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(Foto: Uitvoering antiverziltingsmaatregelen in het Zwin, © Bekkensecretariaat)

Samen werken aan water

WOORD VOORAF
Beste lezer,

Voor u ligt het bekkenspecifieke deel van het wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2018 voor het
bekken van de Brugse Polders dat op 7 juni 2019 door het bekkenbestuur is goedgekeurd. Het decreet
Integraal Waterbeleid bepaalt dat jaarlijks een WUP wordt opgemaakt.
Met dit rapport willen we u informeren over de stand van zaken van de uitvoering van het
bekkenspecifieke deel Brugse Polders van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. U krijgt een
actualisatie van de kwalitatieve en kwantitatieve toestand van de waterlopen, leest er welke
vooruitgang er is geboekt en welke acties in de loop van 2018 zijn uitgevoerd. We geven ook een
vooruitblik mee voor de komende jaren en een overzicht van acties die worden bijgestuurd.
2018 werd gekenmerkt door een uitzonderlijke droogte, een gevolg van klimaatverandering. Het
neerslagtekort had net zoals in 2017 opnieuw belangrijke gevolgen voor de landbouw, de
drinkwatervoorziening, de scheepvaart, de industrie,… Er werd in West-Vlaanderen een crisisoverleg
georganiseerd om de schade als gevolg van de langdurige droogte te beperken.
De studie waterbalans kuststreek analyseerde de huidige en toekomstige watervraag en wateraanbod
en biedt zo een ondersteuning voor watergebonden beleidskeuzes.
De focus van de bekkenwerking richt zich steeds meer op het gebiedsgericht overleg en ondersteuning
aan gebiedsspecifieke projecten. Binnen het aandachtsgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek
zoeken we samen met de lokale partners naar innovatieve projecten om de nutriëntenvracht in de
waterlopen te reduceren.
Het kustgebied is kwetsbaar voor overstromingen uit zee. Het Masterplan Kustveiligheid is in volle
uitvoering en er wordt al nagedacht over bijkomende maatregelen die nodig zijn om de achterhaven
van Oostende te beschermen. Ook het Complex Project Kustvisie onderzoekt welke beleidskeuzes
zullen moeten gemaakt worden langsheen de kust om bescherming te bieden tegen overstromingen
tot 2100, rekening houdend met het veranderend klimaat.
Zoals u leest, er zijn steeds nieuwe uitdagingen. Daarom blijft het belangrijk om samen te werken aan
een goede water toestand!

Gouverneur Decaluwé
Voorzitter Bekkenbestuur van de Brugse Polders
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1 TOESTAND WATERLOPEN
1.1 Kwalitatieve toestand
1.1.1 Fysisch-chemische toestand

Figuur 1: fysico-chemische toestand/potentieel voor de Vlaamse waterlichamen in het bekken van de Brugse Polders (20162018)

Figuur 1 geeft het overzicht van de fysico-chemische toestand in het bekken van de Brugse Polders van
de 16 Vlaamse waterlichamen. Net zoals in het WUP 2017 (gegevens 2015-2017) wordt voor geen
enkel Vlaams waterlichaam de goede toestand gehaald en blijft dé knelpuntparameter totaal fosfor.
Opmerkelijke verbetering noteren we voor opgeloste zuurstof (van ca. 58 % naar bijna 70% van de
metingen goed). Totaal stikstof en de geleidbaarheid gaan er ook lichtjes op vooruit ten opzichte van
de gegevens 2015-2017.
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Figuur 2: Fysico-chemische toestand/potentieel voor de lokale waterlichamen van 1ste orde in het bekken van de brugse
Polders (2016-2018)

De lokale waterlichamen scoren globaal beduidend slechter dan de Vlaamse waterlichamen, vooral te
wijten aan de minder goed scorende parameters opgeloste zuurstof en totaal fosfor (zie Figuur 2).
Totaal stikstof daarentegen scoort beter en ongeveer 62% van de lokale waterlichamen haalt de goede
toestand. Globaal gezien gaan nagenoeg alle parameters er lichtjes op vooruit tov het WUP 2017.
Vooral dan van de klasse verontreinigd naar matig.
Enkele opvallende resultaten voor de afzonderlijke waterlichamen buiten het aandachtsgebied
van de Rivierbeek

De best scorende waterlichamen met een globale beoordeling voor de fysico-chemie van "matig" zijn
de Eekloose Watergang, de Blankenbergse Vaart L1, de Hoofdsloot en de Keutelbeek. De kustmatige
waterlichamen Blankenbergse Havengeul + jachthaven, Zeebrugge Buitenhaven en De Spuikom scoren
eveneens matig van kwaliteit.
We merken terug waterlopen op die slecht tot slecht tot ontoereikend scoren voor de parameter
geleidbaarheid en/of chloriden: de Damse Vaart, de Jabbeekse Beek, de Moubeek, het SintTrudoledeken en de Ede. Wellicht heeft de droge (zomer)periode van 2018 opnieuw een beduidende
impact gehad.
Het Sint-Trudoledeken blijft voor totaal stikstof zeer goed scoren en daarnaast ook het SintTrudoledeken, de Ronselarebeek, de Lisseweegsevaart, het Schellevliet en de GeleedbeekPassendalebeek.
Over het algemeen scoren de kanalen goed voor opgeloste zuurstof. Daarnaast ook de Keutelbeek, de
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Hoofdsloot, de Kerkebeek, de Zwinnevaart, de Blankenbergse Vaart-Noordede, de Brugse Reien. Voor
opgeloste zuurstof zijn de drie slechts scorende waterlichamen de Moubeek, de Kalsijdeader en het
Geleed. De Isabellavaart verbetert van een slechte naar een ontoereikende toestand.
Voor totaal fosfor merken we slechts voor één waterlichaam nl. de Ronselarebeek een lichte
verbetering (van slecht naar ontoereikend). De overige waterlichamen blijven statusquo of gaan een
kwaliteitsklasse achteruit. Slecht drie waterlichamen scoren matig voor totaal fosfor: de Eeklose
Watergang, de Keutelbeek en de Spuikom in Oostende.

1.1.2 Ecologische toestand/potentieel
Het ecologische potentieel of de ecologische toestand van een waterlichaam wordt bepaald door de
combinatie van 5 biologische parameters en de globale fysicochemische paramater met elkaar te
combineren via het 'one - out - all - out' principe.
Voor de periode 2017-2018 kunnen we echter geen toestandsbeoordeling uitvoeren omdat de 3jaarlijkse monitoringcyclus voor de biologie nog niet volledig doorlopen is.

