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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 101250 Sanering Zuidhoek - Barakken 

 

Bekken: Leie 

Zone: HEULEBEEK 

Zuiveringsgebied: Ledegem 

Gemeente Ledegem / Wevelgem 

Arrondissement: Roeselare 

Provincie: West-Vlaanderen 

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

Aard: Gemeentelijke riolering 

Investeringsjaar: 2022 

Status: Goedgekeurd IP 

Projectdefinitie 

Herkomst van het project 

Dit project werd door VMM gedefinieerd bij de opmaak van het RMP 2022-2026 in het kader van de opmaak van het gebiedsdekkend 
uitvoeringsplan (GUP). 

Doelstelling 

Het doel van dit project is om de vuilvracht van de groene clusters in de Roeselarestraat aan te sluiten op de riolering die afvoert naar de RWZI 
van Ledegem. Samen met de voorbehoud-projecten die door Ledegem en Wevelgem zullen uitgevoerd worden, zal het afvalwater van 278 IE 

extra gezuiverd worden 

Te saneren clusters 

Te saneren 
groene clusters 

Orde 
Te saneren woningen 

onmiddellijk toekomstig 

385-332 langs opwaartse straten via GUP te 
rioleren 

1 1 

385-338 langsheen het tracé 3 3 

385-340 langsheen het tracé 8 8 
 

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan: 

→ GUP-36010-018 (GUP-prioriteit = 6) 

→ deels GUP-36010-019 (GUP-prioriteit = 6) 

Opdrachtscenario 

Er wordt een gravitaire leiding in de Roeselarestraat vanaf het centraal gebied tot aan de Wulfdambeek voorzien. Daar wordt een 
pompinstallatie voorzien met een persleiding tot aan het centraal gebied, parallel aan de gravitaire leiding. Hierbij wordt voorgesteld om het 
overnamepunt omwille van die reden te verplaatsen naar de beek. 

Kostprijsraming 

Klassieke raming IP: 1.405.000,00 euro waarvan op regulier budget:     0,00 euro 

   budget lokaal pact:  1.405.000,00 euro 

Aannames bij het definiëren van dit project 

→ In het projectvoorstel is men ervan uitgegaan dat de bestaande RWA-leiding niet meer in goede staat is. Dit dient in fase TP te worden 
onderzocht. Er dient zoveel als mogelijk via de bestaande grachten gewerkt te worden met nadruk op ontharding, infiltratie en 

buffering. 
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Voorbehoud bij dit project (= voorwaarde voor uitvoering) 

Doel/voorwerp van het voorbehoud 

  aansluiten kwalitatieve vuilvracht  afkoppelen parasitair water  erosiebestrijding 

 

De gemeenten Ledegem en Wevelgem dienen de opwaartse clusters mee te saneren : 

Het betreft de GUP-strengen 36010-019 en 34041-004 én de kern Barakken (Cluster ID 385-320) 

→ Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor 
een prioritaire opname van het project 101250 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: 

→ W221034 / 101272 [WEVELGEM] Sanering Zuidhoek-De Barakken - gemeentelijk aandeel 

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 

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2022 

Hoofdreden voor opname op het investeringsprogramma 2022 

De opname van het project 101250 op het OP 2022 kadert in de verdere planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur in dit gebied (= 
basisinspanning). 

Ecologische meerwaarde 

→ Dit project betreft een verdere sanering van de Wulfdambeek die in het waterlichaam van de Heulebeek is gelegen. Uit de laatste 
waterkwaliteitsmetingen op de Wulfdambeek blijkt immers dat er duidelijk een huishoudelijke druk aanwezig is. 

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. 

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 rioleringsontwerp is zo opgebouwd dat er voor het geheel van gemeentelijke en bovengemeentelijke leidingen zo weinig 
mogelijk pompstations voorzien worden. Hierdoor verschuift het overnamepunt richting Wulfdambeek. De sanering van het deel 
tussen het definitieve overnamepunt en de Wulfdambeek is dus eigenlijk een gemeentelijke opdracht. Aangezien echter hierdoor de 
meest duurzame oplossing wordt voorgesteld is het Vlaams Gewest bereid dit project in het kader van het lokaal pact ten laste te 

nemen. 

 
Project 101250 

Project 101250 
+ essentieel voorbehoud 

− (bijkomend) aangesloten vuilvracht 

+ aansluitwijze 

 9 IE 

 >2DWA 

 278 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 
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Tenlastename van de aanleg van dienstrioleringen en/of wachtaansluitingen 

Bij de opmaak van het OP-voorstel van het project 101250 bleek dat er ook een gemeentelijk, gecombineerd aandeel noodzakelijk 
is. Het betreft de RWA- en DWA-dienstleidingen langsheen de persleiding in de Roeselarestraat. 

In het kader van het Lokaal Pact met de gemeenten, zal het Vlaams Gewest ook dit gemeentelijk aandeel ten laste nemen. De 
bijkomende tenlastename door het Vlaams Gewest omvat principieel (tenzij andere afspraken) ook het herstel van de wegenis in 
oorspronkelijke toestand. Eventuele bijkomende voorzieningen (herinrichting wegenis, fietspaden, …) zijn niet in deze bijkomende 
tenlastename vervat en blijven ten laste van de gemeente. 

Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin 

→ Gemeentelijke saneringsplichtige = Ledegem / Wevelgem 

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

→ Overdrachtmoment = Aanvang project 

 

 

 


