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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 100899 Aansluiting Keten (uitbreiding 23471 ikv Lokaal Pact) 

 

Bekken: Benedenschelde 

Zone: DE VLIET/GROTE MOLENBEEK VAN MONDING VUILBEEK (excl) TOT MONDING KANAAL WILLEBROEK 

Zuiveringsgebied: Sint-Amands 

Gemeente Puurs-Sint-Amands 

Arrondissement: Mechelen 

Provincie: Antwerpen 

Klasse: Te programmeren bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het buitengebied, aansluitend op de 
infrastructuur in een afgebakende agglomeratie 

Aard: Collector 

Investeringsjaar: 2022 

Status: Goedgekeurd IP (reeds technisch & financieel goedgekeurd in het kader van het technisch plan van het 
project 23471, waaraan dit project – bij het ter uitvoering opdragen – wordt toegevoegd met het oog op 
gezamenlijke uitvoering) 

 

Projectdefinitie 

Herkomst van het project 

Dit project werd in het kader van het technisch plan van het project 23471 door Aquafin voorgesteld voor opname op het bovengemeentelijk 
investeringsprogramma. 

Doelstelling 

In opdracht van het Vlaams Gewest plant Aquafin het bovengemeentelijke project 23471 'Aansluiting Keten'. Ten opzichte van de originele 
opdracht(fiche) werden in fase technisch plan wijzigingen aan het project aangebracht. Het pompstation werd verschoven en een deel van het 
gemeentelijke aandeel wordt opgenomen in de lokaal pact-categorieën 1 en 3. Deze uitbreiding van het project 23471 vormt het voorwerp van 

voorliggende project (door Aquafin uit te voeren in het kader van het Lokaal Pact). 

Te saneren clusters 

Te saneren 
groene clusters 

Orde 
Te saneren woningen 

onmiddellijk toekomstig 

048-97 langs opwaartse straten via GIP 
gerioleerd / te rioleren 

36 41 

048-97 langsheen het tracé 26 34 
 

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan: 

→ deels GUP-12034-025 (GUP-prioriteit = 4) 

Opdrachtscenario 

Het opdrachtscenario is het scenario zoals uitgewerkt in dit - intussen goedgekeurd - technisch plan van project 23471. 

Kostprijsraming 

Klassieke raming IP: 861.855,00 euro waarvan op regulier budget:     0,00 euro 

   budget lokaal pact:  861.855,00 euro 

Deze kostprijsraming is een raming op het niveau van een uitgewerkt en goedgekeurd technisch plan, opgemaakt in het kader van 
het project 23471. 

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project 

→ Zie 'Randvoorwaarden voor de projecten die ter uitvoering worden opgedragen' in het OP-bundel! 
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Beoogde resultaten na uitvoering van het project 

 Project 100899 

− (bijkomend) aangesloten vuilvracht 

+ aansluitwijze 

 65 IE 

 2DWA 

− wijziging aangesloten verharde oppervlakte (+/-)  +0 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 100899 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 

→ Dit project is van belang voor het behalen van de goede toestand in het speerpuntgebied Grote Molenbeek - De Vliet. 

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

Tenlastename ingevolge het verschuiven van het overnamepunt (LP1) 

& 

Tenlastename van de aanleg van dienstrioleringen en/of wachtaansluitingen (LP3) 

[LP1] Bij de opmaak (én goedkeuring) van het technisch plan van het Aquafin-project 23471 'Aansluiting Keten' werd finaal gekozen 
voor een alternatief scenario t.o.v. het initiële opdrachtscenario. Hierdoor diende het project wel uitgebreid te worden waarbij het 
afvalwater al zal worden  ingezameld vanaf het pompstation in de Oude Heirbaan i.p.v. vanaf het pleintje. Deze uitbreiding wordt 

als nieuwe, bijkomende opdracht gedefinieerd met het oog op opname ervan op het Optimalisatieprogramma 2022. 

[LP3] De dienstrioleringen langsheen de in dit nieuwe scenario noodzakelijke  persleiding (i.e. uitbreiding tracé, opwaarts het 
overnamepunt) worden ingedeeld in de lokaal pact-categorie 3, en zullen na uitvoering (gelijktijdig met project 23471) voor beheer 
overgedragen worden naar de gemeentelijke saneringsplichtige. 

Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin 

→ Gemeentelijke saneringsplichtige = Puurs-Sint-Amands 

→ De gemeentelijke saneringsplichtige heeft zich akkoord verklaard met de uitvoering van dit project via het Aquafin-
investeringsprogramma, én met het ten hare laste nemen van het beheer van de betrokken gemeentelijke infrastructuur na realisatie 
van het project. Ter concretisering hiervan dient zij wel nog de gebruiksovereenkomst (addendum) te ondertekenen (= voorwaarde 
voor effectieve uitvoering van dit project via het Lokaal Pact). 

→ Overdrachtmoment = Aanvang project 

 

 

 


