OPDRACHTFICHE

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 101242

Sanering overstort op De Reyte, Kampstraat, Denderleeuw

Bekken:
Zone:

Dender
DENDER VAN MONDING MOLENBEEK/WOLFPUTBEEK (excl) TOT MONDING HOEZEBEEK (excl)

Zuiveringsgebied:

Liedekerke

Gemeente

Denderleeuw

Arrondissement:

Aalst

Provincie:

Oost-Vlaanderen

Klasse:

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

Aard:

Prioritaire riolering

Investeringsjaar:
Status:

2022
Goedgekeurd IP

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd door VMM gedefinieerd bij de opmaak van het RMP 2022-2026.

Doelstelling
Sanering van het overstort in de Kampstraat in Denderleeuw. Dit overstort werkt veelvuldig waardoor afvalwater via waterloop De Reyte in
natuurgebied terecht komt.

Opdrachtscenario
Verwijderen van het wervelventiel bij overstort Kampstraat, voorzien van een doorvoeropening met diameter 1200 mm en de aanleg van een
extra overstortleiding met diameter 800 mm naar de Wildebeek.

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

250.000,00 euro

waarvan op

regulier budget:

250.000,00 euro

budget lokaal pact:

0,00 euro

Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin
Natuurinrichtingsproject Wellemeersen en Oude Dendermeersen
→

Instantie(s): VLM, ANB, Natuurpunt

→

Timing: 2024

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 101242
−

(bijkomend) aangesloten vuilvracht

0

IE

+ aansluitwijze
−

wijziging aangesloten verharde oppervlakte

(+/-)

+0

m²
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Project 101242
−

wijziging aangesloten onverharde oppervlakte

−

wijziging berging

−

wijziging continu parasitair debiet

(+/-)

(+/-)

+0

m²

+0

m³

+0

m³/dag

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2022
Hoofdreden voor opname op het investeringsprogramma 2022
Naar aanleiding van initiatieven van derden, wordt het project 101242 voorgesteld voor opname op het ter uitvoering op te dragen 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.

Ecologische meerwaarde
→

Het overstortwater wordt uit De Reyte geweerd. Deze waterloop stroomt afwaarts door de natuurgebieden Wellemeersen en Oude
Dendermeersen.

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).

Overige elementen
→

Dit project is prioritair voor het Bekkenbestuur
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