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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 23647 Aanleg van een gescheiden stelsel in de Nieuwelaan 

 

Bekken: Dijle en Zenne 

Zone: ZENNE VAN MONDING WOLUWE (excl) TOT MONDING TANGEBEEK (incl) 

Zuiveringsgebied: Grimbergen 

Gemeente Meise 

Arrondissement: Halle-Vilvoorde 

Provincie: Vlaams-Brabant 

Klasse: Te programmeren projecten onder voorbehoud van quasi gelijktijdige uitvoering van werken (bijk. vuilvracht & 
afkoppeling) door andere instanties 

Aard: Gemeentelijke riolering 

Investeringsjaar: 2022 

Status: Goedgekeurd IP 

 

Projectdefinitie 

Herkomst van het project 

Dit project werd bij de opmaak van het RMP 2021-2025 door Aquafin voorgesteld. De opname van dit project op het Optimalisatieprogramma 
kwam in een stroomversnelling omwille van de concrete plannen van de Werkvennootschap om in het tracé van dit project op korte termijn 
werken uit te voeren.  

Doelstelling 

Het project voorziet in de aanleg van een DWA-leiding vanaf het kruispunt van de Nieuwelaan met de Bouchoutlaan tot aan het kruispunt met 
de Sint-Annastraat (kant plantentuin Meise). De bestaande leiding tussen de Bouchoutlaan en Sint-Annastraat wordt behouden als RWA-leiding. 

Knelpunten die in het kader van het project 23647 dienen gesaneerd te worden: 

→ 20096 (AQF 11404) - Aan de A12 sluit een gracht aan op de riolering, gekend als inlaat 3122 in studie 206GR. 

→ 20113 (AQF 16610) - slikkers op de laagste punten van nieuwelaan en A12 komen via opvang bestaande riolering in collector 
terecht 

Opdrachtscenario 

Aanleg van een nieuwe DWA-leiding vanaf het kruispunt van de Nieuwelaan met de Bouchoutlaan tot aan het kruispunt met de Sint-Annastraat 
(kant plantentuin Meise). 

Kostprijsraming 

Klassieke raming IP: 743.026,00 euro waarvan op regulier budget:     0,00 euro 

   budget lokaal pact:  743.026,00 euro 

Voorbehoud bij dit project (= voorwaarde voor uitvoering) 

Doel/voorwerp van het voorbehoud 

  aansluiten kwalitatieve vuilvracht  afkoppelen parasitair water  erosiebestrijding 

 

Er wordt een gescheiden stelsel aangelegd in de Nieuwelaan vanaf het kruispunt met de Baptist De Donderstraat tot aan het 
kruispunt met de Bouchoutlaan.  

In opdracht van de Vlaamse Regering voorziet De Werkvennootschap de bouw van een tramverbinding tussen Willebroek en 
Brussel. 
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De trambedding is voorzien op de bestaande RWA leiding naast de A12. Deze leiding moet verplaatst en waar mogelijk opengelegd 
worden. Echter ter hoogte van de Jan Krokaertstraat en de Kon. Astridlaan zijn nog lozingen van afvalwater aanwezig op deze 
leiding. 

Om behoud van de bestaande leiding als RWA-as mogelijk te maken, moeten de Victor Ameryckstraat, Jan Krokaertstraat en Kon. 
Astridlaan aangesloten worden op de nieuwe riolering in de Nieuwelaan. 

→ Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor 
een prioritaire opname van het project 23647 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: 

→ B221023 / 100286 [MEISE] Weg- en rioleringswerken Nieuwelaan schoolomgeving 

Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin 

Sneltram A12 Willebroek - Brussel 

→ Instantie(s): De Werkvennootschap 

→ Timing: 2023 

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project 

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

Beoogde resultaten na uitvoering van het project én bijhorend essentieel voorbehoud 

 

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2022 

Hoofdreden voor opname op het investeringsprogramma 2022 

Naar aanleiding van initiatieven van derden, werd het project 23647 voorgesteld voor opname op het OP 2022. Niet alleen wordt hiermee 
vertraging vermeden voor de uitvoering van het externe initiatief, maar tevens levert een gelijktijdige, dan wel een onderling goed afgestemde 

uitvoering van de verschillende projecten voordelen op voor alle betrokken partijen op maatschappelijk, financieel en/of op tijdsvlak. 

Ecologische meerwaarde 

→ Ligt voor een stukje in gebied met op de milieu-impacttoetskaart een score tussen 1 en 3. 

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. 

Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten 

Tenlastename van investeringen in de (her)aanleg van gemeentelijke rioleringen in het kader van (niet-riolerings)werken 
van bovenlokale ‘overheden’ 

Dit project betreft de aanleg van gemeentelijke rioleringsinfrastructuur in het tracé van door de Werkvennootschap geplande 
werken. Mits ondertekening van de 'Gebruiksovereenkomst' door betrokken partijen is het Gewest bereid de investeringskosten 
voor uitvoering van dit project ten laste te nemen. (Voor een eventuele (gedeeltelijke of volledige) ten lastename van de 

 
Project 23647 

Project 23647 
+ essentieel voorbehoud 

− (bijkomend) aangesloten vuilvracht 

+ aansluitwijze 

 0 IE 

  

 0 IE 

 

− wijziging aangesloten verharde oppervlakte (+/-)  -7.000 m²  -51.700 m² 

− wijziging aangesloten onverharde oppervlakte (+/-)  +0 m²  +0 m² 

− wijziging berging  +0 m³  +0 m³ 

− wijziging continu parasitair debiet (+/-)  +0 m³/dag  +0 m³/dag 

https://www.werkenaandering.be/nl/werken-aan/openbaar-vervoer/sneltram
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studiekosten wordt verwezen naar vermelde overeenkomst.) De gemeente of de door haar aangestelde rioolbeheerder verbindt er 

zich toe om na uitvoering van het project de aangelegde infrastructuur te beheren. 

Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin 

→ Gemeentelijke saneringsplichtige = Meise 

→ De gemeentelijke saneringsplichtige heeft zich akkoord verklaard met de uitvoering van dit project via het Aquafin-
investeringsprogramma, én met het ten hare laste nemen van het beheer van de betrokken gemeentelijke infrastructuur na realisatie 
van het project. De gebruiksovereenkomst (= voorwaarde voor effectieve uitvoering van dit project via het Lokaal Pact) werd reeds 

ondertekend. 

→ Overdrachtmoment = Aanvang project 

 

 

 


