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 23399

Verbindingsriolering Langenakker Bulsstraat

Bekken:
Zone:

Demer
HERK VAN MONDING HERKEBEEK (excl) TOT MONDING KLEINE HERK (incl)

Zuiveringsgebied:

Wimmertingen

Gemeente

Alken / Hasselt / Kortessem / Wellen

Arrondissement:

Tongeren

Provincie:

Limburg

Klasse:

Te programmeren bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het buitengebied, aansluitend op de
infrastructuur in een afgebakende agglomeratie

Aard:

Verbindingsriolering

Investeringsjaar:
Status:

2020
Goedgekeurd IP

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

Doelstelling
Met dit project wordt de vuilvracht van Langenakker (te Wellen) via de Bulsstraat aangesloten op de Grootstraat naar de RWZI Wimmertingen.

Te saneren clusters
Te saneren
groene clusters
162-35-2
162-36
162-37
181-187
181-200
181-200

Orde
langsheen het tracé
langsheen het tracé
langsheen het tracé
langs opwaartse straten via GUP te
rioleren
langs opwaartse straten met
bestaande riolering (geen GIP of
GUP)
langsheen het tracé

Te saneren woningen
onmiddellijk
toekomstig
42
42
6
6
59
59
1
1
47

47

17

17

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
→

GUP-73001-201 (GUP-prioriteit = 9)

→

GUP-73001-202 (GUP-prioriteit = 9)

→

GUP-73040-501 (GUP-prioriteit = 10)

→

GUP-73098-116 (GUP-prioriteit = 10)

Opdrachtscenario
Het project start ter hoogte van de Veergracht in Langenakker (Wellen) om aan te sluiten via de Bulsstraat op de Grootstraat naar de RWZI
Wimmertingen

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

2.449.268,00 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:
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2.449.268,00 euro
0,00 euro
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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

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

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

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2020
Ecologische meerwaarde
→

Met dit project wordt de huishoudelijke vuilvracht van 339 inwoners gesaneerd die momenteel nog lozen in het brongebied van drie
waterlopen. Het deel te Wellen loost naar ofwel de Veergracht ofwel de Winterbeek die beide aansluiten op de Kleine Herk. Het deel te
Alken loost naar de Vloedgracht die aansluit op de Oude Mombeek.

→

Het project heeft een positieve invloed op het afwaarts geplande project in het valleigebied van de Oude Mombeek waar een groot
beekherstelproject gepland is door VMM AOW. Er zal een groot natuurlijk overstromingsgebied worden gecreeërd, waarbij de
waterkwaliteit van de Oude Mombeek belangrijk is voor de beoogde vegetaties en de verenigbaarheid van waterberging en
natuurdoelstellingen.

→

De Veergracht komt uit in een actief overstromingsgebied dat door VMM AOW is uitgebouwd. Dit overstromingsgebied is gedeeltelijk
erkend als natuurreservaat en in beheer door een erkende natuurvereniging (Limburgs Landschap)

→

Dit project is van belang voor het behalen van de goede toestand in het aandachtsgebied Herk + Kleine Herk.

Overige elementen
→

Dit project is prioritair voor het Bekkenbestuur
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