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Werken in Herk-de-Stad: Afkoppelen Industrieweg 
Projectnummer: 21971V 
 
 
Beste mevrouw, mijnheer 
 
Graag nodigen het stadsbestuur en Aquafin u uit op de infoavond over de geplande werken 
in de Industrieweg in Herk-de-Stad. De ontwerpplannen moeten nog verder worden 
uitgewerkt, maar toch vinden we het belangrijk om u nu al duidelijk te informeren.  
 
Op de infoavond stellen onze medewerkers het volledige project voor en beantwoorden ze 
uw vragen. 
 
Waar en wanneer 
 
We hopen u te ontmoeten 

• Op woensdag 20 april 2022 om 19u30  

• In Cultureel Centrum De markthallen, Markt 2 in Herk-de-Stad 
 
Waarom deze werken 
 
Via dit project wil Aquafin het regenwater gescheiden van het afvalwater opvangen en 
afleiden naar de waterloop. Regenwater is relatief proper en hoeft niet gezuiverd te worden. 
In de riolen en op de rioolwaterzuiveringsinstallatie neemt het plaats in die bedoeld is voor 
huishoudelijk afvalwater. Door het regenwater apart af te voeren, wordt de 
waterzuiveringsinstallatie minder belast en het afvalwater beter verwerkt. 
 
Wanneer starten de werken 
 
Voordat we kunnen starten met de aanleg van de riolering, moet nog een hele weg worden 
afgelegd. Plannen afwerken en laten goedkeuren, vergunningen aanvragen, aannemer 
aanduiden, … Daarom zullen de werken vermoedelijk starten in het voorjaar van 2024. 
 
Wat betekent dit voor u 
 
In de straat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierbij worden afvalwater 
en regenwater apart afgevoerd. Het propere regenwater kan ter plaatse in de bodem sijpelen 
of langs RWA(regenwater)-leidingen en grachten vertraagd weglopen naar een nabijgelegen 
waterloop. 
 
Als eigenaar bent u verplicht om het afvalwater van uw bedrijf onverdund te lozen in de 
vuilwaterriool. Dat doet u door regenwater uit de afvalwaterafvoer te weren. We noemen dit 
afkoppelen. De afkoppelingsdeskundige is reeds bij u langs geweest en zal ook op de 
infoavond aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden. 
 
 



Meer info over afkoppelen vindt u op onze website:  
www.aquafin.be > Particulieren > Waar werken we?  
> Afkoppelen van regen- en afvalwater 

 
 
Blijf op de hoogte 
 
Vanaf nu informeren we u verder over het verloop van het rioleringsproject. Zodra de 
aannemer is aangeduid, nodigen we u opnieuw uit voor een infomoment. Dan hoort u meer 
over de timing en fasering van de werken, de veiligheid, de bereikbaarheid van de bedrijven, 
… 
 
Zoals alle openbare werken zullen deze rioleringswerken hinder veroorzaken. We doen er 
echter alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken. Maar na de werken loopt uw 
afvalwater niet meer ongezuiverd de beek in. Met uw hulp en begrip werken we aan proper 
water in alle beken en rivieren. Alvast bedankt! 
 
Met vriendelijke groet 
 

 

 
 

 

 

Veerle Boey 
Adviseur Communicatie 
Aquafin 

Renke Vandeweyer 
Projectmanager Aquafin 

 

 
 
 
 
 
 

  

Bert Moyaers 
Burgemeester 

Mark Vanleeuw 
Schepen Openbare Werken 

Nathalie Creten 
Waarnemend Algemeen Directeur 

 
 
Voor meer informatie 
 
Aquafin NV 
Renke Vandeweyer 
Projectmanager 
Dijkstraat 8 
2630 Aartselaar 
Tel. 03 450 49 95 
renke.vandeweyer@aquafin.be 
 

Gemeentebestuur Herk-de-Stad  
Jan Celis  
Technische dienst – planning  
Tel. 013 380 331 
jan.celis@herk-de-stad.be 
(niet op vrijdag)  

 


