
Vraag nr. 18
van 2 oktober 1996
van de heer CARL DECALUWE

Neerbeek, Heulebeek en Gaverbeek  –  Vervuiling

De Neerbeek (Bissegem), de Heulebeek (Heule-
Kuurne) en de Gaverbeek (Waregem) verspreiden
in warme maanden dikwijls een onaangename geur
en het gebeurt vaak dat men een duidelijk verschil
in kleur kan vaststellen tussen het Leiewater en het
water van deze beken. Langs deze beken is indus-
trie gelegen en er monden ook rioleringen van
huishoudelijk afvalwater (al dan niet gezuiverd) in
uit.
Uit antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 2 0 3
blijkt dat in de Leie de drinkwaternorm voor ver-
schillende stoffen wordt overschreden ( B u l l e t i n
van Vragen en A n t w o o rden nr. 16 van 24 juni 1996,
blz. 875  –  red.).

1. Welke chemische stoffen worden in de hoogste
concentratie aangetroffen in de vermelde beken ?

2. Welke maatregelen heeft de minister reeds
genomen om de vervuiling ongedaan te maken
of te minimaliseren ?

3. In welke mate zijn de betrokken gemeentebe-
sturen op de hoogte van de aard van vervuiling
van deze beken ?

4. Wat is de geraamde kostprijs van het gifvrij
maken van Heulebeek, Gaverbeek en Neerbeek ?

5. Werden er reeds contacten gelegd met de pro-
vincie en de betrokken gemeentebesturen voor
een gezamenlijke aanpak ?

Antwoord

1. Hoogste concentraties chemische stoffen

Voor de Neerbeek, Heulebeek en Gaverbeek
gelden de basiskwaliteitsnormen ; voor de Leie
gelden de normen voor viswater. De genoemde
zijbekken van de Leie zijn echter fysico-che-
misch en biologisch zwaar verontreinigd. D e
totale vuilvracht is zeer hoog, wat onder meer
blijkt uit de parameters "chemische zuurstof-
vraag" en "fosfaat". Ten gevolge van de zware
verontreiniging treedt er tijdens de zomerperio-
de langdurig zuurstofgebrek op, gepaard gaande
met hoge ammoniumconcentraties.

In het oppervlaktewatermeetnet van de Vlaam-
se Milieumaatschappij (VMM) wordt de water-
kwaliteit van de Neervelp (in Bissegem), d e

Heulebeek (in Kuurne en in Heule) en de
Gaverbeek (in Waregem) gemeten. De resulta-
ten van deze metingen worden door de V M M
gerapporteerd door middel van de jaarversla-
gen.

In 1994 werd onderzoek verricht naar het voor-
komen van pesticiden in de Gaverbeek in Ware-
gem. In vergelijking met andere meetplaatsen in
Vlaanderen werden hoge gehaltes a-endosulfan
( m a x . 395 ng/1), b-endosulfan (max. 125 ng/l),
endosulfansulfaat (max. 79 ng/l) en Lindaan
(max. 79 ng/l) aangetroffen (mediaannorm = 10
ng/l) (ng = nanogram = 10-9 gram  –  red.).

2. Maatregelen voor het tegengaan van de veront-
reiniging

Huishoudelijk afvalwater

a) Heulebeek

(Aantal inwoners stroomgebied Heulebeek :
24.200)

Momenteel wordt het afvalwater van Ku u r-
ne en van een gedeelte van Heule afgevoerd
naar de RWZI (rioolwaterzuiveringsinstalla-
tie) Harelbeke. De komende jaren staan in
dit stroombekken heel wat projecten op het
rollend investeringsprogramma (IP) 1998-
2002.

– RWZI Moorslede en collector RW Z I
Moorslede-Passendale : IP 1999 ; 67 mil-
joen frank (aantal aangesloten inwoners :
4.314 ; na uitvoering Totaal Riolerings-
plan : 5.626).

– RWZI Gullegem (1ste fase), c o l l e c t o r
Heulebeek (Gullegem-Moorsele) en riool
Schutterhoflaan (Gullegem) zijn goedge-
keurde projecten op het IP '98 (174 mln.
fr., aantal onmiddellijk aangesloten inwo-
ners : 10.300).
Op het IP '99 staat de collector Heule-
beek fase 2 :Moorsele – Ledegem – Dadi-
zele (3.813 onmiddelli jk aansluitbare
inwoners ; 36,4 mln. fr.). Op het IP 2000-
2002 staan verder nog een aantal projec-
ten in dit zuiveringsgebied (ten bedrage
van 120 mln. fr.).
Door de projecten in dit zuiveringsgebied
wordt onmiddellijk het afvalwater van
1 6 . 6 0 0 inwoners gezuiverd op de RW Z I
G u l l e g e m . Na uitvoering van het To t a a l
Rioleringsplan zal dit aantal komen op
19.600 IE (inwonersequivalent).



– RWZI Harelbeke (bestaande RWZI) : op
het IP '99 is de riolering Ko r t r i j k s e s t r a a t
(Heule) geprogrammeerd (343 inwoners :
13,8 mln. fr.).

– De aansluiting Sint-Eloois-Winkel op de
RWZI Bavikhove (IP '98) staat gepro-
grammeerd op het IP 2000-2002 (35 mln.
fr. ; 3.000 onmiddellijk aansluitbare inwo-
ners).

b) Neerbeek

Bissegem zal worden aangesloten op de
RWZI Harelbeke door het project collector
Leie-Noord (Marke – Bissegem) dat werd
goedgekeurd als project op het IP '94 (113
m l n . f r. ; 13.000 aansluitbare inwoners). D e
uitvoering van dit project is afhankelijk van
de start van de aanpassingswerken doortocht
Leie in Kortrijk.

