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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 23239

Aansluiten Wilsonstraat

Bekken:
Zone:

Nete
NETE VAN MONDING ITTERBEEK (incl) TOT MONDING IN RUPEL

Zuiveringsgebied:

Mechelen - Noord

Gemeente

Sint-Katelijne-Waver

Arrondissement:

Mechelen

Provincie:

Antwerpen

Klasse:

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

Aard:

Collector

Investeringsjaar:
Status:

2022
Goedgekeurd IP

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd in oktober 2013 door Aquafin voorgesteld voor de opmaak van het RMP 2017-2021. In februari 2021 werd het voorstel met
een aangepaste raming opnieuw ingediend via AWIS-projecten onder AWIS-projectnr. 100406.

Doelstelling
Het doel van het project betreft de aansluiting van de vuilvacht vanaf het overnamepunt thv het kruispunt Wilsonstraat-Waterstraat/Lintseheide
tot het centraal gebied (thv Wilsonstraat 41).

Te saneren clusters
Te saneren
groene clusters
039-569
039-570
040-240-2

Te saneren woningen
onmiddellijk
toekomstig
31
0
14
0
4
0

Orde
langsheen het tracé
langsheen het tracé
langsheen het tracé

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
GUP-12035-220 (GUP-prioriteit = 8)

→

Opdrachtscenario
Het project start ter hoogte van het kruispunt Wilsonstraat/Waterstraat en sluit aan op het centraal gebied ter hoogte van woning Wilsonstraat
51. Er wordt een nieuwe DWA-leiding aangelegd, de bestaande grachten worden behouden voor regenwaterafvoer.

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

1.438.166,00 euro

waarvan op

regulier budget:

1.438.166,00 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

Het voorbehoud omvat het aansluiten van de groene clusters opwaarts van het tracé van het OP-project.
→

Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor
een prioritaire opname van het project 23239 op het bovengemeentelijke investeringsprogramma. Na opdracht aan Aquafin
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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:
→

A221029 / 19530

[SINT-KATELIJNE-WAVER] Weg- en rioleringswerken in de Lintseheide, Waterstraat (deel) en
Heidestraat (deel)

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

Voor de afvoer van hemelwater wordt er vanuit gegaan dat het bestaande afwateringsstelsel kan behouden blijven mits het
herprofileren van bestaande grachten en ingebuisde grachten zo veel mogelijk open te leggen.

→

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 23239
−

(bijkomend) aangesloten vuilvracht

95

Project 23239
+ essentieel voorbehoud

IE

2DWA

+ aansluitwijze
−

wijziging aangesloten verharde oppervlakte

−

wijziging aangesloten onverharde oppervlakte

−

wijziging berging

−

wijziging continu parasitair debiet

(+/-)
(+/-)

(+/-)

260

IE

2DWA

+0

m²

+0

m²

+0

m²

+0

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
Naast de verdere planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur (= basisinspanning) in dit gebied, kadert de opname van het project
23239 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
→

Dit project is gelegen in het Aandachtsgebied “Getijdenetes” (waterlichaam VL08_132, ingedeeld in klasse 4).

→

Om het reductiedoel te behalen in dit waterlichaam in de gemeente Sint-Katelijne-Waver dienen nog bijkomend 2612 IE aangesloten te
worden op het rioleringsstelsel en/of de zuivering (afgeleid van de vooropgestelde vrachtreductie voor stikstof (N) en fosfor (P)). Met
dit project wordt onmiddellijk 95 IE langs het tracé gesaneerd. De gemeente legt opwaarts het overnamepunt een gescheiden stelsel
aan waardoor nog eens 50 IE gesaneerd wordt (op het grondgebied van Sint Katelijne Waver). In totaal sluit het GIP 260 IE aan
(gemeente Sint-Katelijne-Waver en Duffel).

→

Dit project is van belang voor het behalen van de goede toestand in het aandachtsgebied Getijdenetes.

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.
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