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Actiefiche 7B_I_0125
Verminderen van de impact van afvalwater- en/of overstortlozingen op de Visbeekvallei (SBZ)Titel:

Verontreiniging oppervlaktewater

Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering)

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Gebiedsspecifieke actie

Planonderdeel: Netebekken 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: Dit project omvat het wegwerken van de resterende lozingen met een rechtstreekse impact op het SBZ
Visbeekvallei. Het gaat onder meer over het huishoudelijk afvalwater van de vergunde weekendverblijven in
verblijfsrecreatiegebied, en een overstort thv Moereind in Lille (E34). Ter hoogte van Moereind stort er
momenteel overstortwater van de gemengde riolering in de N153 ten westen van de verkeerswisselaar
N153/E34 (Gebroeders De Winterstraat, Oostmalsebaan) over in de Bosbeek. Met het subsidieproject
A215062A (Oostmallebaan N153 delen tussen Sept en Oevelenberg, stand van zaken: voorontwerp ingediend)
wordt er een gescheiden stelsel voorzien in de Gebroeders De Winterstraat en Oostmalsebaan waardoor er in
de toekomst hier minder afvalwater zal overstort worden in de Bosbeek (vooral lozing van RWA). Ten oosten
van de verkeerswisselaar N153/E34 wordt er momenteel mogelijk afvalwater geloosd in de Bosbeek via
baangrachten ter hoogte van Papendijk. Met het bovengemeentelijk project 23345 (Verbindingsriolering
Oevelenberg en renovatie gemeentelijke leiding Wechelsebaan N153; stand van zaken: TP is ingediend) en het
gemeentelijk subsidieproject 215062A wordt er hier in de Wechelsebaan een gescheiden rioolstelsel
uitgebouwd waardoor er hier in de toekomst enkel RWA in de Bosbeek zal geloosd worden. Het lozingspunt ter
hoogte van Papendijk ligt afwaarts het lozingspunt ter hoogte van Moereind in de Bosbeek.

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Gemeente: Lille

Betrokkenen:

verminderen impact van afvalwater en/of overstortlozingenDoelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

Hangt samen met/is afhankelijk van actie uit huidige planperiode met actienummer:

Kwalitatieve inschatting van het effect:
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Kosten LAAG GEMIDDELD HOOG ZEER HOOG

Effect op de doelstelling van de eigen
maatregelengroep ZEER GROOT GROOT MATIG KLEIN

Neveneffecten op andere
maatregelengroepen GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Uitvoerbaarheid (administratief,
technisch, draagvlak) VERZEKERD GROTE KANS ONZEKER ONTBREKEN

Klimaatmitigatie (terugdringen van
broeikasgassen) GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Klimaatadaptatie (omgaan met gevolgen
klimaatverandering) GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Situering

Stroomgebieden: SGD Schelde

Bekken: 10 - Netebekken

Oppervlaktewaterlichamen:

  Code   Omschrijving   Afstroomzone   Gebied

L107_633 BOSBEEK - DIEPTELOOP Afstroomzone van AA II SPG - klasse 3

L217_4733 L217_4733 Afstroomzone van AA II SPG - klasse 3

9211-BOSBEEKVhag:

Speciale beschermingszone : Ja

VenGebied: Ja

Gemeenten: 2275 Lille

Geplande start:

Timing & budget

Raming tabel:
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Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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