1.1.3 Toestand in de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden
De globale beoordeling voor de fysico-chemische toestand voor de waterlichamen binnen het
aandachtsgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek blijft ontoereikend tot slecht (zie Figuur 3).
Ten opzichte van de toestandsbeoordeling in het WUP 2017 merken we zelfs een lichte achteruitgang.
De Rivierbeek VL05_20 en de Hertsbergebeek-Getebeek gaan er een klasse op achteruit (van
ontoereikend naar slecht).
Vooral de parameters totaal fosfor en de geleidbaarheid gaan er op achteruit. Ook opvallend is het
meetpunt op de Hertsbergebeek-Getebeek dat voor de parameter totaal stikstof van score goed naar
score slecht gegaan is. Wellicht heeft de droge periode van 2018 hierin een rol gespeeld. Daarnaast
scoort de Rivierbeek L1 wel goed voor totaal stikstof en het afwaartse meetpunt op de Rivierbeek
scoort matig net zoals de meeste overige zijbeken (Jobeek, Ringbeek, Poversbeek).
Voor de parameter opgeloste zuurstof merken we geen kwaliteitsveranderingen ten opzichte van de
toestandsbeoordeling WUP 2017.
Globale
beoordeling FC

OWL code

Waterlichaam naam

VL05_20

RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK 5

Pt (mgP/L)

EC20 (µS/cm)

Nt (mgN/L)

O2 (mg/L)

pH (-)

5

4

3

4

1

L117_1068 HERTSBERGEBEEK - GETEBEEK

5

5

2

5

3

2

L117_232

5

5

5

3

4

2

L111_1072 POVERSBEEK

5

5

5

3

3

1

L117_233

5

5

3

3

3

2

4

4

3

2

3

2

JOBEEK

RINGBEEK

L117_1073 RIVIERBEEK

Figuur 3: Fysico-chemische toestand/potentieel voor het aandachtsgebied van de Rivierbeek
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1.2 Kwantitatieve toestand
1.2.1 Wateroverlast
Tijdens de periode van 21 mei tot 10 juni 2018 hebben zich in Vlaanderen overvloedige regenval,
storm- en/of lokale rukwinden en hagelbuien voorgedaan. Op basis van het onderzoek van het Vlaams
Rampenfonds erkende de Vlaamse Regering eind december 2018 de overvloedige regenval van 21 mei
tot 10 juni 2018 als een algemene ramp.
In het bekken van de Brugse Polders werden vooral de kustgemeenten Oostende, Bredene en KnokkeHeist getroffen. Daarnaast ook de gemeenten Aalter en Eeklo. Voor het eerst werden ook drones
ingezet om de wateroverlast te karteren.
Meer informatie over de toestand van het watersysteem is te lezen in de rapporten op
www.waterinfo.be .

1.2.2 Watertekort
In de zomerperiode van 2018 werd het bekken van de Brugse Polders opnieuw geconfronteerd met
waterschaarste. Terwijl het in 2017 vooral in West-Vlaanderen uiterst droog was, trof de
droogteperiode tijdens de zomer van 2018 gans Vlaanderen. De droge periode viel vanaf juni en begon
daarmee later dan het vorige jaar. De droge periode werd, in tegenstelling tot 2017, vooraf gegaan
door een natte winter en met goed aangevulde grondwater voorraden.
Waar april 2018 nog natter dan gemiddeld was voor grote delen van Vlaanderen, was mei 2018 al wat
droger dan gemiddeld en waren vooral de maanden juni en juli 2018 uitzonderlijk droog. De hele
periode augustus 2018 tot februari 2019 was over het algemeen wat droger dan gemiddeld voor heel
Vlaanderen, waardoor de droge toestand zich niet kon herstellen in het najaar en de winter. Pas vanaf
midden december 2018 evolueerde de het neerslagtotaal over 3 maanden over heel Vlaanderen weer
richting normaal.
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Figuur 4: maandelijkse neerslagtotalen (Ukkel, KMI)

Er zijn echter regionale verschillen. Binnen het bekken van de Brugse Polders regende het beduidend
iets meer in het najaar dan in de rest van Vlaanderen en voornamelijk aan de oostkust. Het herstel van
de droogte ging sneller in het bekken van de Brugse Polders (en het IJzerbekken), waar al in augustus
opnieuw substantiële hoeveelheden neerslag vielen.

Figuur 5: maandelijkse neerslaghoeveelheden 2018 binnen bekken van de Brugse Polders (KMI)

Toch hadden de aanhoudende droogte en hoge temperaturen (verschillende hittegolven) tot gevolg
dat de waterpeilen in de waterlopen snel daalden. De gevolgen van de droogte voor de onbevaarbare
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en bevaarbare waterlopen enhet grondwater zijn te lezen in de droogterapporten van VMM en de
laagwaterberichten van het HIC. Vele bovenlopen kwamen droog te staan, de waterkwaliteit ging snel
achteruit, het zoutgehalte in de polderwaterlopen nam toe, er kwamen cyanobacteriën voor die vaak
toxische stoffen produceren,…
Omwille van het hogere zoutgehalte in vele polderwaterlopen of de aanwezigheid van cyanobacteriën
was het oppervlaktewater op verschillende plaatsen niet meer geschikt voor het beregenen van
gewassen of voor drinkwater voor het vee. Meer informatie is beschikbaar via Inagro. Zowel de VMM
als de waterbeheerders volgden de situatie nauwgezet door metingen uit te voeren in de waterlopen.
De impact van de aanhoudende droogte was groot voor verschillende sectoren.
Er was een watertekort voor gewassen en dieren, voor het verzekeren van de drinkwatervoorziening
moesten reserves aangesproken worden, er waren beperkingen voor diepgang en schutten voor de
scheepvaart, het risico op langdurige verzilting nam toe, watergebonden fauna en flora werden
bedreigd en sommige grensoverschrijdende verdragen konden niet worden nageleefd.
Er werden maatregelen genomen om spaarzaam met het schaarse water om te springen.
De Vlaamse droogtecomissie werd ingesteld op 22 juni 2018. Op 26 juni werd een waaktoestand voor
droogte aangegeven. Dit veranderde naar alarmtoestand op 24 juli. De droogtecommissie adviseerde
waterbesparende maatregelen en een captatieverbod voor alle onbevaarbare waterlopen.
Halverwege augustus werd een versoepeling van de maatregelen geadviseerd met een algemene
oproep tot spaarzaam omgaan met water. Halverwege september adviseerde de droogtecommissie
de opheffing van het algemeen captatieverbod op onbevaarbare waterlopen.
De CIW stelde een tussentijds evaluatierapport op over de waterschaarste en droogte in 2018. De
gevolgen van de droogte waren eind 2018 nog steeds merkbaar. In het voorjaar van 2019 zal een
aangevuld, definitief evaluatierapport opgemaakt worden.
In West-Vlaanderen werd in juli opnieuw een crisiscel opgericht. De betrokkenen bij het waterbeheer
overlegden over mogelijke maatregelen om de schadelijke gevolgen van de langdurige droogte zoveel
mogelijk te beperken. Er kwam een captatieverbod voor alle onbevaarbare waterlopen, voor de
kanalen Roeselare-Leie, Gent-Oostende, Ieper-IJzer wegens voorkomen van blauwalgen en een verbod
op gebruik van leidingwater voor onder andere het wassen van de auto, het vullen van zwembaden of
het besproeien van sportterreinen, gazons,…. Voor andere watertypes zoals regenwater werd het
gebruik ervan tijdens de warmste momenten van de dag beperkt.
Ook het lokaal overleg over droogte en waterschaarste in West-Vlaanderen stelde een
evaluatierapport op. Beeldvorming, besluitvorming en communicatie zijn de belangrijkste gebieden
om verder te verbeteren.
Waterschaarste vraagt een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak tussen overheden,
drinkwatermaatschappijen, land- en tuinbouw, industrie, belangenorganisaties,….
De vergaderingen van de bekkenbesturen van IJzer, Brugse Polders en Leie van december 2018
stonden in het teken van deze langdurige droogte. De oorzaken, maatregelen en impact werden
geduid.
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De verdere uitwerking van het droogterisicobeheer gaat uit van een meerlaagse benadering van de
droogterisico's, een gecoördineerd crisisbeheer en een planmatige lange termijn aanpak via de
waterbeleidsnota en de stroomgebiedbeheerplannen.
Advisering IP