Op het IP '98 werden 2 projecten opgeno-
men ter sanering van de Neerbeek (We v e l-
g e m , namelijk de collector Roeselarestraat
(12,5 mln. f r. ) , de collector Gullegemstraat-
Roterijstraat (12,3 mln. f r. ) . In totaal zullen
ca. 3.400 inwoners worden aangesloten op de
RWZI Menen (IP '97).

Verder worden volgende projecten door de
VMM nog op het investeringsprogramma
geplaatst : de collector Leie-To l b e e k - N e e r-
beek (IP 2000-2002) ; 28,8 mln. f r. ; 1 . 1 2 9
inwoners na uitvoering Totaal Riolerings-
plan) en de collector Leie-Moraviestraat-
Vliegpleinstraat (IP 2000-2002 ; 23,7 mln. fr. ;
700 aansluitbare inwoners).

c) Gaverbeek

In het verleden werden reeds belangrijke
collectorwerken uitgevoerd in Wa r e g e m ,
waar in de loop van 1997 het zuiveringsin-
stallatie in gebruik zal worden genomen.
Vichte (deelgemeente Anzegem) is momen-
teel reeds aangesloten op het huidige centra-
le lozingspunt.

Volgende projecten staan op het investerings-
programma of werden reeds goedgekeurd.

– Collector Deerlijk-Zwevegem (RWZI Harel-
beke) : 44,5 mln. f r. ; na uitvoering To t a a l
Rioleringsplan worden 7.600 inwoners aan-
gesloten (IP 2000-2002).

– Collector Po n t s t r a a t - Wafelstraat (RW Z I
Harelbeke ; goedgekeurd op IP 1996 ; 6 0
mln. fr.).

– Collector Vichtsesteenweg-Industrielaan en
riool Vichtestraat en Desselgemstraat
( RWZI Harelbeke ; goedgekeurd op IP
1998 ; 29 mln. fr. ; 1.740 inwoners).

– Collector Waregem-Ingooigem-Anzegem (of
plaatselijke zuivering) (IP 2000-2002 ; 6 0 , 2
mln. fr. ; 3.500 inwoners aansluitbaar).

– Collector Hooibeek Waregem (3 mln. f r. ;
1.300 inwoners aansluitbaar).

– Collector Wortegem (IP 2000-2002 ; 3 0 , 9
mln. fr.).

Industrie

Ten gevolge van strengere vergunningsvoor-
waarden en het heffingenbeleid, daalde de door
de belangrijkste bedrijven (vermeld in het AWP
II-Leie tot afleidingskanaal, 1991) geloosde
vuilvrachten in het bekken van de Heule- en
Gaverbeek als volgt (per dag) :

1991 1995

Chemische zuur- 11.808 kg/d 9.977 kg/d
stofvraag (CZV)

Biologische zuur- 3.171 kg/d 3.510 kg/d
stofvraag (BZV)

Zwevende stof 1.362 kg/d 1.159 kg/d
(ZS)

Stikstof (N) 557 kg/d 433 kg/d

Fosfor (P) 104 kg/d 90 kg/d

Landbouw

In het door het Vlaams Parlement goedgekeur-
de Mestactieplan werden een aantal maatrege-
len uitgewerkt ter reductie van de vervuiling
van voornamelijk stikstof en fosfor, onder ande-
re door strengere bemestingsnormen.
De nutriëntenverliezen werden door het Insti-
tuut voor Scheikundig Onderzoek voor 1992 in
heel het Leiebekken geschat op 7.686 kg N/dag
en 359 kg P/dag. De nutriëntenverliezen volgens
de normen voor evenwichtsbemesting (bemes-
tingsnormen 2002) worden geschat op 4.681 kg
N/dag en 269 kg P/dag. Dit betekent respectie-
velijk een reductie van 39 % en 25 %.



3. Betrokkenheid van en kennisgeving aan de
gemeenten

Tijdens de milieu-educatieve milieuboottochten
in 1995 werd de milieuverontreiniging in het
Leiebekken aan het brede publiek van de Leie-
regio kenbaar gemaakt. Hierbij werden ook de
verschillende gemeentebesturen betrokken.

Het Jaarverslag Immissie Oppervlaktewater
(VMM) wordt jaarlijks aan alle gemeentebestu-
ren bezorgd. Tevens zijn alle meetresultaten via
de milieudatabank ter beschikking van alle
geïnteresseerden.

4. Kostprijs sanering Heulebeek, Gaverbeek en
Neerbeek

De kostprijs voor de overheid inzake sanering
betreft enerzijds de kostprijs m.b.t. het stopzet-
ten van lozingen in oppervlaktewater (waterzui-
veringsinfrastructuur) en anderzijds de kostprijs
inzake de ruiming van de waterbodem.

De kostprijs van de waterzuiveringsinfrastruc-
tuur omvat enerzijds de bovengemeentelijke
(RWZI’s, collectoren), anderzijds de gemeente-
lijke (rioleringen) investeringsprogramma’s. D e
totale kostprijs voor de uitbouw van de boven-
gemeentelijke infrastructuur bedraagt 864 mil-
joen frank.

5. Samenwerking provincie en gemeentebesturen

Voor het opstellen van het 5-jaren rollend
investeringsprogramma worden naast de
betrokken administraties ook de provincies
geconsulteerd. Bij de voorbereiding van de sub-
s i d i ë r i n g s p r o g r a m m a ’s  1996 en 1997 voor
gemeentelijke rioleringen werd door de Vlaam-
se Milieumaatschappij een oproep gedaan aan
alle gemeentebesturen.


