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

Project 23420

Sanering Moskou

Bekken:
Zone:

IJzer
VLADSLOVAART TOT MONDING LEKEVAARTJE (incl)

Zuiveringsgebied:

Bovekerke

Gemeente

Koekelare

Arrondissement:

Diksmuide

Provincie:

West-Vlaanderen

Klasse:

Buitengebied - projecten onder voorbehoud van quasi gelijktijdige uitvoering van afkoppelingswerken door
andere instanties

Aard:

Verbindingsriolering

Investeringsjaar:
Status:

2020
Goedgekeurd IP

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd bij de opmaak van het RMP 2019-2023 door Aquafin voorgesteld.

Doelstelling
De bouw van de RWZI en toevoercollector te Bovekerke (20584) zijn al enige tijd gepland. Het technisch plan werd ook reeds goedgekeurd. Via
terreincontrole werd echter vastgesteld dat op het aan te sluiten stelsel verschillende knelpunten zijn aangesloten. Het project werd on-hold
gezet tot er stappen werden ondernomen om deze knelpunten af te koppelen. Door Infrax werd een subsidieaanvraag ingediend, met als doel
deze knelpunten af te koppelen. Tegelijk werd ook de sanering van Moskou in deze aanvraag opgenomen.
Bij gelijktijdige uitvoering, afkoppeling van de knelpunten (wat prioritair is) en inzameling van de vuilvracht te Moskou, kan de RWZI Bovekerke
in één fase uitgebouwd worden.
Het doel van dit project is dan ook de aansluiting van de ingezamelde vuilvracht vanaf het overnamepunt ter hoogte van de woning in de
Noordstraat met huisnummer 29, en dit langs de Noordstraat en door het veld richting de geplande RWZI van Bovekerke.

Te saneren uitlaten
Te saneren uitlaten
32010_0032

Reeds verzamelde vuilvracht (IE)
143

Te saneren clusters
Te saneren
groene clusters
373-1
373-1
373-1
373-41
373-43

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

Te saneren woningen
onmiddellijk
toekomstig
13
14
82

82

30
2
1

30
2
1

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
→

deels GUP-32010-034 (GUP-prioriteit = 10)

→

deels GUP-32010-035 (GUP-prioriteit = 10)
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Opdrachtscenario
Scenario van het Aquafin-projectvoorstel ikv opmaak RMP2019-2023: gravitaire leiding vanaf de woning in de Noordstraat met huisnummer 29
via de Noordstraat tot net voorbij de woning met huisnummer 65 om vervolgens door het veld verderop aan te sluiten op de geplande
toevoercollector 20584 naar de RWZI. RWA langs het tracé sluit via de Noordstraat aan op het bestaand grachtenstelsel.

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

787.839,00 euro

waarvan op

regulier budget:

506.463,00 euro

budget lokaal pact:

281.376,00 euro

Voorbehoud bij dit project (= voorwaarde voor uitvoering)
Doel/voorwerp van het voorbehoud
aansluiten kwalitatieve vuilvracht

afkoppelen parasitair water

erosiebestrijding

De vuilvracht opwaarts het overnamepunt ter hoogte van het kruispunt Noordstraat - Moskou (ter hoogte van huisnummer 29)
dient ingezameld te worden door de rioolbeheerder
→

Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor
een prioritaire opname van het project 23420 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!

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

19129

[KOEKELARE] Afkoppelen knelpunten Bovekerke: in de Werkenstraat en Bovenkerkstraat, aanleg gescheiden
stelsel in Middelstraat (tss 15A en 4B), de Populliereweg (tss 10 en 40); Bovekerkstraat (tss 135 en 137A),
Moscou en Noordstraat (tss 22 en Bovekerkestraat)

Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin
Project 20584 'RWZI Bovekerke + toevoerleiding'
→

Instantie(s): Aquafin

→

Timing: Nog te bepalen

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
→

Door uitvoering van dit project wordt de vuilvracht van ongeveer 250 IE afgekoppeld van de bovenlopen van de Vladslovaart.

→

Het project heeft een positieve invloed op de Bovenkerkeplaatsebeek, bovenloop van de Handzamevaart. De milieu-impact is beperkt.

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).

→

De prioritaire opname is wenselijk aangezien de gemeente zich engageert de nodige investeringen uit te voeren om te voldoen aan het
gestelde voorbehoud.

Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten
Tenlastename ingevolge het verschuiven van het overnamepunt
Het project 23420 is deels gelegen in een donkergroene cluster, en dit vanaf het indicatieve overnamepunt t.h.v. het kruispunt
Noordstraat - Moskou, en is dus eigenlijk een gemeentelijke opdracht. Aangezien echter ter hoogte van het kruispunt een vuilvracht
groter dan de omslagwaarde is gecentraliseerd, is het Vlaams Gewest bereid dit project in het kader van het lokaal pact als
voorafname op de vastlegging van het definitieve overnamepunt ten laste te nemen.
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