De langdurige droge periode van 2018 heeft duidelijk het belang naar voor gebracht om de
anticiperen op waterschaartste.
Het bekkenbestuur wil de volgende aanbevelingen nogmaals benadrukken:
- zoeken naar mogelijkheden om water uit natte perioden vast te houden
- multifunctioneel gebruik van bufferbekkens
- inventarisatie van watervoorraden en locaties waar er grote nood is aan water voor captatie
- anticiperen via peilbeheer (vb. vroeger instellen van zomerpeil, niet meer afwaarts lozen)
- onderzoek naar de mogelijkheden betreffende ondergrondse stockage van water
- blijven hard inzetten op ophouden van water ikv watertoetsadviezen
- afstemmen van besluitvorming
- samenwerken in crisissituaties
- continue monitoring van geleidbaarheid .

1.2.3 Signaalgebieden en watergevoelige open ruimtegebieden
Op 31 maart 2017 besliste de Vlaamse Regering over de ontwikkelingsmogelijkheden van de
signaalgebieden van reeks 3. Voor het bekken van de Brugse Polders gaat het om 9 gebieden (zie
www.signaalgebieden.be). Deze werden eerder voorbereid en goedgekeurd binnen de
bekkenstructuren.
Voor bepaalde van deze gebieden volstaat een verscherpte watertoets met extra voorwaarden,
aangepast aan de specifieke situatie van het gebied, om de nodige ruimte voor water te blijven
garanderen. Voor vele andere gebieden is het overstromingsgevaar echter te hoog, waardoor verdere
bebouwing daar niet verantwoord is. Om te vermijden dat deze gebieden ontwikkeld worden, wil de
Vlaamse regering deze (laten) herbestemmen via een RUP of aanduiden als watergevoelige
openruimtegebieden. In het decreet van 8 december 2017 houdende diverse bepalingen inzake
ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (Codextrein VCRO ) werd een procedure voor de aanduiding
van watergevoelige openruimtegebieden vastgelegd. Dit beleid bouwt verder op eerdere beslissingen
van de Vlaamse Regering met betrekking tot signaalgebieden.
De CIW werkte een stappenplan uit om te komen tot een definitieve aanduiding van watergevoelige
openruimtegebieden. Voor de uitwerking van een voorstel van voorlopige aanduiding van de
watergevoelige openruimtegebieden werd vertrokken van de beslissingen van de Vlaamse Regering
over de signaalgebieden en werden deze afgestemd met in tussentijd gekende evoluties en nieuwe
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inzichten van de waterbeheerders en andere betrokkenen.
Ook de gemeenten werden via de bekkensecretariaten betrokken. Aan de gemeenten werd onder
meer gevraagd om de recente evoluties in het gebied (onder andere lopende of geplande
planningsprocessen) alsook info over de recent verleende stedenbouwkundige vergunningen en nog
geldende verkavelingsvergunningen door te geven. De gemeenten konden ook opmerkingen
formuleren over het voorstel van de voorlopige aanduiding.
Op 12 maart 2018 hechtte de CIW haar goedkeuring aan het voorstel van voorlopige aanduidingen van
watergevoelige openruimtegebieden en het voorstel van aanpak van de overige signaalgebieden. Het
voorstel werd op 22 maart 2018 aan de minister verstuurd. Ingevolge de koppeling van de aanduiding
van de watergevoelige openruimtegebieden aan het instrumentendecreet werden in dit schrijven aan
de minister een aantal aanbevelingen voor het verdere proces van de aanduiding van de aanduiding
van de watergevoelige openruimtegebieden en de financiering van de planschade vanuit de CIW
overgemaakt.
Op 15 juni 2018 keurde de Vlaamse Regering het besluit houdende nadere regels voor de aanduiding
van watergevoelige openruimtegebieden definitief goed. Op 9 augustus 2018 (= 10 dagen na publicatie
van dit besluit in het Belgisch Staatsblad) trad deze regeling definitief in werking. In opdracht van
minister J. SCHAUVLIEGE en ter voorbereiding van een beslissing over de voorlopige aanduiding vroeg
de CIW advies aan de colleges van burgemeester en schepenen van de betrokken gebieden. De planMER voor de voorlopige aanduiding is in opmaak.
Naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse Regering van 1 maart 2019 om het
instrumentendecreet niet goed te keuren, worden momenteel geen verdere stappen meer gezet in
het dossier van de watergevoelige openruimtegebieden.
De gemeenten kunnen betreft signaalgebieden nog steeds zelf een planningsinitiatief nemen om de
bestemming van deze gebieden te wijzigen.
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2 VOORTGANGSVERSLAG EN UITVOERINGSPLAN
In het wateruitvoeringsprogramma zetten we de vooruitgang en het uitvoeringsplan voor een selectie
van acties voor enkele gebieden in de kijker, in het bijzonder gebieden waar projecten in uitvoering
of uitgevoerd zijn. Het overzicht van de stand van zaken van alle acties voor het bekken en voor de
stroomgebiedbeheerplannen kan u hier raadplegen. De stand van zaken van alle signaalgebieden kan
u hier bekijken.

