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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 100929 Verbindingsriolering Militair Domein 

 

Bekken: Nete 

Zone: GROTE LAAK TOT MONDING DODE BEEK/LUIKSE BEEK (excl) 

Zuiveringsgebied: Tessenderlo 

Gemeente Leopoldsburg 

Arrondissement: Hasselt 

Provincie: Limburg 

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

Aard: Verbindingsriolering 

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 

Dit project betreft de aansluiting van de vuilvracht van het militair domein  en het 'Klein Stedelijk Gebied Leopoldsburg', dit omvat de uitbouw 
van een gevangenis, containerpark, lokaal bedrijventerrein, parkings en woonuitbreidingsgebied. 

Te saneren clusters 

Te saneren 
groene clusters 

Orde 
Te saneren woningen 

onmiddellijk toekomstig 

504-9003 langsheen het tracé 0 0 
 

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan: 

→ GUP-71034-034 

Opdrachtscenario 

Het project start op het kruispunt van de Koning Albertlaan met de Biebuycklaan om via de Graaf Van Vlaanderenstraat, Chapellelaan, Roy de 
Blicquylaan, Walhemstraat naar de Heppenstraat om in de Bivakstraat aan te sluiten op de bestaande collector. 

Kostprijsraming 

Klassieke raming IP: 3.621.000,00 euro waarvan op regulier budget:  324.000,00 euro 

   budget lokaal pact:  3.297.000,00 euro 

Voorbehoud bij dit project (= voorwaarde voor uitvoering) 

Doel/voorwerp van het voorbehoud 

  aansluiten kwalitatieve vuilvracht  afkoppelen parasitair water  erosiebestrijding 

 

→ Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor 
een prioritaire opname van het project 100929 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! 
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Vlaamse Milieumaatschappij – Regisseur van de waterketen – Dienst Saneringsinfrastructuur 2 / 2 

O
P

D
R

A
C

H
T

F
I
C

H
E

 

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

→ L221018 / 101337 [LEOPOLDSBURG] 5e reg Lansierslaan, Lt Cormeaulaan, Eenenslaan, Passendallelaan, Gravin van 
Vlaanderen, Malakofflaan 

Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin 

Kamp Beverlo. Gescheiden rioleringsstelsel en drinkwaterstelsel 

→ Instantie(s): Militaire overheid 

→ Timing: 2025 

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 100929 

Project 100929 
+ essentieel voorbehoud 

− (bijkomend) aangesloten vuilvracht 

+ aansluitwijze 

 2.226 IE 

 2DWA 

 2.619 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 

 

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2022 

Hoofdreden voor opname op het investeringsprogramma 2022 

De opname van het project 100929 op het OP 2022 kadert in de verdere planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur in dit gebied (= 
basisinspanning). 

Ecologische meerwaarde 

→ Het project is gelegen in het stroomgebied van de Grote Laak. Volgens het voorstel van gebiedsgerichte prioritering van het SGBP3 
behoort dit gebied tot de klasse 4, 

→ Met dit project worden er onmiddellijk 204 inwoners gesaneerd. Met de aansluiting van het militair domein, de gevangenis en de 
woonuitbreiding worden er 2022 inwoners bijkomend gesaneerd. 

→ Dit project is van belang voor het behalen van de goede toestand in het aandachtsgebied Grote Laak. 

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 aangewezen gelet op de onderlinge afstemming van dit project met andere geplande werken van derden (zie 
hoger). 

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

Overige elementen 

→ Dit project is prioritair voor het Bekkenbestuur 

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

Tenlastename ingevolge het verschuiven van het overnamepunt 

Het project 100929 is deels gelegen in een donkergroene cluster en is dus eigenlijk een gemeentelijke opdracht. Aangezien echter 
ter hoogte van  het kruispunt van de Koning Albertlaan met de Biebycklaan een vuilvracht groter dan de omslagwaarde is 
gecentraliseerd, is het Vlaams Gewest bereid dit project in het kader van het lokaal pact als voorafname op de vastlegging van het 
definitieve overnamepunt ten laste te nemen. 

 


