1A)

• Wanneer?

26 september tot en met 7 oktober



Start bouwrijp maken (zone 1A)  – 26/09
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VERKEERSSITUATIE

• Gemotoriseerd verkeer in beide richtingen mogelijk

• Verkeer richting Lier op verharde middenberm

• Snelheidsbeperking: 30km/u

• Huttestraat = afgesloten -> omleiding via Hemelshoek

• Fietsers

• Richting Heist-op-den-Berg op huidig fietspad

• Richting Lier op de rijweg: waar mogelijk afgescheiden van 

gemotoriseerd verkeer door bakens



Start bouwrijp maken (zone 1A)  – 26/09
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• Wat? 

Vernieuwen en verleggen nutsleidingen

• Waar? 

Noordzijde N10 tussen Brandestraat tot aan Hemelshoek 

met Vruchtelei

• Wanneer?

Vanaf 10 oktober tot eind oktober

Start nutswerken (zone 1A)  – 10/10
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Vervolg bouwrijp maken (zone 1B) – 10/10
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• Waar?

Aan zuidzijde van N10 vanaf Sander de Vosstraat tot aan 

het kruispunt Hemelshoek met Vruchtelei (= werfzone 1B)

• Wanneer?

Vanaf 10 oktober tot eind oktober (= gelijktijdig met 

nutswerken aan noordzijde)



Nutswerken en bouwrijp maken (zone 1A+B) 
vanaf 10/10
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• Verkeerssituatie



Vervolg bouwrijp maken en nutswerken 
(zone 1C)
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Waar?

• Noordzijde tussen het kruispunt Hemelshoek met Vruchtelei 

en het kruispunt Gangelberg met Steenbeek

• Zuidzijde tussen het kruispunt Hemelshoek met Vruchtelei 

en het kruispunt Gangelberg met Steenbeek



Vervolg bouwrijp maken en nutswerken 
(zone 1C)
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VERKEERSSITUATIE

Gemotoriseerd verkeer over één rijstrook

• Beurtelings verkeer d.m.v. verkeerslichten

• Snelheidsbeperking: 30km/u

• Fietsers

• In beide richtingen op de rijweg: waar mogelijk afgescheiden 

van gemotoriseerd verkeer door bakens



Vervolg bouwrijp maken en nutswerken 
(zone 1C)
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• Vanaf 26 september tot en met eind december

• Bouwrijp maken en nutswerken in zone 1: vanaf Brandestraat 

(noordzijde) tot aan kruispunt Gangelberg met Steenbeek

• Vanaf 2023

• Bouwrijp maken en nutswerken in zone 2: vanaf kruispunt 

Gangelberg met Steenbeek tot voor Houwstraat

• Voorjaar 2023

• Riolerings- en wegeniswerken

Globale timing werken
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Afkoppelingen
op privaat terrein
Maarten VAN EEKERT
Pidpa, Projectleider uitvoering



1. Pidpa, uw waterpartner!
2. Hinder in onze straat … Waarom?
3. Regelgeving
4. Riolering en afkoppelen
5. Meer informatie? Vragen?



Regelgeving

VLAREM II
• Verplichte aansluiting op riolering
• Scheiding afval- en hemelwater op 

privaat domein bij aanleg van een 
gescheiden stelsel in straat 

Gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening
• Verplichte scheiding afval- en 

hemelwater voor nieuwbouw -
vernieuwbouw

Besluit van de Vlaamse Regering 
ivm keuring privéwaterafvoer
• Verplichte controle correcte afkoppeling 

afval- en hemelwater bij elke wijziging 
aan privéwaterafvoer

=> Keuring bij aanleg gescheiden riolering



Wat betekent afkoppelen voor U?

Verplicht te 
behouden!

Vuil water steeds verplicht 
aansluiten op straatriolering.

Regenwater afhankelijk van 
bouwtype verplicht volledig of 
deels af te koppelen. 



