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Als natuurvereniging begaan met de bescherming en de inrichting van het landschap van het
Dijleland lazen we uw aanvraag met veel aandacht. We willen u in de eerste plaats onze steun
toezeggen voor het aanpakken van de vuilwaterproblematiek in uw gemeente, maar willen toch onze
zorg uitdrukken dat dit volgens 21ste eeuwse criteria dient te gebeuren. Bovendien worden er bij deze
werken degelijke fiets- en voetpaden aangelegd langs de Leuvense straat wat een aanzienlijke
verbetering van de actuele situatie met zich mee zal brengen. Dat kunnen we alleen maar toejuichen.
Het verbaast ons wel dat de actueel aanwezige gemengde riolering niet vervangen wordt door een
gescheiden rioleringsstelsel. Dat is evenmin gebeurt bij de uitvoering van de fase van de sanering van
de Leuvense straat. Toch tonen andere initiatiefnemers, bvb de Okay in de direct omgeving hoe het
wel moet. Volledige infiltratie van het regenwater.
In het dossier dat ter inzage lag op het gemeentehuis staat er nauwelijks iets over deze riolering,
behalve dan dat de aansluitingen op deze gemengde riolering zullen vernieuwd of gerecycleerd
worden.
Navraag op de technische dienst van de gemeente leerde ons dat het vervangen van de gemengde
riolering om er een gescheiden riolering van te maken, niet in aanmerking komt voor subsidiering
vanuit het Vlaams Gewest. Vandaar dat er niet overwogen wordt om ze te vervangen.
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Wij vinden deze passieve houding onaanvaardbaar. De gevolgen daarvan op de natuurkwaliteit in de
gemeente, met name op het natuurreservaat de Doode Bemde zijn enorm en zullen dat ook de
komende decennia blijven, ja zelfs stelselmatig toenemen. Overstort water zal immers in de
Molenbeek en tijdens overstromingen in Habitat en kaderrichtlijnwater gebieden te recht komen.
Voor de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud is bestendigen van de huidige situatie
volkomen onaanvaardbaar! Wij willen dan ook aandringen om de gemengde rioleringen te verlaten
en alle mogelijke stappen te ondernemen om subsidiering voor een gescheiden rioleringsstelsel te
bekomen, Deze werken en ook volgende fasen langs de Waverse baan worden best uitgesteld tot de
aanpassing van het rioleringsstelsel wel subsidieerbaar. Indien de vervanging van het rioleringsstelsel
nu niet gebeurt, is het de redelijke verwachting dat het 20-25 jaar wachten zal zijn op een nieuwe
grondige heraanleg van de Leuvense straat.

Procedureel lijkt ons dit dossier ook nog te haperen. Door de verandering van riolering, zal er een
wijgiging van abiotische omstandigheden ontstaan in een habitatrichtlijngebied. Daartoe dient een
passende beoordeling gemaakt te worden. Actueel loopt een debat op Vlaamse schaal inzake
algemene overschrijding van stikstof depositie in deze door Europa beschermde gebieden. Elke
toename van stikstof, boven deze reeds overschrijding, kan niet goedgekeurd worden. Naar analogie
met Nederland, mag verwacht worden dat ook de vergunning van deze projecten, die geen adequate
aanpak (i.e. vermindering) van vuilvracht in habitatrichtijngebieden garanderen, bij jurische
procedures vernietigd zullen worden.

Dit geheel los van het feit dat conceptueel gescheiden rioleringen een ‘normale’ procedure zijn en
niet budgetafhankelijk kunnen zijn. Actueel worden ook geen energie verslindende woningen meer
gebouwd, budget of niet. Dit project is gewoon een gemeente anno 21ste eeuw niet waardig.
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