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Investeringsprogramma 2020-2024
voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest
Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 april 2019

Project 22942

Collector doortocht Lombardsijde

Bekken:
Zone:

IJzer
IEPERLEED

Zuiveringsgebied:

Oostende

Gemeente

Middelkerke / Nieuwpoort

Arrondissement:

Oostende

Provincie:

West-Vlaanderen

Klasse:

Projecten ter optimalisatie van de bestaande zuiveringsinfrastructuur (bv afkoppeling oppervlaktewater, uitbouw
berging, ...)

Aard:

Optimalisatieproject

Investeringsjaar:
Status:

2020
Goedgekeurd IP

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd bij de opmaak van het RMP 2019-2023 door Aquafin voorgesteld.

Doelstelling
Het project "Collector doortocht Lombardsijde" vormt het tweede luik binnen het ontdubbelen van de bestaande collectoren doorheen
Westende en Lombardsijde. Het project is gesitueerd langsheen de Lombardsijdelaan-Nieuwpoortlaan (N318), tussen de Baronstraat en het
bovengemeentelijk pompstation Boterdijk.
De regenwaterleiding, dewelke binnen het project 22.421B "Collector doortocht Westende" wordt aangelegd vanaf de Essex Scottishlaan
richting Lombardsijde en ter hoogte van de Baronstraat na uitvoering van het project 22421B terug aansluit op de bestaande
bovengemeentelijke collector, wordt doorgetrokken in de Lombardsijdelaan-Nieuwpoortlaan om afwaarts aan te sluiten op het gemeentelijk
(RWA-)pompstation Boterdijk. Aldaar wordt het regenwater bemaald richting Nieuw Bedelf. Deze leiding zal toekomstig eveneens dienst doen
als centrale as voor de afvoer van het regenwater van Lombardsijde-Dorp.
De aan te leggen afvalwatercollector start ter hoogte van de Baronstraat en sluit afwaarts aan op het bovengemeentelijk pompstation Boterdijk.
Profiterend van de wegenis- en rioleringswerken wordt eveneens voorzien de persleiding van het bovengemeentelijk pompstation Boterdijk te
vernieuwen. De bestaande persleiding loopt doorheen het duinengebied Schuddebeurze gelegen tussen de kern van Lombardsijde en het
Kanaal Plassendale-Nieuwpoort en wordt na uitvoering van dit project verlaten. De nieuwe persleiding zal het tracé van de gewestweg volgen
en afwaarts aansluiten op de DWA-collector van het project 22421B.
Bijkomend wordt ter hoogte van de Halvemaanstraat een pompstation met persleiding voorzien waarbij het stelsel komende van de Militaire
Wijk wordt weggepompt richting de Lombardsijdelaan. Hierdoor kan de afwaartse collector in de Kustweg geherwaardeerd worden als RWA.
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Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
→

deels GUP-35011-017 (GUP-prioriteit = 12)

Opdrachtscenario
Scenario van het Aquafin-projectvoorstel ikv opmaak RMP2019-2023
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Rollend meerjareninvesteringsprogramma 2020-2024 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 april 2019

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

4.655.616,00 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:

4.655.616,00 euro
0,00 euro

Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin
Wegeniswerken doortocht Lombardsijde (Lombardsijdelaan - Nieuwpoortlaan)
→

Instantie(s): AWV

→

Timing: Projectnota wordt afgerond, timing voor uitvoering is momenteel nog onduidelijk

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

In de Zuidstraat is er afvalwater aangesloten op de RWA-leiding. Deze voert momenteel nog af richting het gemengd stelsel in de
Nieuwpoortlaan. Bij aanleg van een gescheiden stelsel in het kader van dit project dient dit rechtgezet door Middelkerke. Aquafin dient
hierop toe te zien.

→

Hoewel de ontwikkelingen omtrent de jachthaven van Nieuwpoort op het moment van de OP-opdracht onvoldoende gekend zijn, dient
in de toekomst rekening gehouden te worden met de (extra) vuilvracht die door Nieuwpoort op de collector richting het pompstation
Boterdijk zal worden aangesloten.

→

De (her)aanleg van de wegenis langs de gewestweg is ten laste van AWV, dit is ook reeds zo opgenomen in de raming.

→

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

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2020
Ecologische meerwaarde
→

Mogelijke overstromingsgevoelige gebieden komen voor langs de polderwaterlopen. Langs het Geleed komt Habitatrichtlijngebied,
Vogelrichtlijngebied en VEN-gebied voor en het Geleed heeft als beleidsvisie deelfunctie natuur.

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).
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