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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 22771 Verbindingsriolering Terloonststraat 

 

Bekken: Dijle en Zenne 

Zone: WEESBEEK 

Zuiveringsgebied: Kampenhout 

Gemeente Kampenhout 

Arrondissement: Halle-Vilvoorde 

Provincie: Vlaams-Brabant 

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

Aard: Collector 

Investeringsjaar: 2022 

Status: Goedgekeurd IP 

Projectdefinitie 

Herkomst van het project 

Dit project werd door VMM gedefinieerd bij de opmaak van het RMP 2011-2015 in het kader van de opmaak van het gebiedsdekkend 
uitvoeringsplan (GUP), en werd nad!en door Aquafin via AWIS-projecten opnieuw ingediend onder AWIS-projectnr. 100673. 

Doelstelling 

Het project heeft als doel de door de gemeenten Kampenhout en Kortenberg ingezamelde vuilvracht van de opwaartse groene clusters te 
transporteren naar RWZI Kampenhout via bestaand stelsel. Ook de woningen langs het tracé worden gesaneerd. 

Te saneren clusters 

Te saneren 
groene clusters 

Orde 
Te saneren woningen 

onmiddellijk toekomstig 

220-114 langs opwaartse straten met 
bestaande riolering (geen GIP of 
GUP) 

13 0 

220-117 langsheen het tracé 6 0 

220-117 langs opwaartse straten via GIP 
gerioleerd / te rioleren 

70 11 

220-119 langs opwaartse straten met 
bestaande riolering (geen GIP of 
GUP) 

1 0 

220-121 langsheen het tracé 1 0 

220-123 langsheen het tracé 1 0 

220-125 langsheen het tracé 1 0 

220-134 langs opwaartse straten met 
bestaande riolering (geen GIP of 
GUP) 

3 0 

220-164 langs opwaartse straten met 
bestaande riolering (geen GIP of 
GUP) 

3 0 

 

Knelpunten die in het kader van het project 22771 dienen gesaneerd te worden: 

→ 12950 (AQF 18794) - Kampenhout - Balkestraat : open baangracht sluit aan op de riolering. 
 -> Mogelijke oplossing: Gracht afkoppelen. 

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan: 

→ GUP-23038-123 (GUP-prioriteit = 4) 

Opdrachtscenario 

Aanleg van een gescheiden stelsel vanaf overnamepunt ter hoogte van kruispunt Bunderstraat / Balkestraat tot aan de bestaande leiding van 
de Aarschotsesteenweg ter hoogte van de Leibeek, via de Balkestraat, Stokstraat, Terloonststraat en Aarschotsebaan. 



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 

 

 

 

Vlaamse Milieumaatschappij – Regisseur van de waterketen – Dienst Saneringsinfrastructuur 2 / 3 

O
P

D
R

A
C

H
T

F
I
C

H
E

 

De RWA leiding maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande leidingen en waar mogelijk worden grachten aangelegd. 

→ Scenario van het Aquafin-projectvoorstel 100673 ingediend via AWIS-projecten. 

Kostprijsraming 

Klassieke raming IP: 1.660.000,00 euro waarvan op regulier budget:  1.660.000,00 euro 

   budget lokaal pact:     0,00 euro 

Voorbehoud bij dit project (= voorwaarde voor uitvoering) 

Doel/voorwerp van het voorbehoud 

  aansluiten kwalitatieve vuilvracht  afkoppelen parasitair water  erosiebestrijding 

 

Inzameling vuilvracht opwaarts overnamepunt. Aanleg van een gescheiden riolering in Schoonstraat, Veldstraat, Wildersedreef 
(deel) en Balkestraat (deel). Het deel van de Balkestraat gelegen op grondgebied Kortenberg behoort ook tot het voorbehoud. 

→ Het engagement (vanwege gemeenten/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde 
voor een prioritaire opname van het project 22771 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: 

→ B221013 / 100213 [KAMPENHOUT] Aansluiting groene clusters Stokstraat, Balkestraat, Bunderweg, Schoonstraat 

→ B221015 / 101263 [KAMPENHOUT] Afkoppeling Aarschotsebaan tussen Terloonststraat en Hutstraat 

→ B221016 / 100280 [KORTENBERG] Aansluiting Balkestraat 

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project 

→ Wat betreft de afvoer en berging van het hemelwater zullen de aanbevelingen gevolgd worden die zijn opgenomen in het goedgekeurd 
hemelwaterplan. 

→ Zie ook '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 

Naast de verdere planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur (= basisinspanning) in dit gebied, kadert de opname van het project 
22771 op het OP 2022 tevens in de bijkomende inspanningen die het Gewest wenst te realiseren voor het bereiken van de doelstellingen voor 

betrokken speerpuntgebied, aandachtsgebied of specifieke beschermingszone. 

Ecologische meerwaarde 

→ Met dit project worden onmiddellijk 255 IE gesaneerd. Volgens de reductiedoelstellingen dient de gemeente Kampenhout deze clusters 
nog te saneren. 

→ Dit project is gelegen naast het habitat gebied, 'Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem'. 

→ Dit project is van belang voor het behalen van de goede toestand in het aandachtsgebied Weesbeek: Dit is een actie van integraal 
project Weesbeek. 

 
Project 22771 

Project 22771 
+ essentieel voorbehoud 

− (bijkomend) aangesloten vuilvracht 

+ aansluitwijze 

 33 IE 

 2DWA 

 197 IE 

2DWA 

− wijziging aangesloten verharde oppervlakte (+/-)  -8.000 m²  -19.000 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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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 

→ Aan de hand van het Libra-model werd het effect nagegaan van de in dit project voorziene optimalisatie-ingrepen. Hieruit kwam naar 
voor dat betrokken ingrepen een relevant én positief effect zouden moeten hebben op de werking van de RWZI. 

→ Dit project is prioritair voor het Bekkenbestuur 

→ Dit project werd bij de vorige RMP-opmaak omwille van budgettaire redenen met een jaar doorgeschoven! 

 

 

 


