OPDRACHTFICHE

Investeringsprogramma 2018-2022
voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest
Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 maart 2017

Project 23382

Aanleg gescheiden stelsel in de Alberic Deleustraat (tussen Consciencestraat
en RWZI)

Bekken:
Zone:

Ijzer
MOERDIJKVAART TOT MONDING BOEGONJEVAART (incl)

Zuiveringsgebied:

Torhout - Wijnendale

Gemeente

Torhout

Arrondissement:

Brugge

Provincie:

West-Vlaanderen

Klasse:

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

Aard:

Collector

Investeringsjaar:
Status:

2018
Goedgekeurd IP

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd bij de opmaak van het RMP 2018-2022 door Aquafin voorgesteld.

Doelstelling
Doel van het project is de aanleg van een gescheiden stelsel in de Alberic Deleustraat tussen de Consciencestraat en de RWZI. Deze leiding, die
volgens camera-inspectie volledig in slechte staat is, vormt de ontbrekende schakel tussen het project 22042 en de geplande RWZI. Initieel
werden enkel renovatiewerken voorzien van de woning met huisnummer 16 tot en met huisnummer 23. Bij breuk in de leiding wordt
overgestort naar de bovenloop van de ecologisch interessante waterloop de Moubeek.

Te saneren clusters
Te saneren
groene clusters
495-54

Te saneren woningen
onmiddellijk
toekomstig
47
47

Orde
langsheen het tracé

Opdrachtscenario
Scenario van het Aquafin-projectvoorstel ikv opmaak RMP 2018-2022, aanleg van een gescheiden stelsel in de Alberic Deleustraat tussen de
Consciencestraat (project 22042) en de geplande RWZI, dit ter vervanging van het bestaand gemengd stelsel.

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

630.000,00 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:

0,00 euro
630.000,00 euro

Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin
22042 'Centralisatie vuilvracht centrum Wijnendale'
→

Instantie(s): Aquafin

→

Timing: Uit te voeren na project Noordlaan (W214039)
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Rollend meerjareninvesteringsprogramma 2018-2022 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 maart 2017

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2018
Ecologische meerwaarde
→

Door dit project wordt het gescheiden ingezameld afvalwater van bovengemeentelijk project 22042 en het opwaarts gemeentelijk
project W209256A verder gescheiden doorgevoerd naar de geplande RWZI 20656. Er wordt bovendien bijkomend 2,14 ha verharde
oppervlakte afgekoppeld wat de overstortwerking ten goede komt.

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 aangewezen gelet op de onderlinge afstemming van dit project met andere geplande werken van Aquafin (zie
hoger).

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 het project 22042 in de Consciencestraat en de geplande RWZI 20656, vormt een tussenschakel
tussen 2 bestaande bovengemeentelijke projecten. Het is de bedoeling deze tussenliggende leiding her aan te leggen. 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
Het project 23382 is - op basis van GIS-analyse - gelegen in ...
Overstromingsgevoelige gebieden
effectief overstromingsgevoelig
mogelijk overstromingsgevoelig
niet overstromingsgevoelig

Pompstation

Overstorten

Bekkens

RWZI/KWZI

Leidingen
461 m
971 m

Pompstation

Overstorten

Bekkens

RWZI/KWZI

Infiltratiegevoelige gebieden
infiltratiegevoelig
niet infiltratiegevoelig

Leidingen
971 m
461 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

971 m
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