MOTIVATIEFICHE

Investeringsprogramma 2020-2024
voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest
Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 april 2019

Project 23391

Sanering overstort Slagmolen

Bekken:
Zone:

Demer
DEMER VAN MONDING MUNSTERBEEK (excl) TOT MONDING STIEMERBEEK (incl)

Zuiveringsgebied:

Genk

Gemeente

Genk

Arrondissement:

Hasselt

Provincie:

Limburg

Klasse:

Projecten ter optimalisatie van de bestaande infrastructuur, doch onder voorbehoud van werken uit te voeren
door derden

Aard:

Optimalisatieproject

Investeringsjaar:
Status:

2020
Goedgekeurd IP

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

Doelstelling
Het hoofddoel van dit projectvoorstel is de overstort aan de Slagmolenweg te verplaatsen en dit naar afwaarts het gebied Slagmolen/ de
Maten, om zo alle kansen te geven aan de aanwezige natuurwaarden om optimaal tot ontwikkeling te komen.

Opdrachtscenario
Overstort Slagmolen verplaatsen van de Slagmolenweg naar nieuw te bouwen constructie ter hoogte van de Plattewijerstraat
- bestaande verbinding van riolering Slagmolenweg aansluiten op nieuwe leiding met knijpleiding diameter 500
- Plaatsen terugslagklep om bij hoge waterstanden instroming in het stelsel te vermijden
- Vervangen bestaande leiding dia 800 naar diameter 1000 over 261m

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

236.268,00 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:

236.268,00 euro
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 saneren van de lozingen in de Schabeek in het kader van het Landinrichtingsplan Slagmolen van de
VLM.
→

Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor
een prioritaire opname van het project 23391 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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OPDRACHTFICHE

Rollend meerjareninvesteringsprogramma 2020-2024 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 april 2019

Uitvoering is gekoppeld aan de uitvoering van de volgende gemeentelijke projecten:
→

19823

[GENK] Slagmolenweg, Ijzersteenweg, De Schom (deel), Vlierhout en Meidoornstraat. Sanering Schabeek en 2
overstorten op de Stiemerbeek

Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin
Landinrichtingsproject Slagmolen (goedgekeurd door minister op 22/06/2017)
→

Instantie(s): VLM

→

Timing: fase 1 is gestart in de zomer van 2018, fase 2 wordt voorzien voor uitvoering vanaf 2020

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

Bij de opmaak van het technisch plan dient te worden onderzocht of een locale nazuivering mogelijk is en of deze te integreren is
binnen het project van VLM.

→

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

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2020
Ecologische meerwaarde
→

Dit overstort is gelegen binnen het plangebied van het landinrichtingsproject Slagmolen, goedgekeurd door minister J. Schauvliege op
22 juni 2017.

→

Het landinrichtingsplan Slagmolen heeft als doelstellingen:
o

de optimalisatie van de watertoevoer naar de Maten

o

de ontwikkeling van de omgeving van de historische Slagmolen tot groene en aantrekkelijke schakel tussen De Maten en Genk

o

het realiseren van recreatieve en functionele routes

→

Ter hoogte van de geplande overstortleiding ter sanering van het overstort net afwaarts de Slagmolenweg worden met het
landinrichtingsplan verschillende maatregelen voorzien: openleggen van de nu ingebuidsde Achterbeek, aanleg van een
wandelpad/mindermobielenpad/fietspad, inrichting van de toegang tot de Maten, creatie van een mantelzoomvegetatie.

→

Dit project is gelegen in het aandachtsgebied Demer II.

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 derden (zie
hoger).

→

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
→

Dit project is prioritair voor het Bekkenbestuur
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