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Investeringsprogramma 2019-2023
voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest
Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 30 maart 2018

Project 23190

Optimalisatie doorvoercollector Dokter Haekstraat

Bekken:
Zone:

Beneden-Schelde
SCHELDE VAN MONDING AFGESLOTEN DENDER (excl) TOT MONDING DE VLIET (incl)

Zuiveringsgebied:

Dendermonde

Gemeente

Dendermonde

Arrondissement:

Dendermonde

Provincie:

Oost-Vlaanderen

Klasse:

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

Aard:

Optimalisatieproject

Investeringsjaar:
Status:

2019
Goedgekeurd IP

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd door Aquafin - op basis van haar Masterplan - voorgesteld voor opname op het bovengemeentelijk investeringsprogramma bij
de opmaak van het RMP 2016-2020. In het kader van het Lokaal Pact werd dit als project gedefinieerd voor opname op het Aquafininvesteringsprogramma.

Doelstelling
Het project betreft de optimalisatie van de doorvoer tussen de collector Gansegavers (21826) en collector Grembergen (94444) te
Dendermonde.

Opdrachtscenario
Vanaf pompstation Dokter Haekstraat tot woning met huisnummer 39. De pompstations in de Dokter Haekstraat en Vossenhoek worden ook
aangepast.

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

1.017.704,00 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:

0,00 euro
1.017.704,00 euro

Aannames bij het definiëren van dit project
→

De leiding die dient te worden heraangelegd is gelegen in het fietspad. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat dit ook opnieuw kan.

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

De gracht in de dokter Haekstraat, tussen woning 35 en 39, dient te worden behouden als RWA-afvoer. De afvoer van deze gracht
dient hierbij te worden onderzocht.

→

Zie ook 'Randvoorwaarden voor de projecten die ter uitvoering worden opgedragen' in het OP-bundel!

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2019
Ecologische meerwaarde
→

Project is gelegen in aandachtsgebied van Zeeschelde II.
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→

De overstort Vossenhoek in de Grootbroekstraat wordt ontlast met minder overstortwerking tot gevolg.

Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten
Tenlastename van de heraanleg/renovatie van tussenliggende schakels (overname van gemeentelijk patrimonium)
De gemeentelijke leiding tussen XXX en XXX, vormt een tussenschakel tussen 2 bestaande bovengemeentelijke collectoren. Het is
de bedoeling deze tussenliggende leiding XX te renoveren / her aan te leggen XX. Aangezien door het betrokken project een
aaneengesloten bovengemeentelijk netwerk wordt gecreëerd, kan dit project door het Vlaams Gewest in het kader van het lokaal
pact ten laste worden genomen.

Watertoets
Verwachte effecten op het watersysteem
→

verbetering van de waterkwaliteit

→

vrijwaring van de bovenloop van de waterloop

→

infiltratie van het hemelwater

→

buffering van het hemelwater

Het project 23190 is - op basis van GIS-analyse - gelegen in ...
Overstromingsgevoelige gebieden
effectief overstromingsgevoelig
mogelijk overstromingsgevoelig
niet overstromingsgevoelig

Pompstation

Overstorten

Bekkens

RWZI/KWZI

Leidingen
580 m
433 m

Pompstation

Overstorten

Bekkens

RWZI/KWZI

Infiltratiegevoelige gebieden
infiltratiegevoelig
niet infiltratiegevoelig

Leidingen
433 m

Pompstation

Overstorten

Bekkens

RWZI/KWZI

Winterbed
in winterbed
buiten winterbed

Leidingen

Pompstation

Overstorten

Bekkens

RWZI/KWZI

Grondwaterstromingsgevoelige
gebieden
zeer gevoelig (type 1)
matig gevoelig (type 2)
weinig gevoelig (type 3)
geen informatie mbt gevoeligheid
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Leidingen
433 m
580 m
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