Algemene projectbeschrijving
Projectnummer:
Projectnaam:

21.856
PS+PL Wijtschatestraat-Vierstraat naar gemeentelijke riool

De plannen voor dit project werden ontworpen door:
De werken worden uitgevoerd door:

Bureau Cnockaert
THV Stadsbader - Cnockaert

Doel van de werken
Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van Wijtschate dat nu nog in de Diependaalbeek
belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen in de
rioolwaterzuiveringsinstallatie die in de Ieperstraat gebouwd zal worden.
Het gaat om het afvalwater van ongeveer 1.200 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen
en gezuiverd. Om dit te realiseren zullen Aquafin, Gemeente Heuvelland en AWV
rioleringswerken uitvoeren in volgende straten:
Wijtschatestraat – Ieperstraat – Hospicestraat – Vierstraat – Staanijzerstraat – Houthemstraat Sint-Medardusplein
De wegenis wordt na aanleg van de leidingen en realisatie van de huisaansluitingen in
oorspronkelijke toestand hersteld. In de Ieperstraat zijn bijkomend veiligheids- en
verfraaiingswerken gepland.
Wie doet wat?
Werken ten laste van Aquafin


De aanleg van twee afzonderlijke afvalwater- en hemelwatercollectoren in de
Wijtschatestraat, Vierstraat, Hospicestraat Sint-Medardusplein Noord en Ieperstraat.



De bouw van pompstations aan het einde van de Wijtschatestraat, Vierstraat en Ieperstraat
om het afvalwater van een lager naar een hoger gelegen punt te kunnen oppompen via een
persleiding.



De aanleg van een afvalwaterpersleiding in de Wijtschatestraat, Vierstraat en Ieperstraat.



Wegenisherstel van de bovenvermelde straten

Werken ten laste van Gemeente Heuvelland


De aanleg van twee afzonderlijke afvalwater- en hemelwatercollectoren in de Staanijzerstraat,
Houthemstraat, Sint-Medardusplein Zuid en Oost en Langebunderstraat.



De bouw van een pompstation aan het einde van de Houthemstraat om het afvalwater van
een lager naar een hoger gelegen punt te kunnen oppompen via een persleiding.



De aanleg van een afvalwaterpersleiding in de Houthemstraat.

Zetel: Aquafin NV, Dijkstraat 8, B-2630 Aartselaar • tel. +32 (0)3 450 45 11 • fax: +32 (0)3 458 30 20



Wegenisherstel van de bovenvermelde straten.

Werken ten laste van AWV


Herinrichting van de Ieperstraat

Kostprijs
Aandeel Aquafin

5,33 miljoen euro

Aandeel Gemeente

1,69 miljoen euro

Aandeel AWV

2,33 miljoen Euro

Totaal

9,35 miljoen euro

Timing & fasering
De werken starten op maandag 7 augustus 2017 en zullen in totaal ongeveer 34 maanden duren.
Het project werd opgedeeld in fasen waarvan sommige gelijktijdig worden uitgevoerd. Bij de
planning van de werken wordt er op toegezien dat de woningen maximaal bereikbaar blijven. De
verschillende fasen vindt u hierna.
Fase

Plaats – omgeving werken

Timing
augustus 2017 – maart 2018

1

Wijtschatestraat

2

Ieperstraat – noordelijk deel, vanaf kruispunt
met Staanijzerstraat & Houthemstraat

3

Hospicestraat & Sint-Medardusplein Noord

4

Vierstraat

5

Schoolstraat & Ieperstraat – zuidelijk deel,
vanaf kruispunt met Staanijzerstraat &
Houthemstraat

mei 2019 – november 2019

6

Staanijzerstraat, Houthemstraat
Medardusplein Zuid en Oost

december 2019 – mei 2020

januari 2018 – Juli 2018
augustus 2018 – december 2018
januari 2019 – april 2019

&

Sint-

Gelieve er rekening mee te houden dat de planning van de werken informatief is en steeds
afhankelijk van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet).
Meer informatie over timing en fasering vindt u vanaf de start der werken in de detailfiche ‘stand
van zaken en planning der werken’.

