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Tijdens de infovergadering van 3 juni 2012 is duidelijk gebleken dat veel inwoners vragen 

hadden betreffende het rioleringsstelsel in Zepperen. Om een duidelijk zicht te krijgen op de 

toestand van de riolering én de eventuele aansluitingen van afvalwaters van de woningen op de 

Bergbeek, is er midden 2012 contact opgenomen met de rioolbeheerder Infrax.  

 

In het najaar van 2012 heeft Infrax een grondige inspectie van het ganse rioleringsstelsel in de 

omgeving van de Kleindekkenstraat uitgevoerd. Hieruit bleek dat de buizen van de riolering 

meer dan halfvol zaten met slib en dat er een aantal obstakels in de riolering aanwezig waren. 

Hierdoor traden de overstorten van de riolering naar de Bergbeek zeer frequent in werking 

waardoor heel wat huishoudelijke afvalwaters in de beek terecht kwamen. Ondanks de 

aanwezigheid van een riolering in de Kleindekkenstraat, bleek uit het onderzoek van Infrax dat 

de helft van de woningen in deze straat het huishoudelijk afvalwater (o.a. afkomstig van 

toiletten e.d.) nog loost op de ingebuisde Bergbeek aan de achterkant van de tuinen. De 

aanvoer van huishoudelijke afvalwaters naar de Bergbeek, hetzij via overstort van riolering, 

hetzij via rechtstreekse lozing van woningen, zorgt in droge periodes voor geuroverlast in de 

Kleindekkenstraat (beter bekend als de welriekende dreef). 

 

De oplossing voor de geuroverlast vanuit de Bergbeek ligt dus voor de hand. Enerzijds moet 

de rechtstreekse lozing van het vuilwater van de woningen in de Bergbeek gestopt worden Dit 

kan het best gebeuren door de aanleg van een bijkomende rioolbuis langs de Bergbeek die het 

vuilwater opvangt en vervolgens afvoert naar riolering in Kleindekkenstraat. Dit betekent wel 

dat deze bijkomende rioolbuis gelegen is in de tuinen van de woningen langs de 

Kleindekkenstraat. Infrax heeft een raming en samenwerkingsovereenkomst doorgestuurd naar 

de stad Sint-Truiden om een bijkomende riolering aan te leggen. Dit scenario kan enkel worden 

uitgevoerd in samenwerking met de bewoners, zonder hun medewerking lukt het niet ! 

 

Anderzijds moet de overstortfrequentie van de huidige riolering naar de Bergbeek worden 

beperkt ! De voorbije maanden heeft Infrax het aanwezige slib en de obstakels in de riolering 

verwijderd. Hierdoor zal de overstortfrequentie (op korte termijn) sterk dalen en zal er dus 

minder rioolwater in de beek terecht komen. Dit zijn echter slechts tijdelijke maatregelen. Om 

het probleem ten gronde op te lossen, m.a.w. het aanpassen van deze overstorten, zal dit een 

volledige aanpassing van het rioleringsstelsel in een 7-tal straten vergen. Infrax heeft reeds een 

subsidiedossier opgestart bij de Vlaamse milieumaatschappij om dit te kunnen uitvoeren. 

 

 

 

 


