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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 100879 Renovatie leiding Brieversweg 

 

Bekken: Brugse Polders 

Zone: ZUIDERVAARTJE VAN MONDING ST.TRUDOLEKE (excl) TOT MONDING IN LEOPOLDKANAAL 

Zuiveringsgebied: Brugge 

Gemeente Brugge 

Arrondissement: Brugge 

Provincie: West-Vlaanderen 

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

Aard: Optimalisatieproject 

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 heeft als doel de gemeentelijke riool langs de Brieversweg te renoveren (relining) tussen de uitmonding van de bovengemeentelijke 
persleiding van het pompstation Valkenierstraat tot de Vijversdreef. 

Opdrachtscenario 

Renovatie van de gemeentelijke riool langs de Brieversweg door relining tussen de uitmonding van de bovengemeentelijke persleiding van het 
pompstation Valkenierstraat tot de Vijversdreef. 

Kostprijsraming 

Klassieke raming IP: 340.000,00 euro waarvan op regulier budget:     0,00 euro 

   budget lokaal pact:  340.000,00 euro 

 

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 

 Project 100879 

− (bijkomend) aangesloten vuilvracht 

+ aansluitwijze 

 0 IE 

  

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

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

− wijziging berging  +0 m³ 

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

 



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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Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2022 

Hoofdreden voor opname op het investeringsprogramma 2022 

Het instandhouden van de bestaande saneringsinfrastructuur is de hoofdreden voor de opname van het project 100879 op het OP 2022. 

Overige elementen 

→ Dit project is prioritair voor het Bekkenbestuur 

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

Tenlastename van de heraanleg/renovatie van tussenliggende schakels (overname van gemeentelijk patrimonium) 

De gemeentelijke leiding tussen de uitmonding van de bovengemeentelijke persleiding afkomstig van het pompstation 
Valkenierstraat en de Vijversdreef, vormt een deel van de tussenschakel tussen twee bestaande bovengemeentelijke collectoren. 
Het is de bedoeling deze tussenliggende leiding te renoveren door relining. Aangezien door het betrokken project een 
aaneengesloten bovengemeentelijk netwerk wordt gecreëerd, kan dit project door het Vlaams Gewest in het kader van het lokaal 
pact ten laste worden genomen. 

 

 


