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Afval- en regenwater voortaan gescheiden

Op stap in de (overwelfde) Vliet 
In mei 2010 startte Aquafin met de sanering van de Vliet (zoals het ver-
lengde van de Vrouwenhofbeek in de dorpskom heet). De overwelfde 
waterloop deed meer dan 100 jaar dienst als riool. Het Gemeentebestuur 
en Aquafin zorgen voor een historische opwaardering. 
We maakten van deze unieke gelegenheid gebruik om af te dalen in 
de buik van de beek (zie foto). We doken onder t.h.v. P. Haumanstraat 
71 en dwaalden enkele 10-tallen meter door de ‘catacomben’, 4 tot 7 m 
onder de begane grond. De ruimte was hoger en breder dan gedacht 
(we konden er in staan en gaan), maar onvoldoende om ze eenmalig 
open te stellen voor het publiek. 
De Vliet blijft dienen als opvang voor het regenwater. Binnen de oude 
overwelving zijn intussen buizen aangebracht voor de opvang van het 
afvalwater van de woningen. Afval- en regenwater zijn dus voortaan 
gescheiden. Het regenwater stroomt in de Schelde, het afvalwater wordt 
via de pompkamer op de Wilfordkaai (rechtover ‘Belle Vue’) afgeleid 
naar het zuiveringsstation in het Schauselbroek. 
De Vrouwenhofbeek, die al in 1458 in de archieven wordt vermeld, ont-
springt als open beek tussen de Smesstraat en de Ruisstraat. Zij loopt 
langsheen de N16 en bereikt al kronkelend via Krijgsbaan, Spoorweglaan 
en G. Gezelleplaats de P. Haumanstraat, vanwaar zij doorstroomt tot de 
kaai. De beek loopt op meerdere plaatsen onder de woningen. 
In de dorpskom heet de Vrouwenhofbeek Vliet. De oorspronkelijke 
naam van de P. Haumanstraat was trouwens (tot 1949) Vlietstraat (1ste 
archiefvermelding: 1612). Een zijstraat van de P. Haumanstraat heet 
Vlietdam. Het parkje beneden de Kasteelstraat is het Vlietpark. Aan de 
vergaderzaal rechtover mijn kabinet gaf ik – niet toevallig – de naam De 
Vliet. 
De Vliet slingerde eeuwenlang door het centrum en mondde via wat 
nu de Nijsstraat is uit in het Molenwater aan De Watermolen, dat in 
verbinding stond met de Schelde. Door de toenemende verstedelijking 
kwam er steeds meer afvalwater in de Vliet, wat gepaard ging met 
geurhinder. Bovendien veroorzaakte de beek bij springtij overstromin-
gen. Overwelving drong zich op en die werd eind 19de eeuw gerealiseerd 
(vanaf het snijpunt Krijgsbaan-Spoorweglaan). 
De hoeveelheid afvalwater die in de beek terechtkwam, steeg door 
de jaren heen tot een half miljoen liter per dag. Om te vermijden dat 
de smurrie in de Schelde zou belanden, werd de beek in 2000 aan-
gesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin. Naast 
afvalwater kwam echter ook heel wat regenwater in de beek terecht, 
met als gevolg: lager rendement op de zuiveringsinstallatie en verho-
ging van het risico op wateroverlast. Aquafin besliste daarom om een 
aparte collector aan te leggen voor het afvalwater (van Veldstraat-
Verbindingstraat tot Wilfordkaai). 
Het Gemeentebestuur nam de gelegenheid te baat om ook een geschei-
den rioleringsstelsel aan te leggen in de Stationsstraat en bouwde ter 
voorkoming van wateroverlast een bijkomend wachtbekken in het 
Meulebroek. We co-financieren ook de bouw van een pompstation aan 
de Kattebrug en de renovatie van de overwelfde Vliet. 
Het Agentschap Wegen en Verkeer is betrokken bij de afwerking van de 
bovenbouw. Het financiert de nieuwe rotonde beneden de Kasteelstraat, 
de renovatie van de viaduct over de N16 en het nieuwe fietspad op de 
Viaduct (G. Gezelleplaats-Vrijheidstraat). De werken, die in juli eindigen, 
worden namens het Gemeentebestuur opgevolgd door schepen Freddy 
Verbeke en ingenieur Peter Vandersnickt. Projectleider Aquafin: Kristof 
Myncke.

RESERVEREN : Tel 03 766 58 86
 GSM 0473 53 87 55 - 0475 25 51 58

d’Hooghe Camere
Eigenlostraat 2  Sint-Niklaas

Valentijnmenu
Exclusief arrangement op zaterdagavond 12, 

zondagmiddag & -avond 13 en maandagavond 14 februari

Aperitief terwijl we elkaar lang en diep in de ogen kijken…
vergezeld van een pallet liefdevolle mondverwennertjes

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Innig samenspel van gemarineerde tonijn en zalm  
met een zalf van avocado en een krokantje van rode biet

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Velouté van witlof met gegratineerde kruidenkaas  
♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Passionele verfrissing om van te watertanden
♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Huwelijk van melkkalf met groene asperges
en aardappelslingers  

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Hartstochtelijke combinatie van chocolade
en sinaasappel

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Koffie of thee met
liefdessnoepjes

Plaatsen beperkt
Reserveer tijdig
Menu E 48/pp
Menu met aangepaste wijnen E 67/pp
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