2.1 Gebiedsspecifieke acties in speerpunt- en aandachtsgebieden
2.1.1 Aandachtsgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek
MAATREGELEN VAN ECOLOGISCH HERSTEL OP DE RIVIERBEEK EN HERTSBERGEBEEK (ACTIE 8A_E_0024) EN
REALISEREN VAN STAPSTENEN IN DE REALISATIE VAN DE NATUURVERBINDENDE FUNCTIE VAN DE
HERTSBERGEBEEK ( 8A_E_0217)
De Rivierbeek is aangeduid voor de realisatie van habitat van laaglandbeek en voor het verkrijgen van
populaties bittervoorn. Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd in de afwaartse trajecten gronden
afgegraven en werd zodoende de bergingscapaciteit vergroot.
Begin 2018 werden herinrichtingswerken aan de oevers in het afwaartse traject van de hertsbergebeek
uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij. Dit met het oog op het verbeteren van de
natuurwaarden en het aquatisch biotoop, wat onder andere het visbestand ten goede komt. Ter
hoogte van de Sterredreef werden op de linkeroever een aantal kaprijpe populieren geveld en
vervangen door nieuwe bomen (bijvoorbeeld els) en struweel. Op andere plaatsen werd opnieuw
ruimte gegeven aan de beek in een meer natuurlijke bedding, zonder afbreuk te doen aan de
bescherming van de aanwezige bebouwing. Aan de monding van de Rivierbeek, waar de
Hertsbergebeek in uitmondt, werd een vispaaiplaats annex moeraszone aangelegd.
Ook het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) startte in de loop van 2018 met de voorbereiding van
twee paaiplaatsen, één langs de rivierbeek en één langs de Hertsbergebeek. Het archeologisch
onderzoek werd eind 2018 gefinaliseerd en de vergunningsaanvraag is lopende. De werken zullen in
de lente en zomer van 2019 uitgevoerd worden.
Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek en het Agentschap voor Natuur en Bos onderzochten
in mei 2018 de visstand na de herinrichtingswerken van VMM om na te gaan of deze inspanning een
positief effect heeft op het visbestand en welke soorten voorkomen in dit deel van de waterloop. Er
werden in totaal 8 verschillende soorten gevangen (3D-stekelbaars, 10D-stekelbaars, bermpje,
blankvoorn, blauwbandgrondel, giebel, riviergrondel en baars) met als meest voorkomend de
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blauwbandgrondel en nagenoeg geen juvenielen. Dit is vergelijkbaar met de oudst beschikbare data
van de Hertsbergebeek van 2002. Opvallend is wel dat er nu geen paling meer wordt waargenomen
(migratieknelpunt, weinig jonge optrekkende paling aan de monding?).
Momenteel wordt de Rivierbeek nog ongeschikt geacht voor bittervoorn. Knelpunt vormt de lage
bedekking met vegetatie en de afwezigheid van zoetwatermosselen. Dat zoetwatermosselen
ontbreken kan samenhangen met een periodiek verminderde waterkwaliteit, relatief harde klei en
zacht slib in de benedenloop en de baggerwerkzaamheden die twee jaar geleden zijn uitgevoerd.
Aan de monding Rivierbeek is er een samenwerking met Natuurpunt lopende om de bedijking weg te
nemen en dit ingedijkte weiland als buffer in te schakelen. Dit gebied is deels afgegraven, en de klei
zal gebruikt worden voor de bedijking van het Kampveld. Zo wordt er zoveel mogelijk naar een winwin gestreefd. Ikv de aanleg van het 3de spoor tussen Gent en Brugge (aanleg van nieuwe brug over
de sporen) is er boscompensatie nodig en dit wordt ook in dit gebied gerealiseerd. Het doel voor natuur
is een mesotroof moerasbos te creëren dat nutriëntarm is. Zo hoopt Natuurpunt een stukje bos van
type -5000 jaar opnieuw kunstmatig te creëren. Wel moet de in- en uitwatering nog bekeken worden,
samen met de gemeente Oostkamp en de Provincie West-Vlaanderen, gezien de aansluiting met de
Dalevijverbeek. Er is hierover nog discussie met Infrabel. Het is de bedoeling om het gebied deels onder
water te kunnen zetten bij uitzonderlijke omstandigheden.
Daarnaast zal door VMM de oude meander aan de Hoogstraat van de Rivierbeek hersteld worden, in
combinatie met zandvang. Hierdoor zal de sedimentlast op Rivierbeek verminderen. Planning 20192020.

REALISATIE

VAN

BESCHERMINGSDIJKEN

LANGS

DE

BERGINGSCAPACITEIT VALLEIGEBIED (ACTIE 6_H_0011)

RIVIERBEEK

MET

MAXIMALE

BEHOUD

VAN

Bij hevige regenval liepen in het verleden meerdere straten in het industrieterrein Kampveld in
Oostkamp onder water. VMM en Aquafin hebben de plannen klaar om de overstromingsproblematiek
een halt toe te roepen. Er wordt een volwaardig dijkstelsel aangelegd thv het industrieterrein en onder
de Kampveldstraat 2 nieuwe bypasses om het overtolloge hemelwater effeciënter te doen
wegstromen. In de Papenvijverstraat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De
Kampveldstraat en Papenvijverstraat worden door de gemeente plaatselijk opgehoogd en vernieuwd.
In 2017-2018 werden de vergunningen aangevraagd en de overeenkomsten met de grondeigenaars
opgemaakt en afgerond. De werken gaan begin 2019 in uitvoering.

HERSTELLEN

VAN DE NATUURVERBINDINGSFUNCTIE VAN DE

NATUURVRIENDELIJKE OEVERS (ACTIE 8A_A_0042)

VELDDAMBEEK

DOOR O.A. AANLEG VAN

De Dienst Waterlopen van de provincie West-Vlaanderen voorziet een ecologische inrichting van de
Velddambeek en lokale indijking ter hoogte van de Vrijgeweidstraat. Deze actie kadert binnen het
landinrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid. Een ontwerp is in opmaak.
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CREËREN VAN WATERBERGING OP DE RINGBEEK DOOR AANLEG BUFFERBEKKEN OF OVERSTROMINGSZONE (ACTIE
6_F_0154)
De Dienst Waterlopen van de provincie West-Vlaanderen heeft in 2016 een modelleringsstudie
uitgevoerd voor het afstroomgebied van de Ringbeek waaruit een aantal maatregelen vloeien om het
waterbergend vermogen in het gebied te verhogen en om een aantal knelpunten op te lossen.
In 2016 werden reeds een berm, keermuur en knijpconstructie geplaatst ter hoogte van de
Ruiseledesteenweg in Wingene. In 2017 werd een nieuw bufferbekken langs de Ringbeek in gebruik
genomen ter hoogte van de hoeve Braeckeveld dat tevens dienst doet als waterreservoir voor de
landbouw.
Daarnaast staan nog een aantal andere projecten langs de Ringbeek op stapel. Er komt nog een
bufferbekken aan de samenloop van de Ringbeek met de Steenbeek ter beveiliging van de wijk Ter
Vloed. Door de verschillende bermen en overloopdrempels zal dat 53 miljoen m3 water kunnen
opvangen. Het ontwerp is opgemaakt in 2018. De uitvoering wordt voorzien voor 2020.
Op de Grote Beek-Ringbeek komt is er ter hoogte van het gehucht Rik (Willemstraat) te Zwevezele
(Wingene) een tweede GOG met waterspaarbekken in voorbereiding door de provincie WestVlaanderen in samenwerking met de VLM (ikv Landinrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid).
Grondverwerving gebeurt door de VLM (50% ten laste van de provincie). Het ontwerp is in opmaak.
De gronden werden in 2018 verworven.

