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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 100909 RWA-sluitstuk Rijbekestraat - Biezestraat - Drapstraat 

 

Bekken: Benedenschelde 

Zone: DURME VAN MONDING 801/32001 (incl) TOT MONDING IN SCHELDE 

Zuiveringsgebied: Hamme 

Gemeente Hamme 

Arrondissement: Dendermonde 

Provincie: Oost-Vlaanderen 

Klasse: Te programmeren projecten onder voorbehoud van quasi gelijktijdige uitvoering van werken door andere 
instanties 

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 in het kader van het herstelprogramma. 

Doelstelling 

Dit project vormt een RWA-sluitstuk dat meerdere effecten heeft:  

- een concrete afkoppeling bieden aan project Marktplein (september 2020 volop in uitvoering); 

- toekomstig een hemelwater-aantakking voor de collector in Drapstraat/Hospitaalstraat/Strijderslaan; 

- beperking van de overstortfrequentie aan RWZI Hamme door benutting van de online berging opwaarts Rijbekestraat en Marktplein; 

- de frequent weerkerende overlast op het laagste punt in de Biezestraat verminderen. 

Opdrachtscenario 

aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Rijbekestraat, Mandemakersstraat en Calvarieberg + RWA-afvoer in de Drapstraat (komt 
overeen met scenario van projectvoorstel Aquafin) 

Kostprijsraming 

Klassieke raming IP: 1.300.000,00 euro waarvan op regulier budget:     0,00 euro 

   budget lokaal pact:  1.300.000,00 euro 

Voorbehoud bij dit project (= voorwaarde voor uitvoering) 

Doel/voorwerp van het voorbehoud 

  aansluiten kwalitatieve vuilvracht  afkoppelen parasitair water  erosiebestrijding 

 

De gemeente Hamme zal gelijktijdig de groene cluster 038-300 t.h.v. Drapstraat 99/103 aansluiten. 

→ Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor 
een prioritaire opname van het project 100909 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: 

→ O221007 / 100640 [HAMME] Aansluiting Drapstraat - Hamveer 



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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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 

 
Project 100909 

Project 100909 
+ essentieel voorbehoud 

− (bijkomend) aangesloten vuilvracht 

+ aansluitwijze 

 0 IE 

  

 34 IE 

>2DWA 

− wijziging aangesloten verharde oppervlakte (+/-)  -36.000 m²  -36.000 m² 

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

− wijziging berging  +370 m³  +370 m³ 

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

 

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2022 

Hoofdreden voor opname op het investeringsprogramma 2022 

Naar aanleiding van initiatieven van derden, werd het project 100909 voorgesteld voor opname op het OP 2022. Niet alleen wordt hiermee 
vertraging vermeden voor de uitvoering van het externe initiatief, maar tevens levert een gelijktijdige, dan wel een onderling goed afgestemde 
uitvoering van de verschillende projecten voordelen op voor alle betrokken partijen op maatschappelijk, financieel en/of op tijdsvlak. 

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. 

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 

Aangezien door de gemeente Hamme reeds diverse gemeentelijke afkoppelingsprojecten heeft gedefinieerd, is het Vlaams Gewest 
bereid om de aanleg van de RWA-ontsluitingsleiding - die strikt genomen een gemeentelijke opdracht is - in het kader van het 
Lokaal Pact ten laste te nemen binnen de categorie 'Aanleg van strategische RWA-leidingen'. 

Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin 

→ Gemeentelijke saneringsplichtige = Hamme 

→ 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 te ondertekenen (= voorwaarde voor effectieve 
uitvoering van dit project via het Lokaal Pact). 

→ Overdrachtmoment: aanvang project 

 

 

 

 


