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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 20665 Collector Sint-Arnoldusbeek 

 

Bekken: Bovenschelde 

Zone: SCHELDE VAN MONDING GROTE/ZWARTE SPIEREBEEK (excl) TOT MONDING MOLENBEEK (incl) 

Zuiveringsgebied: Avelgem 

Gemeente Anzegem / Avelgem 

Arrondissement: Kortrijk 

Provincie: West-Vlaanderen 

Klasse: Studieprojecten 

Aard: Collector 

Investeringsjaar: 2022 

Status: Goedgekeurd IP 

 

Projectdefinitie 

Herkomst van het project 

Dit project werd door VMM gedefinieerd bij de opmaak van het RMP 1999-2003. 

Doelstelling 

Het project beoogt de aansluiting van de lozingspunten en clusters van het westelijk deel van Tiegem op de RWZI van Avelgem. Het betreft de 
lozingspunten van de Kapellestraat, Hoogkouter en Westdorp. Er zouden hiermee ca. 800 IE worden gesaneerd. 

De hoger vermelde lozingspunten dienen gesaneerd te worden. Echter zijn er tal van mogelijk scenario's: via GUP-tracé, via de 
Zoutstraat/Sterrestraat of via de Tieboutslaan, Zonnestraat, Tiegemstraat en Ruiffeleindestraat. Deze dienen allen te worden onderzocht. Een 

scenario-analyse met vergelijking van de investerings- en exploitatiekosten dient te worden voorgelegd. 

Randvoorwaarden bij de uitwerking van de opgedragen studie 

→ Als men bestaande lozingspunten als 'gemengd' wenst aan te sluiten dan dient te worden nagegaan of hier geen knelpunten op zijn 
aangesloten. We dienen ten allen tijde te vermijden dat gebieden worden ontwaterd via collectoren. 

Randvoorwaarde na bereiken van consensus over de opgedragen studie 

→ Nadat consensus is bereikt over het resultaat van de uitgevoerde studie en de (eventuele) verdere voortgang van dit project, dient 
betrokken saneringsvisie bij een volgende RMP-opmaak opnieuw geprioriteerd te worden met het oog op een eventuele - al dan niet 

prioritaire - opname op het betrokken Rollend Meerjarenprogramma. 

Motivatie voor de opname van dit studieproject op het programma 2022 

Hoofdreden voor opname op het investeringsprogramma 2022 

De opname van het studieproject 20665 op het OP 2022 kadert in de verdere planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur in dit gebied 
(= basisinspanning). 

 

 