UITVOEREN VAN WATERBEHEERSINGSWERKEN OP DE BOVENLOPEN VAN DE GAVERBEEK (ACTIE 6_F_0162)
In maart, juni en juli 2012 kreeg de wijk ‘Torhout-Oost’ te maken met wateroverlast na extreme
neerslag waardoor het huidige rioolstelsel onder druk kwam en ertoe leidde dat verschillende
woningen in de wijk onder water kwamen.
Op 15 september 2018 werd in Groenhove het nieuwe, avontuurlijke Torhoutse speelbos “Torwoud”
geopend met in de directe omgeving waterpartijen, een vlonderpad over het bufferbekken en een
speelheuvel. Het project werd gerealiseerd en gefinancierd door de VLM, de Stad Torhout en de
provincie West-Vlaanderen.
Het Gecontroleerd overstromingsgebied gebied ligt ten zuiden van de Kersouwkensstraat en heeft een
bufferende capaciteit van 16.000 m³. Bij het gecontroleerde overstromingsgebied zal een klepstuw de
waterstand in het bufferbekken regelen zodat altijd minimaal 20 cm water in het bekken aanwezig is
om overmatige begroeiing te verhinderen.
De Gaverbeek werd eveneens verbreed en verdiept om de afvoer van het regenwater van de wijk
‘Torhout-Oost’ te verbeteren.
Om de afstroom naar de Gaverbeek te optimaliseren zal nog een open beekdeel voorzien worden ten
noordoosten van de wijk ‘Torhout-Oost’, vanaf de Keibergstraat tot en met de Gaverbeek. Uitvoering
voorzien in 2019. Er dienen nog een aantal overeenkomsten inzake grondaankopen te worden
afgerond.
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Figuur 6: het nieuwe, avontuurlijke Torhoutse speelbos “Torwoud” met in de directe omgeving waterpartijen, een vlonderpad
over het bufferbekken en een speelheuvel (©Prov. West-Vl- Dienst Waterlopen)

VERHOGEN VAN HET WATERBERGEND VERMOGEN VAN DE BLAUWHUISBEEK (ACTIE 6_F_0167

De Vlaamse Landmaatschappij , Aquafin en ANB hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten
voor de opmaak van het ontwerp voor de hermeandering van de Blauwhuisbeek t.h.v. de woonwijk
Vorsvevijvers met als doel:
−

het verhogen van het waterbergend vermogen en de vertraging van de waterafvoer;

−

het afkoppelen van het hemelwater van de woonwijk Vorsevijvers mogelijk maken;

−

overstromingen in de woonwijk Vorsevijvers voorkomen.

In dit ontwerp wordt ook de aanleg van een bufferbekken voorzien stroomafwaarts de woonwijk
Vorsevijvers, dit in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen.
De uitvoering van het bufferbekken is gelinkt aan de realisatie van de rioleringsinfrastructuur door
Aquafin in de woonwijk Vorsevijvers. Aquafin en de gemeente zullen nieuwe afvalwaterleidingen
aanleggen in de Hazelnotedreef, de Bremdreef, de Bosbessendreef en de Vlierbessendreef. In de
Varendreef wordt het afvalwater van de woningen aangesloten op verschillende kleine
pompstationnetjes in de doodlopende straatjes. Alle afvalwater van de wijk Vorsevijvers zal verzameld
worden in een pompstation in de Bosbessendreef dat zal in verbinding staan met het rioleringsstelsel
van de Beerneemsteenweg.
De Blauwhuisbeek, die geklemd ligt tussen de Varendreef en de woningen van de Vorsevijvers, wordt
verlegd naar de Blauwhuisbossen ten zuiden van de Varendreef.
Het overstromingsgebied kan pas gerealiseerd worden als de rioleringinfrastructuur in de Vorsevijvers
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in gebruik genomen is, want anders zou ongezuiverd afvalwater in het overstromingsgebied
terechtkomen.

Figuur 7: ontwerp van het natuurlijk overstromingsgebied naast de Blauwhuisbeek (©VLM)

In 2017 werd de voorontwerpfase en ontwerpfase van het gecombineerde dossier ‘GOG
Blauwhuisbeek + sanering Vorsevijvers’ afgerond. In 2018 werden de aanvragen van de
omgevingsvergunning en worden de documenten voor aanbesteding opgemaakt.
Realistisch is te verwachten dat de werken in 2019 van start gaan en het overstromingsgebied in 20202021 gerealiseerd wordt.
ANB plant ook een beekherstelproject dat voorziet in een hermeandering van de Blauwhuisbeek en
het oplossen van de aanwezige vismigratieknelpunten (uitvoering 2019-2020).

SANERINGSINFRASTRUCTUUR
BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR

Eind 2016 had het aandachtsgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek slechts een zuiveringsgraad van
58,5%. Oorzaak van de vrij lage zuiverings- en rioleringsgraad is de zeer verspreide bebouwing en dit
gebied kende in het verleden ook geen prioriteit (geen toerisme, geen drinkwaterwingebied, …).
Momenteel is er een inhaalbeweging aan de gang inzake investeringen in de waterzuivering zowel op
gemeentelijk als bovengemeentelijk niveau.
Vooral in de gemeente Wingene staan nog tal van projecten geprogrammeerd zowel
bovengemeentelijk als gemeentelijk. In totaal zal de komende jaren (omstreeks tegen 2025) meer dan
1.200 IE gesaneerd worden wat zeer veel is in een buitengebied.
Gemeente Wingene heeft momenteel (begin 2019) een zuiveringsgraad van ca. 60 %. Volgende

bovengemeentelijke projecten zijn uitgevoerd, in uitvoering of zijn in voorbereiding (vb. opmaak
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Technisch Plan):
−

project 22705 Sanering centrum St-Jan - Ruiseledestwg (1ste fase in sanering afvalwater SintJan: Ruiseledesteenweg tussen Balgerhoekstraat en Tieltstraat (N327)) : uitgevoerd

−

project 22508 Sanering Sprookjesdreef: uitgevoerd

−

project 22945 aanleg DWA-leiding gravestraat (Wildenburg) te Wingene: uitgevoerd

−

project 22578 Doortocht Hille (Bruggestraat - Raverschoot). Aanleg collector in de
Brugsesteenweg, van Pastorijstraat tot aan kruispunt Pastoor Goethalsstraat: uitgevoerd

−

project 22914 Sanering centrum Sint-Jan - Ruiseledesteenweg (fase 2: St.-Jan): in uitvoering
(oplevering augustus 2020)

