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Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
De rivieren in Vlaanderen zijn jarenlang sterk vervuild geweest. Mede door de inspanningen 
van Aquafin zien we hier geleidelijk verbetering in komen. In opdracht van het Vlaamse 
Gewest bouwt Aquafin namelijk de nodige infrastructuur om het huishoudelijk afvalwater te 
zuiveren. Het gaat dan om de zogenaamde collectoren en zuiveringsinstallaties. 
 
 
Uitnodiging 
 
Aquafin bereidt momenteel de uitvoering voor van het project ‘Collector Pijnbeek fase 2’ in 
Bekkevoort. We vinden het belangrijk u zo vroeg mogelijk op de hoogte te stellen van de 
werken die in uw buurt zijn gepland. We nodigen u daarom uit op een informatiemoment, dat 
plaats vindt op 

donderdag 13 oktober om 19.30 uur 
in zaal Mardijk, Halensebaan 100d in Wersbeek (Bekkevoort) 

 
De projectverantwoordelijke van Aquafin en de vertegenwoordigers van de gemeente 
Bekkevoort zullen er de werken toelichten en aansluitend eventuele vragen beantwoorden. 
 
 
Beschrijving van de werken 
 
Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van meer dan 500 inwoners uit Wersbeek 
verzamelen en transporteren naar de nog te bouwen rioolwaterzuiveringsinstallatie naast de 
Provinciebaan. In de toekomst zal ook het afvalwater van Molenbeek langs deze weg 
vervoerd worden, in totaal zal het dan over het afvalwater van zo’n 1.000 inwoners gaan.  
Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Dit betekent dat het afvalwater 
gescheiden van het regenwater zal worden opvangen. Het propere regenwater wordt 
aangesloten op de bestaande en nieuwe grachten, die op vraag van de Provincie worden 
aangepast als buffergrachten. 
 
Om dit te realiseren, zal Aquafin vanaf het kruispunt Oude Tiensebaan/Halensebaan een 
afvalwaterleiding aanleggen langs de Halensebaan tot aan de Provinciebaan N29. Ook in het 
centrum van Wersbeek zal er gewerkt worden in de Processiestraat. Langs de Wijndries 
wordt naast de Pijnbeek ook een pompstation met een bufferbekken gebouwd om het 
hoogteverschil te overwinnen. Een tweede pompstation wordt voorzien tussen de Oude 
Tiensebaan en het centrum van Wersbeek.  



 
 
Verkeersveiligheid 
 
De gemeente Bekkevoort grijpt deze werken aan om veilige fietspaden langs het tracé aan te 
leggen en zal ook zorgen voor een veiligere inrichting van het kruispunt Halensebaan/Oude 
Tiensebaan. 
 
 
Afkoppeling van regen- en afvalwater op privaat terrein 
 
Ook de eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken dienen het regenwater af 
te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige zal de eigenaars adviseren over 
hoe deze afkoppeling het best gebeurt. De afkoppelingsdeskundige zal dit verder toelichten 
op de infoavond. 
 
 
Timing  
 
Het detailontwerp is momenteel in opmaak. De vereiste stedenbouwkundige en andere 
vergunningen werden aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk midden 2017 
starten. 
 
 
Verdere planning 
 
We houden u vanaf nu op de hoogte van het verdere verloop van het project. Zodra de 
werken gegund zijn aan een aannemer, nodigen we u uit voor een nieuwe informatieavond. 
Dan zal de concrete uitvoering besproken worden, zoals de timing en fasering van de 
werken, de maatregelen rond veiligheid en bereikbaarheid en de verdere werfcommunicatie.  
 
We hopen alvast te mogen rekenen op uw begrip bij de uitvoering van dit project van 
openbaar nut. Deze werken brengen ons in ieder geval dichter bij het uiteindelijk doel: 
opnieuw proper en helder water in alle beken en rivieren uit de omgeving! 
 
Hoogachtend 
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