Hydronautstudie 94BI - eigenaarschapstudie
zuiveringsgebied Bilzen
Zuiveringsgebied Bilzen

Opdrachtomschrijving van de eigenaarschapstudie
De voorliggende studie betreft een eigenaarschapstudie van het volledige zuiveringsgebied. De
doelstelling van deze studie bestaat uit:
Optimalisatie stelsel
Aan de hand van de studie dienen de nodige maatregelen en projecten gedefinieerd
worden teneinde:





de wateroverlastknelpunten weg te werken
de doorvoer- en pompdebieten op elkaar af te stemmen en te optimaliseren
de aanwezige berging in het stelsel zo optimaal mogelijk te benutten
de impact van de overstortwerking te reduceren

Daarnaast zijn er in het gebied wooninbreidingen/-uitbreidingen die een belangrijke
ecologische of hydraulische impact kunnen hebben die mogelijks een aanpassing aan het
rioleringsstelsel vergen. De studie heeft tot doel deze te identificeren.

Oplossen verdunningsknelpunten
In deze studie dienen de gekende verdunningsknelpunten bestudeerd te worden. Op basis
van een actuele dataverificatie kunnen eventueel bijkomende verdunningsknelpunten
worden geïdentificeerd. Op basis van deze info dienen de meest efficiënte ingrepen te
worden geformuleerd, teneinde de sterke verdunning van het influent t.h.v. de RWZI terug
te dringen.

Ontwerp van gescheiden riolering
Het rioolstelsel bestaat grotendeels uit gemengde leidingen. In deze studie zal een visie
ontwikkeld worden voor gescheiden afvoer en zullen de relevante afkoppelingsprojecten
gedimensioneerd worden.

De opdracht omvat volgende fasen:




Databank
Model Bestaande Toestand inclusief meetcampagne met actuele dataverificatie
Modellen Geplande Toestand
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Databank
Een quasi volledig geactualiseerde databank van het volledige zuiveringsgebied is beschikbaar.
Om de databank model klaar te krijgen, zijn bijkomende metingen nodig. Hiervoor verwijzen we naar
het bestand “Uitleg DB en workspace Bilzen” en bijhorende bijlagen.
Modellering
Modellering bestaande toestand
Er dient een actueel model bestaande toestand van het volledige zuiveringsgebied te worden
opgemaakt volgens laatste hydronautprocedure.
De gehuchten Romershoven, Schalkhoven en Sint-Huibrechtshern in gemeente Hoeselt dienen niet
mee in model bestaande toestand te worden opgenomen, gezien de riolering binnen deze gebieden
nog niet is aangesloten op de RWZI.
Van enkele kleinere gebieden is er reeds een recent model BT opgemaakt. Deze kunnen geïntegreerd
worden in het volledige model:
-

94BI06: opwaarts PS Rentfortmolen (2013, HP 6.5)
Omgeving Merem: inhouse opgemaakt door AQF (2016, HP 6.5)
Omgeving Spoorwegstraat: inhouse opgemaakt door AQF (2016, HP 6.5)
Hombroek: AQF project VBR Hombroek 20792 is in uitvoering. De bestaande toestand binnen
dit gebied kan worden overgenomen uit de geplande toestand van studie 94BI07 (2015, HP
6.5). Als de databank wordt aangepast in de omgeving van Onze-lieve-vrouw-parochie
(Hoeselt), dient dit ook in model mee overgenomen te worden.
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Figuur 1 overzicht BT - rood gearceerd is studiegebied BT - groen gearceerd zijn beschikbare modellen BT

Modellering geplande toestand
Voor de problemen die zich voordoen in bestaande toestand dienen oplossingen te worden
gedefinieerd. (wateroverlast/overstortwerking/doorvoerdebieten…)
Hiervoor worden toestand E en D voorzien. Indien blijkt dat een toestand C nodig is, dient dit tijdig
teruggekoppeld te worden.
Ook voor de geplande toestand zijn er recente modellen opgemaakt van enkele kleine gebieden.
-

94BI06: opwaarts PS Rentfortmolen (2013, HP 6.5)
Omgeving Merem: inhouse opgemaakt door AQF (2016, HP 6.5)
Omgeving Spoorwegstraat: inhouse opgemaakt door AQF (2016, HP 6.5)
94BI07: volledig gebied opwaarts PS Paneelstraat, uitgezonderd gehucht Onze-lieve-vrouwparochie (Hoeselt)
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Figuur 2 overzicht GT - Lichtblauw gearceerd is studiegebied GT - donkerblauw gearceerd zijn beschikbare modellen GT
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