−

project 22709 Riolering Beernemsteenweg - Wildenburg: in uitvoering

−

project 22804 Sanering Barrierke - Raakske - Drieweg (fase 1: Beernemsteenweg): in uitvoering

−

project 22958 Verbindingsleiding tussen project 22709 (Riolering Beernemsesteenweg Wildenburg) en 22945 (Aanleg DWA-leiding Gravestraat(Wildenburg): in uitvoering

−

project 20756: RWZI Wingene - fase 2: in uitvoering

Volgende projecten zijn nog gepland:
−

project 23400 Sanering centrum Sint-Jan - Ruiseledesteenweg (fase 3) + groene clusters
opwaarts Sint-Jan ( ruim 200 IE)

−

project 23.209 “Aansluiting afvalwater Zeswege” te Wingene: OP 2020

−

project 22173 verbinding 2DWA-riool lavoordestraat met collector Heremeerstraat: OP 20222024

−

project 22201 Aansluiting Meiboomstraat: OP 2022-2024

−

project 22831 Sanering Barrieke - Raakske - Drieweg (fase 2: Beernemsteenweg - Haakske):
OP2022-2024

−

project 232010 Aansluiting afvalwater regio Vrijgeweidestraat: OP 2022-2024

Gemeente Oostkamp heeft momenteel (begin 2019) een zuiveringsgraad van 81%. Dit is een stijging
van ongeveer 5 % tov een jaar geleden.
Een overzicht van de bovengemeentelijke projecten:
−

project 22835 Heraanleg Everaertstraat te Oostkamp: in uitvoering

−

project 23401 - Heraanleg van de doortocht Hertsberge te Oostkamp: in uitvoering

−

project 20365 AV - afkoppelingswerken ifv de KWZI Hertsberge: in voorbereiding (OP 2018,
Technisch plan ingediend)

Volgende projecten zijn nog gepland:
−

Project 22706 Optimalisatie overstort Dalevijversbeek: OP 2022-2024
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Gemeente Torhout heeft momenteel (begin 2019) een zuiveringsgraad van 65%. Op grondgebied van

de gemeente Torhout binnen bekken van de Brugse Polders zitten volgende bovengemeentelijke
projecten in de pipe-line:
project 22593 Aansluiting Koddaertstraat/Bollestraat & project 22140 op project 96572 te
Torhout: in uitvoering

−

Volgende projecten zijn nog gepland:
project 22286 Zone Weidestraat - Aartrijkestraat en pompstation - persleiding in de

−

Aartrijkestraat: OP 2021
project 22926 Verbindingscollector keibergstraat - pompstation 96573 ter hoogte van

−

Gaverbeek: OP 2021
project 22335 Aansluiting Pottebezemstraat - Oude Gentweg - driekoningenstraat: OP 2022-

−

2024
Gemeente Ardooie ligt maar voor een klein gedeelte binnen het afstroomgebied van de Rivierbeek

Hertsbergebeek (helemaal opwaarts). Er is één project in voorbereiding: project 22437 - prioritaire
riolering Moskostraat.
Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2020-2024

6 projecten werder in het WUP 2017 met hoge prioriteit geadviseerd binnen het afstroomgebied
van de Rivierbeek-Hertsbergebeek. Hiervan zijn er twee opgenomen op het OP 2020 nl. project
23409 "Sanering Wulfhoek - Sint Elooi" in Wingene en project 22437V "Aanleg gescheiden stelsel
in de Molenstraat en in delen van de Laagstraat, Steenstraat, Kapellestraat en Zwevezelestraat"
in Ardooie.
Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025

Volgende projecten worden als prioritair voor opname op het OP 2021-2025 geadviseerd:
-

Project 22926 - Verbindingscollector Keibergstraat - pomstation 96573 ter hoogte van
Gaverbeek in Torhout (Kortemark): dit is een heel belangrijk project stroomopwaarts op

het stelsel van de Rivierbeek, gelegen in aandachtsgebied, naar zowel waterkwaliteit als
waterkwantiteit toe. Stroomafwaarts overstroomt het op vele plaatsen langs de Gaverbeek
en verder op naar de Velddambeek. Stroomafwaarts situeren zich waardevolle
natuurgebieden (habitatrichtlijngebied). Het project hangt af van de gemeentelijke planning
en wordt best gecombineerd met de werken voorzien in het waterbeleidsplan van Torhout.
-

Project 22286 - Zone Weidestraat-Aartrijkestraat en pompstation-persleiding in de
Aartrijkstraat in Torhout (Kortemark): lozingspunten op de top van de bovenlopen van de
Kerkebeek worden opgeheven door het aansluiten op collector naar RWZI Kortemark. Het
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gemengd afvalwater, dat thans terechtkomt in het stelsel van de Kerkebeek, zal bij
overstromingen, via overstortwerking, terechtkomen op het stelsel van de Handzamevaart.
Stroomafwaarts de werken komen zones voor die mogelijks overstromingsgevoelig zijn. Het
GUP project dat er op aansluit heeft eveneens een hoge prioriteit. Het bovengemeentelijk
project heeft ook een zeer goede kostprijs. Het concept en de dimensionering van dit project
dient samen bekeken te worden met project 22335 en de meer recente projectvoorstellen
23058 en 23347 ter sanering van de lozingen op de Moubeek op grondgebied Zedelgem.
-

Project 22173 - Verbinding 2DWA-riool Lavoordestraat met collector Hermeerstraat in
Wingene: situeert zich op het stroomopwaarts gedeelte van de Hertsbergebeek in
aandachtsgebied. Het voorkomen van overstromingsgebieden langsheen de Hertsbergebeek
maakt dat na sanering van de vuilvracht bij overstromingen minder afvalwater in het milieu
zal terecht komen. Langs de Hertsbergebeek zijn SBS-zones gelegen.

-

Voorstel nieuw project: fosforverwijdering op de KWZI Sint-Pietersveld om de vuilvracht
in de waterloop te reduceren.

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR

Overzicht van de gemeentelijke projecten opgedragen op een subsidieprogramma in 2018 en
projecten in uitvoering/in voorbereiding in 2018 voor de betrokken gemeenten binnen het
afstroomgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek.
Wingene:
−

project W210126A (GIP_ID: 17561) Heraanleg doortocht Hille: zone 70 en 90 (fase 1) en
sanering Sprookjesdreef en aansluitende straten is uitgevoerd.

−

project W210126B (GIP_ID: 17562) Heraanleg doortocht Hille: zone 70 en 90 (fase 1) en
sanering Sprookjesdreef en aansluitende straten - deel B: uitgevoerd

−

project W213074 (GIP_ID: 18006) Doortocht Hille: aanleg riolering in de Schoolstraat,
Zonnebekestraat, Pastorijstraat, Raveschootveldstraat, Kortrijksteenweg, Wingenesteenweg,
Bruggestraat en Boterstraat is in uitvoering;

−

Vorsevijvers: combinatie van het bovengemeentelijke project 22838 en een gemeentelijk
subsidiedossier W2108043. Sanering van 291 IE. De voorontwerpen van beide dossiers zijn
goedgekeurd. Vermoedelijke opleveringsdatum van beide projecten: 31 mei 2021.