Wat betekent afkoppelen voor U?
Woningen met OPEN en HALFOPEN bebouwing 
• Afkoppelen alle dakvlakken en verharding rondom woning
• 100 % afkoppelingsplicht
• Mogelijke uitzondering: ingesloten dakvlak



Wat betekent afkoppelen voor U?
Woningen met GESLOTEN bebouwing met voortuin en zonder doorgang :
• Afkoppelen verharding en dakvlak aan straatzijde
• 50% afkoppelingsplicht (= optimale afkoppeling)
• Geen leidingen door de woning



Wat betekent afkoppelen voor U?
Woningen met GESLOTEN bebouwing ZONDER VOORTUIN en zonder doorgang:
• Afkoppelen dakvlak aan straatzijde
• 50% afkoppelingsplicht (= optimale afkoppeling)
• Gevel = openbaar domein
• Afkoppeling door Pidpa
• Geen leidingen door de woning



Hemelwater, nuttig voor u!

Gewestelijk stedenbouwkundige verordening
(herbruik hemelwater):

• Herbruik (regenwaterput/ regenton)
• Infiltratie
• Gescheiden afvoer



Afkoppeling op privé

Bewonersvergadering GEM – K-XX-XXX - straatnaam



Afkoppeling op privé

Rioolbeheerders bieden aan bewoner:

ü gratis afkoppelingsadvies hemel- en afvalwater + plaatsbezoek

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

ü 1 huisaansluitingsputje regenwater (RWA) 
(extra aansluiting tegen kostprijs, MAAR geen meerprijs voor aansluitingen op opengracht)

Na uitvoering van rioleringswerken op privaat, binnen 3 maand:

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

ü Pidpa biedt tevens op grondgebied Berlaar een gratis keuring van de privé-riolering aan 
(eventuele herkeuring is niet gratis).



Afkoppeling op privé

Rioolbeheerders vragen aan bewoner:
ü Volledige afkoppeling op privaat terrein 

Pidpa-riolering vraagt aan bewoner:

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

Stad Lier vraagt geen aansluitrecht aan de bewoners



Afkoppeling op privé
Subsidies voor de bewoners van Berlaar
Vanuit Rioolbeheerder Pidpa

• Basispremie = 530 euro
• Afkoppelingspremie na aanpassing op privé naar volledig gescheiden riolering 

(mits voldaan wordt aan strikte voorwaarden)

Subsidies via de gemeente Berlaar
• Max. 1.300 euro inclusief btw
• De subsidie reeds ontvangen via Pidpa wordt in mindering gebracht
• Gemaakte kosten moeten worden aangetoond adhv facturen
• Meer info: contacteer dienst Milieu 

• 03 410 19 00 of via milieu@berlaar.be

Subsidies voor de bewoners van Lier

• Max. 900 euro inclusief btw
• Maximum 75% van de gemaakte kosten worden terugbetaald
• Gemaakte kosten moeten worden aangetoond adhv facturen
• Voorwaaren en procedure: www.lier.be/wonen-en-leven/bouwen-en-

verbouwen/premies/premie-afkoppeling-hemelwater

mailto:milieu@berlaar.be
http://www.lier.be/wonen-en-leven/bouwen-en-verbouwen/premies/premie-afkoppeling-hemelwater


Afkoppeling op privé

Voorwaarden premie

• Geen verplichte scheiding opgelegd via bouwvergunning 
(bouwvergunning vóór 1 februari 2005)

• Afkoppeling van de totale verharde oppervlakte 
m.a.w. volledige dakoppervlakte en alle verhardingen

• Conform keuringsattest – binnen 3 maand

• éénmalige tussenkomst 
=> enkel voor installaties met permanent karakter

• Indien men bijkomend buffering met herbruik plaatst of infiltratie voorziening voor  
het RWA-stelsel op privaat domein, kan de premie verhoogt worden tot 795 € 
(Berlaar)



Keuring

= controle correcte scheiding tussen 
regen- en afvalwater

= verplicht opgelegd door 
Vlaamse overheid bij aanleg van 
een gescheiden rioleringsstelsel 
in de straat



Keuring
Wanneer vraag ik een keuring aan?  

