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Coördinatie van de werken

- VIVAQUA: Distributie en Sanering

Distributie

• Aanleg in open sleuf (trottoir) van een leiding 

(20 meter) 

Context



Sanering

• Vervanging van de collector 600/900 mm van metselwerk, 
naar aanleiding van de vastgestelde gebreken

• Vervanging van 94 aansluitingen, 
naar aanleiding van de vastgestelde gebreken



Totaalbeeld van de collector



Vastgestelde gebreken in de collector

Scheuren in de muur 
Geen muur



Vastgestelde gebreken bij de aansluitingen

Kapotte of niet-conforme aansluitingen 



• Begindatum van de werken: 7 april 2021 

• Vermoedelijke einddatum van de werken: november 2021

• Duur van de werken: 140 werkdagen (behoudens weerverlet)

• ± 82 huisaansluitingen die gerenoveerd moeten worden 

• ± 12 straatkolkaansluitingen die gerenoveerd moeten worden 

• ± 305 m riool dat gerenoveerd moet worden 

Informatie



Verloop van de werken
➢ Distributie: Fase 1: aanleg in een sleuf van een distributieleiding (20 

meter) 

Sanering

verlengde werktijdregeling (7-19 uur) 

➢ Fase 2: bouw van een inspectiekamer, beginpunt voor de aanleg 

➢ Fase 3: aanleg van een GVP-buis Ø 1 000 (met glasvezel versterkt polyethyleen)

(80 meter) 

➢ Fase 4: aanleg van een GVP-buis Ø 1 000 (80 m)

➢ Fase 5: renovatie van de aansluitingen en herstelling van het wegdek

➢ Fase 6: aanleg van een GVP-buis Ø 1 000, bouw van een 

verbindingskamer en herstelling van het wegdek

➢ Fase 7: aanleg van een GVP-buis Ø 1 000, renovatie van de 

aansluitingen en herstelling van het wegdek 



Plan fases 1 tot 5



Omleidingsplan
(fases 1 tot 5: enkel plaatselijk verkeer)



Plan fases 6 en 7



Omleidingsplan
(fase 6: enkel plaatselijk verkeer)



Omleidingsplan
(fase 7: enkel plaatselijk verkeer)



Omleidingsplan
(fase 7: enkel plaatselijk verkeer)



Bereikbaarheid

48 uur voordat uw garage en/of parking onbereikbaar wordt, wordt een specifieke 

aankondiging aangebracht. 

DBDMH omleidingsplan goedgekeurd door en bekend bij de hulpdiensten 

Huisvuilophaling

Ophaalpunt op de hoek van het Jourdanplein en die met de Torekensstraat 

(fases 2 tot 5), en op de hoek van de Oudergemlaan en die met de Jean André 

de Motstraat (fases 6 en 7) 

Bescherming van de woningen

Plaatsbeschrijvingen door een beëdigd landmeter-expert

Herstelling van het wegdek

Herstelling van de openbare ruimte



Illustraties



Illustraties van de renovatie van de 

privéaansluitingen in open sleuf



Toegankelijkheid voor de bewoners

Weg afgesloten voor het 

verkeer, doorgang voor de 

voetgangers gegarandeerd



Vervanging van het riool door een GVP-buis





Contactpersoon VIVAQUA

Ombudsman 'werken’
02 518 85 24



Bedankt voor uw aanwezigheid 
en uw aandacht