−

Blauwhuisstraat: rioleringsproject met eigen middelen van Wingene. Vermoedelijke
einddatum: augustus 2020.

−

GUP-37018-022 (gravitaire leiding Beernemsteenweg en Blauwhuisstraat): in uitvoering

−

GUP-37018-049 (leiding verlorengoedstraat en beernemsesteenweg): in uitvoering

−

GUP-37018-052 (gravitaire leiding Kortrijksteenweg): in uitvoering

−

GUP-37018-053 (gravitaire leiding Rokerstraat): uitgevoerd

−

GUP-37018-009 (gravitaire leiding Molenkouter): nog niet opgestart
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−

GUP-37018-018 (leidingen in Keukelstraat, Kleine Veldstraat, Hekkestraat, Beerweg,
Kortstraat, Schuiferskapellestraat, Lammersdam): in voorbereiding

−

GUP-37018-021: in uitvoering

Er zijn 403 woningen in Wingene die niet kunnen aangesloten worden op de riolering. 61 hiervan
hebben een IBA geplaatst, 342 nog te realiseren.

Oostkamp:
−

project W212095 (GIP_ID: 5203) Wegenis- en rioleringswerken in de Erkegemstraat: in
uitvoering

−

project W212099C (GIP_ID: 18602) RWA-verbinding i.k.v. de spoorwegverbreding: uitgevoerd

−

project W212100 (GIP_ID: 5202) Wegenis- en rioleringswerken in de Stuiverstraat: uitgevoerd

−

project W212099E (GIP_ID: 19441) Wegenis- en rioleringswerken in een deel van de
Gevaartsestraat, Patersonstraat, Rivierstraat, zijstraat van de Everaertstraat en Dolagestraat:
voorbereidende fase

−

project W212099D (GIP_ID: 19440) Wegenis- en rioleringswerken in de Bareelstraat, deel van
de Gevaartsestraat, deel van de Everaertstraat en deel van de Dolagestraat (gecombineerd
met Tucrail): voorbereidende fase

−

project W212099B (GIP_ID: 18601) Wegenis- en rioleringswerken in de Erkegemstraat,
Faliestraat en Stuivenbergstraat: voorbereidende fase

−

Baliebrugge - rioleringswerken en wegeniswerken in delen van Groenhovestraat, Bergenstraat,
Hogestraat en Torhoutsestraat: in uitvoering

−

GUP-31022-004 (gravitaire leiding Veldegemstraat, Leegtestraat, Sijslostraat): nog niet
opgestart

−

GUP-31022-024 (gravitaire leiding Bergenstraat): nog niet opgestart

−

GUP-31022-028 (gravitaire leiding Westdijk, Fabiolalaan, Hertsbergestraat, Kampveldstraat,
Stuivenbergstraat): nog niet opgestart

Er zijn 404 woningen in Oostkamp die niet kunnen aangesloten worden op de riolering.
72 hiervan hebben een IBA geplaatst, 332 nog te realiseren.
Torhout (binnen bekken):
−

GUP-31033-015 (gravitaire leidingen Kortemarkstraat, St-henricusstraat, Revinzestraat,
Roeselaarseweg, Ieperse Heerweg, Bakvoordestraat, Rozeveldstraat, Parkstraat,
Keibergstraat, Bollestraat, Ruddervoordestraat, Palingdreef, Landstraat, Vredelaan,
Warandestraat, Kortemarkstraat, Makeveldstraat en bruggestraat): voorbereidende fase

Er zijn 60 woningen in Torhout die niet kunnen aangesloten worden op de riolering.
2 hiervan hebben een IBA geplaatst, 58 nog te realiseren.
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Ardooie (binnen bekken)
De GUP projecten 37020-003 en 37020-0037 (gravitaire leidingen Kapellestraat, Zwevezelestraat,
Laagstraat, Steenstraat, Molenstraat) zijn in voorbereiding.

2.2 Gebiedsspecifieke acties in andere gebieden
2.2.1 Blankenbergse Vaart - Noordede
6_E_0017 - UITVOEREN HERINRICHTINGSWERKEN AAN DE BLANKENBERGSE VAART EN NOORDEDE IN FUNCTIE
VAN EXTRA BUFFERING (6_E_0017)
In 2018 gingen de natuurtechnische inrichtingswerken aan de samenvloeiing van de Noordede en de
Blankenbergse Vaart in uitvoering.
De oevers krijgen een flauw talud, er wordt bijkomend een paaiplaats voor vissen aangelegd en
vooroevers met riet. De bergingscapaciteit wordt vergroot door de aanleg van plasbermen welke
tevens vele mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling van natuur.

Figuur 8: natuurtechnische inrichtingswerken aan de Noordede-Blankenbergse Vaart (© VMM)

Het opwaartse traject van de Blankenbergse (2de cat.) werd door de Nieuwe Polder van Blankenberge
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in de periode 2014-2017 heringericht. De werken van VMM vormen hiermee het sluitstuk waardoor
de ecologische kwaliteit van de Blankenbergse Vaart de komende jaren er sterk op zal verbeteren.

HERINRICHTING

VAN DE

KRUISILADER - GROTE WATERGANG - DUIVEKOTADER

IN FUNCTIE VAN HERSTEL

OEVERAFKALVING, HET VERHOGEN VAN DE WATERBUFFER EN HET VERHOGEN VAN DE DOORSTROMING IN DE
WATERLOPEN (6_M_0009).

Net naast de waterloop de Grote Watergang/Kruisilader te Zuienkerke ligt een gewestweg, de Nieuwe
Steenweg genaamd. De waterloop ligt veel lager dan de weg, wat zorgt voor zeer onstabiele oevers.
Naast de kronkelende weg plaatste men in het verleden uit veiligheidsoverwegingen voor de
weggebruikers een vangrail. Een klein deel van het talud van de waterloop werd verstevigd met
baksteenmetselwerk. Om veiligheidsredenen wenste MOW als bevoegde wegbeheerder een nieuwe
gefundeerde vangrail te plaatsen. Gezien de onstabiele berm was het tevens noodzakelijk om het talud
van de waterloop vast te leggen. Daarom werd de waterloop stroomafwaarts de kruising met de weg
tot aan de stuw over een lengte van 235 meter in 2018 ingericht.
Het talud langs de zijde van de weg werd omwille van stabiliteitsredenen voor de weg en infrastructuur
ingericht met een teenversterking en drainerende betonstenen. Ter hoogte van de meest kritische
punten en als gevolg van de instabiliteit van de naastliggende weg en vangrail werd een deel van de
talud met beton verstevigd. Voor talud aan landzijde werd een getrapt profiel met houten palen en
planken toegepast.
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Figuur 9: liggingsplan herinrichting ‘Grote Watergang’ (@ Nieuwe Polder van Blankenberge

