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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 100424 Afkoppeling en buffering Leuvensebaan 

 

Bekken: Dijle en Zenne 

Zone: DIJLE TOT MONDING IJSSE (excl) 

Zuiveringsgebied: Huldenberg 

Gemeente Huldenberg 

Arrondissement: Leuven 

Provincie: Vlaams-Brabant 

Klasse: Projecten ter optimalisatie van de bestaande zuiveringsinfrastructuur (bv afkoppeling oppervlaktewater, 
uitbouw berging, ...) 

Aard: Afkoppeling 

Investeringsjaar: 2022 

Status: Goedgekeurd IP 

 

Projectdefinitie 

Herkomst van het project 

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

Doelstelling 

Het project 22595 in Tommestraat, Huldenberg is uitgevoerd. In dit project werden bijkomende inwonerequivalenten aangesloten vanuit het 
gehucht Tomme en een gescheiden stelsel aangelegd in de Tommestraat tot het centrum van Ottenburg. Thv het centrum werd de RWA 

aangesloten op het bestaande gemengde stelsel gezien er geen afvoermogelijkheid was op deze locatie naar het oppervlaktewater. 

Het doel van dit project is de effectieve afkoppeling van de RWA in de Tommestraat door de aanleg van een gescheiden stelsel in de 
Leuvensebaan van Tommestraat (vanaf het punt waar de RWA van OP 22595 nu aansluit op het gemengd stelsel) tot Leikstraalbeek.. 

Opdrachtscenario 

Aanleg van een gescheiden stelsel in de Leuvensebaan vanaf het aansluitpunt van de RWA-leiding van OP project 22595 (Opvang 2DWA-
riolering gehucht Tomme + aansluiting op bestaande riolering centrum Ottenburg: Tommestraat tussen Kleine Tommestraat en Bloemenstraat) 

tot de Leikstraalbeek.  

Naar aanleiding van de voorwaarden die werden gesteld door de Provincie i.h.k.v. het technisch plan van project 22595  wordt een buffering 
voorzien van 528 m³ ter hoogte van het landbouwgebied rond de Leikstraalbeek. 

Kostprijsraming 

Klassieke raming IP: 675.817,00 euro waarvan op regulier budget:     0,00 euro 

   budget lokaal pact:  675.817,00 euro 

 

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project 

→ In de Leuvensebaan wordt, naast de RWA, ook de DWA heraangelegd langsheen hetzelfde tracé. De toestand van de bestaande leiding 
werd nog niet onderzocht. In de haalbaarheid dient bekeken te worden of de bestaande leidingen eventueel herbruikt kunnen worden. 

→ De exacte locatie van het bufferbekken dient bekeken worden in de haalbaarheid. Momenteel werd het ingetekend in landbouwgebied 
(HAG). 

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

Beoogde resultaten na uitvoering van het project 

 Project 100424 

− (bijkomend) aangesloten vuilvracht 

+ aansluitwijze 

 0 IE 
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 Project 100424 

− wijziging aangesloten verharde oppervlakte (+/-)  -21.000 m² 

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

− wijziging berging  +0 m³ 

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

 

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2022 

Hoofdreden voor opname op het investeringsprogramma 2022 

Het opnemen van het project 100424 op het OP 2022 is noodzakelijk om het rendement te waarborgen en/of om vertraging te vermijden van 
een ander, reeds eerder aan Aquafin ter uitvoering opgedragen project. 

Ecologische meerwaarde 

→ Vermindering van de overstortwerking ter hoogte van pompstation Molenstraat op de Laan en overstort Borrestraat op de 
Leikstraalbeek, zowel wat betreft de reductie op het overstortvolume als op de overstortfrequentie. 

→ Dit project is van belang voor het behalen van de goede toestand in het speerpuntgebied Laan. 

Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten 

Tenlastename van gemeentelijke investeringsprojecten in het kader van de optimalisatie van de DWA- en RWA-aanpak 
met een belangrijke impact op de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur 

De aanleiding van dit projectvoorstel is de vraag van de Provincie om alsnog de nodige bufffering te voorzien op de RWA in de 
Tommestraat (22595). In het project 22595 werd geen buffering voorzien op de RWA in de Tommestraat omwille van de steile 
helling en plaatsgebrek. In dit projectvoorstel wordt aan de vraag van de Provincie tegemoet gekomen door een buffering te 
voorzien van 528 m³ ter hoogte van het landbouwgebied rond de Leikstraalbeek. 

 

 


