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Investeringsprogramma 2022-2026 

voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest 

Goedgekeurd door Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir op 4 februari 2022 

 

Project 100416 Prioritaire riolering Knokstraat 

 

Bekken: Leie 

Zone: GAVERBEEK TOT MONDING HOOIBEEK (excl) 

Zuiveringsgebied: Waregem 

Gemeente Anzegem 

Arrondissement: Kortrijk 

Provincie: West-Vlaanderen 

Klasse: Buitengebied - Projecten onder voorbehoud van quasi gelijktijdige uitvoering van werken (inzamelen 
bijkomende vuilvracht) door andere instanties 

Aard: Prioritaire riolering 

Investeringsjaar: 2022 

Status: Goedgekeurd IP 

 

Projectdefinitie 

Herkomst van het project 

Dit project werd bij de opmaak van het RMP 2022-2026 door Aquafin voorgesteld maar werd door VMM bijgestuurd. 

→ OP-project werd ingekort tot aan het definitieve overnamepunt 

Doelstelling 

Het project beoogt de sanering van de clusters van de Knokstraat, Nieuwenhovestraat, Mosschaardstraat en Beekstraat. Het bovengemeentelijk 
aandeel betreft de Knokstraat. De overige clusters worden door Anzegem en Waregem gesaneerd. Dit is dan ook het voorbehoud voor dit OP-

project. Er wordt in totaal circa 125 IE bijkomend aangesloten op de RWZI van Waregem 

Te saneren clusters 

Te saneren 
groene clusters 

Orde 
Te saneren woningen 

onmiddellijk toekomstig 

152-197 langsheen het tracé 6 6 
 

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan: 

→ deels GUP-34002-076 (GUP-prioriteit = 3) 

→ deels GUP-34002-077 (GUP-prioriteit = 3) 

Opdrachtscenario 

T.h.v. het overnamepunt wordt een pompstation voorzien met persleiding via de Knokstraat om aldaar op de bestaande collector aan te sluiten. 

→ In het oorspronkelijke projectvoorstel van Aquafin had men het overnamepunt zo'n 250 m verder stroomopwaarts voorzien op het 
diepste punt. Een scenario-analyse dient te worden opgemaakt. 

Kostprijsraming 

Klassieke raming IP: 260.000,00 euro waarvan op regulier budget:  260.000,00 euro 

   budget lokaal pact:     0,00 euro 

Voorbehoud bij dit project (= voorwaarde voor uitvoering) 

Doel/voorwerp van het voorbehoud 

  aansluiten kwalitatieve vuilvracht  afkoppelen parasitair water  erosiebestrijding 

 



Rollend meerjareninvesteringsprogramma 2022-2026 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest 

Goedgekeurd door Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir op 4 februari 2022 
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De gemeenten Anzegem en Waregem dienen de opwaartse clusters mee te saneren: Nieuwenhovestraat, Knokstraat, Beekstraat en 
Mosschaardstraat. 

→ Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor 
een prioritaire opname van het project 100416 op het bovengemeentelijke investeringsprogramma. Na opdracht aan Aquafin 
dient dit engagement dan ook in alle fasen van het project van nabij opgevolgd en bewaakt. De uitvoering van betrokken 

projecten dient zo nauw mogelijk op elkaar afgestemd! 

Uitvoering is gekoppeld aan de uitvoering van de volgende gemeentelijke projecten: 

→ W221001 / 100234 [ANZEGEM] Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in Nieuwenhovestraat, Knokstraat, 
Mosschaardstraat en Beekstraat 

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project 

→ Zie 'Randvoorwaarden voor de projecten die ter uitvoering worden opgedragen' in het OP-bundel! 

Beoogde resultaten na uitvoering van het project én bijhorend essentieel voorbehoud 

 

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2022 

Hoofdreden voor opname op het investeringsprogramma 2022 

De opname van het project 100416 op het OP 2022 kadert in de verdere planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur in dit gebied (= 
basisinspanning). 

Ecologische meerwaarde 

→ Met dit project beoogt men het saneren van afvalwater dat momenteel in de Kasselrijbeek wordt geloosd. Dit gebied watert af naar de 
Gaverbeek. Volgens het voorstel van gebiedsgerichte prioritering van het 3de SGBP behoort dit gebied tot de klasse 4. 

De prioritaire opname kadert in de onderlinge afstemming van dit project met andere projecten van Aquafin en/of met 

projecten van derden 

→ De prioritaire opname is wenselijk aangezien de gemeente zich engageert de nodige investeringen uit te voeren om te voldoen aan het 
gestelde voorbehoud. 

 

 

 
Project 100416 

Project 100416 
+ essentieel voorbehoud 

− (bijkomend) aangesloten vuilvracht 

+ aansluitwijze 

 14 IE 

 >2DWA 

 123 IE 

>2DWA 

− wijziging aangesloten verharde oppervlakte (+/-)  +0 m²  +0 m² 

− wijziging aangesloten onverharde oppervlakte (+/-)  +0 m²  +0 m² 

− wijziging berging  +0 m³  +0 m³ 

− wijziging continu parasitair debiet (+/-)  +0 m³/dag  +0   m³/dag 


