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 23053

RWA-afkoppeling Argendaalstraat via Bellegemsestraat

Bekken:
Zone:

Leie
LEIE VAN MONDING HEULEBEEK (excl) TOT MONDING PLAATSBEEK (incl)

Zuiveringsgebied:

Rollegem

Gemeente

Kortrijk

Arrondissement:

Kortrijk

Provincie:

West-Vlaanderen

Klasse:

Buitengebied - projecten onder voorbehoud van quasi gelijktijdige uitvoering van werken (bijk. vuilvracht &
afkoppeling) door andere instanties

Aard:

Afkoppeling

Investeringsjaar:
Status:

2022
Goedgekeurd IP

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd bij de opmaak van het RMP 2015-2019 door Aquafin voorgesteld in het kader van het herstelprogramma.

Doelstelling
Het project beoogt de afkoppeling van twee langsgrachten van de Argendaalstraat via de Bellegemsestraat naar de Doornikserijksweg.
Langsheen de Bellegemsestraat worden eveneens de landerijen ten noorden ervan afgekoppeld. Hierbij wordt in totaal zo'n 0,4 ha verharde en
8,6 ha onverharde oppervlakte afgekoppeld.

Knelpunten die in het kader van het project 23053 dienen gesaneerd te worden:
4282 (AQF 5313) - Instroom van weggrachten links en rechts van de Argendaalstraat op de riolering van de Bellegemstraat
te Bellegem
-> Mogelijke oplossing: Afkoppelen gracht d.m.v aanleg gescheiden stelsel richting Doornikserijksweg.

→

Opdrachtscenario
Afkoppeling langsgrachten van de Argendaalstraat via Bellegemsestraat naar Doornikserijksweg. Langsheen dit tracé wordt ook een DWAleiding voorzien.

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

601.084,00 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:

0,00 euro
601.084,00 euro

Voorbehoud bij dit project (= voorwaarde voor uitvoering)
Doel/voorwerp van het voorbehoud
aansluiten kwalitatieve vuilvracht

afkoppelen parasitair water

erosiebestrijding

De stad dient de cluster van de Argendaalstraat te saneren waardoor de af te koppelen grachten niet langer zullen vervuild zijn.
De stad Kortrijk dient ook bijkomende afkoppelingen uit te voeren in het stelsel van Rollegem-Bellegem:
In het overleg van 03/03/2021 werd afgesproken dat de stad de knelpunten van de Weimeerslaan zal afkoppelen van de riolering.
Een engagement van de stad werd ons bezorgd. Voorlopig zal de stad hiervoor geen subsidie aanvragen.
→

Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor
een prioritaire opname van het project 23053 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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Uitvoering is gekoppeld aan de uitvoering van de volgende gemeentelijke projecten:
→

W221017 / 100315

[KORTRIJK] Sanering Argendaalstraat

Bijkomend noodzakelijk uit te voeren engagementen / acties i.h.k.v. het voorbehoud

Actor

Actie

Stad Kortrijk

De stad Kortrijk engageert zich om de knelpunten in de Weimeerslaan met
nrs. 21106 (AQF 3999), 1590 (AQF 4459) en 21107 (AQF 4000) aan te
pakken in het kader van het OP-project 23053.

Deadline

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

De erosiegevoeligheid ten oosten van de Argendaalstraat is 'Medium', ten noorden van de Bellegemsestraat deels 'Hoog'. Bij de
uitwerking van het TP zal verder onderzoek nodig zijn en desgevallend zullen door andere instanties acties moeten worden
ondernomen.

→

De stad zou in 2021 een studieopdracht publiceren voor de gehele sanering van de Bellegemsestraat vanaf het centrum tot aan de N50.
Deze studie dient voor het deel van dit OP-project door Aquafin te worden overgenomen.

→

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
Project 23053
−

(bijkomend) aangesloten vuilvracht

0

IE

+ aansluitwijze

Project 23053
+ essentieel voorbehoud
64

IE

>2DWA

−

wijziging aangesloten verharde oppervlakte

−

wijziging aangesloten onverharde oppervlakte

−

wijziging berging

−

wijziging continu parasitair debiet

(+/-)
(+/-)

(+/-)

-4.000

m²

-4.000

m²

-86.000

m²

-86.000

m²

+0

m³

+0

m³

+0

m³/dag

+0

m³/dag

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2022
Hoofdreden voor opname op het investeringsprogramma 2022
Het opnemen van het project 23053 op het OP 2022 is noodzakelijk om het rendement te waarborgen en/of om vertraging te vermijden van
een ander, reeds eerder aan Aquafin ter uitvoering opgedragen project.

Ecologische meerwaarde
→

Het afkoppelen van deze grachten zal een impact hebben op de heel verdunde influentwaarden van de RWZI Rollegem.

→

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

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. Ook het bijkomend
gepland gescheiden stelsel over de volledige Bellegemsestraat zal nog een bijkomend positieve impact hebben op het hele systeem.
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Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten
Tenlastename van gemeentelijke investeringsprojecten in het kader van de optimalisatie van de DWA- en RWA-aanpak
met een belangrijke impact op de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur
Dit project betreft het afkoppelen van oppervlaktewater van de gemeentelijke riolering. In het kader van het lokaal pact met de
gemeenten, en gelet op het belang van de betrokken afkoppelingen voor de goede werking van de bovengemeentelijke
zuiveringsinfrastructuur, is het Vlaams Gewest bereid dit afkoppelingsproject zelf ten laste te nemen.

Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin
→

Gemeentelijke saneringsplichtige = Kortrijk

→

De gemeentelijke saneringsplichtige heeft zich akkoord verklaard met de uitvoering van dit project via het Aquafininvesteringsprogramma, én dient het beheer van de betrokken (gemeentelijke) infrastructuur na realisatie van het project ten laste te
nemen. Ter concretisering hiervan dient de stad wel nog de gebruiksovereenkomst (addendum) te ondertekenen (= voorwaarde voor
effectieve uitvoering van dit project via het Lokaal Pact).

→

Overdrachtmoment: aanvang project
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