1 2 3 4



Keuring

0800-90.300
optie 3 keuring

'
Hoe een keuring aanvragen? 

Percelen op grondgebied Berlaar:
• Via Pidpa
• Zelf afspraak te maken
• Aanwezigheid is verplicht

Percelen op grondgebied Lier:
• Door bewoners zelf te voorzien
• Kan via Pidpa maar eveneens via andere 

aanbieders



Keuring

Hoe kan ik mijn keuring voorbereiden? 

Hou deze documenten klaar :
• Schets van de afkoppelingsdeskundige
• Eventuele foto’s van de 

afkoppelingswerken

(deze zaken staan ook vermeld op het 
schrijven van Pidpa)



1. Pidpa, uw waterpartner!
2. Hinder in onze straat … Waarom?
3. Regelgeving
4. Riolering en afkoppelen
5. Meer informatie? Vragen?



Meer informatie?



Minder hinder

Marleen TANS
AWV, Omgevingsmanager
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Minderhinder-maatregelen

Bij wegenis- en rioleringswerken

• Beperkte toegankelijkheid en bereikbaarheid
• Omleidingen
• Lawaai
• Stof en modder

We beperken de hinder waar we kunnen!
Maar: minder hinder ≠ geen hinder
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Toegankelijkheid woningen

Inritten in de werfzone

• Alle woningen zijn steeds te voet of met de fiets bereikbaar

• Tijdens werkuren: toegang niet altijd gegarandeerd met auto

• Na de werkuren: maximaal bereikbaar

• Parkeer - indien nodig - uw auto tijdig buiten de werfzone
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Toegankelijkheid bedrijven

Inritten in de werfzone

• Korte onderbrekingen als aannemer vlak voor inrit werkt

• Aannemer verwittigt via een briefje in de bus

• Waar nodig oplossing op maat

• Vaste momenten/tijdstippen voor leveringen? 
Mail naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be
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Goede afspraken = goede vrienden

Samen maken we het veiliger

• Hulpdiensten
• Afvalophaling
• Verhuis of leveringen
• Mindervaliden en zorgbehoevenden
• Evenementen
• Festiviteiten

We zoeken samen naar een oplossing!
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Meer veiligheid in de werfzone

Samen maken we het veiliger

• Aannemer is verantwoordelijk voor veiligheid op de werf
• Maar wat kan je zelf doen?

o Moet je niet in de werfzone zijn, blijf er dan zoveel 
mogelijk weg

o Hou voldoende afstand van de machines
o Maak oogcontact met de bestuurders van machines
o Luister naar de werfleiding en volg instructies op
o Respecteer verkeersborden: volg ze en verplaats ze 

niet
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Hinderpremie voor bedrijven

• Financieel steuntje in de rug voor kleine ondernemingen
• Eenmalige premie: € 2.000

• Kan aangevuld worden met sluitingspremie van € 80/sluitingsdag
• Automatische selectie van ondernemingen

• Op basis van gegevens in GIPOD en VKBO
• Indien u voldoet aan de voorwaarden, 

ontvangt u een brief per post en/of e-mail

1700 (Vlaamse infolijn)

www.vlaio.be/hinderpremie



Communicatie

Marleen TANS
AWV, omgevingsmanager



Communicatie naar het brede publiek

Communicatiekanalen
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Info & 
contact op 
webpagina

Bewoners-
brieven in 
omgeving 
projectzone

Schrijf je in 
op digitale 
nieuwsbrief

Gemeente/
stad:
- infomagazine
- website
- social media

(Online) 
infosessies

wegenenverkeer.be/berlaar



Omgevingsmanagers & website

• Voor individuele vragen, neem contact op 
met ons team van omgevingsmanagers
via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be
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wegenenverkeer.be/berlaar



Heb je nog vragen?

Stel ze aan het projectteam



Bedankt voor je aandacht!
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