Figuur 10: situatie vóór (steile oever aan de kant van de weg + onstabiele situatie voor weg en infrastructuur) en na de
inrichtingswerken (verstevigde oever langs de weg + getrapt profiel aan kant van weide), ©Nieuwe Polder van Blankenberge

HERINRICHTING VAN DE WESTERNIEUWWEGZWIN IN FUNCTIE VAN HERSTEL OEVERAFKALVING, HET VERHOGEN
VAN DE WATERBUFFER EN HET VERHOGEN VAN DE DOORSTROMING IN DE WATERLOPEN (6_M_0010).
De uitvoering is gestart in 2015 en wordt gespreid over verschillende jaren. In 2017 werd het deel
stroomopwaarts de werken in 2015 tot aan de Oudeweg (ca. 677 m) ingericht met een getrapt profiel.
De voor 2018 voorziene werken, zijnde 450 m stroomopwaarts de Oudeweg op dezelfde wijze
inrichten, werd doorgeschoven naar 2019 om samen met het resterende traject van 210m in
uitvoering te gaan.

WATERLOOP

NR.

O.3.5. ‘DORPSZWIN’

TE

KLEMSKERKE (DE HAAN),

STROOMOPWAARTS DE WERKEN

UITGEVOERD IN 2016 TOT AAN DE REEDS UITGEVOERDE WERKEN IN VOORGAANDE JAREN (6_M_0011)

De taluds van deze waterloop kalfden gestadig af en werden instabiel, waardoor de situatie voor het
landbouwgebruik gevaarlijk was. In vorige dienstjaren werden de instandhoudingswerken
stroomafwaarts uitgevoerd tot aan de Noordede. Deze waterloop is van essentieel belang om de
afvoer te verzekeren van het Bromzwin (nr. O.3.5.), waarop het regenwater van de wijk Vosseslag
overstort aan de Kennedylaan, maar ook voor de waterloop O.3.5.5. die het regenwater van het
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westelijk deel van De Haan ontvangt ter hoogte van de sportinfrastructuur aan de Nieuwe Steenweg.
De waterloop loopt stroomopwaarts de werken in 2016 over een lengte van 705 meter volledig door
weidegebied. Er werd voorgesteld om in 2017, stroomopwaarts de werken in 2016, beide oevers aan
te leggen met een natuurtechnisch profiel. Omwille van andere prioriteiten (inrichting Blankenbergse
Vaart) en rekening houdende met het beschikbare budget kon dit werk in 2017 niet uitgevoerd
worden. Daarom werd dit uitgevoerd in 2018. Hier werd gewerkt met een getrapt profiel met houten
palen en planken.

Figuur 11: liggingsplan herinrichting Dorpszwin
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Figuur 12: situatie vóór de werken Dorpszwin (afkalving oevers) en na de herinrichtingswerken, © Nieuwe Polder van
Blankenberge.

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR

In het afstroomgebied van de Noordede - Blankenbergse vaart wonen ca. 52.700 inwoners waarvan
het afvalwater van 95% van de inwoners reeds gezuiverd wordt op een waterzuiveringsinstallatie. Het
gebied heeft dus reeds een zeer hoge zuiveringsgraad. In het verleden gingen namelijk veel
investeringen naar deze regio omwille van het kusttoerisme. Nu ligt de focus op renovatieprojecten.
De vervanging van de collector Ringlaan te Wenduine (22.888 fase 1: Manitobahelling - Kerkstraat en
22889 fase 2: Kerkstraat - kruispunt Branding ) is in uitvoering. In november 2017 startte ook het
Agentschap Wegen en Verkeer met de voorbereidende werken voor de heraanleg van de N34 in
Wenduine tussen Drift en het kruispunt met de De Smet De Naeyerlaan en de Manitobahelling. Einde
is voorzien tegen juli 2020. Hieraan zijn ook de volgende projecten (OP 2018) gekoppeld:
−

Pproject 22888U - Rioleringswerken gelijktijdig met herinrichting van de N34 Ringlaan te
Wenduine

−

project 22888G - Vervangen collector Ringlaan te Wenduine (fase 1: Manitobahelling -

Kerkstraat): gecombineerd gemeentelijk aandeel
−

project 22889G - Vervangen collector Ringlaan te Wenduine (fase 2: Kerkstraat - kruispunt
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Branding): gecombineerd gemeentelijk aandeel
In augustus 2018 startten de werken voor het project 23.413 “Renovatie pompstation Drijfstraat” te
Blankenberge en project 23.418 “Renovatie pompstation Manitobastraat” te De Haan gaat medio 2019
in uitvoering.
Afkoppelingswerken collectorenstelsel (21740B - collector naast het Duinenzwin en aansluiting
omliggende campings op de riolering): zie 2.2.11 actie 7B_J_038, start werken voorzien 1 april 2019.
Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2020-2024

Geen projecten met hoge prioriteit.
Advisering Optimalisatieprogramma 2021-2025

Er werden geen nieuwe projecten gedefinieerd.
GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR

Bredene
Op het subsidieprogramma voor 2018 is het project W218106 Aanleg gescheiden stelsel in de
Dorpsstraat tussen Landweg en Zandstraat in Bredene opgenomen.
−

GUP-35002-008 (gravitaire leiding Sportstraat, Darwinlaan): in voorbereiding

−

GUP-35002-014 (gravitaire leiding Zevekoteheirweg): in voorbereiding

−

GUP-35002-0147: in uitvoering

Er zijn 12 woningen in Bredene die niet kunnen aangesloten worden op de riolering. 3 hiervan hebben
een IBA geplaatst, 9 nog te realiseren.
Blankenberge
−

GUP-31004-007 (gravitaire leiding Polderlaan, Zeebruggelaan): in voorbereiding

Er zijn 62 woningen in Blankenberge die niet kunnen aangesloten worden op de riolering. 26 hiervan
hebben een IBA geplaatst, 36 nog te realiseren.
De Haan
−

GUP-35029-002 (gravitaire leiding drift, Driftweg,Wenduinesteenweg): uitgevoerd

−

GUP-35029-0027: uitgevoerd

−

GUP-35029-003 (graivitaire leiding Wenduinestraat): uitgevoerd

−

GUP-35029-005 (gravitaire leiding Driftweg, Dorpsstraat, Grotestraat, Marcel Meyerslaan): in
uitvoering

−

GUP-35029-15 (gravitaire leiding Violierenlaan): in voorbereiding

−

GUP-35029-0157: in voorbereiidng
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−

GUP-35029-017 (gravitaire leiding Blankenbergsesteenweg): nog niet opgestart

−

GUP-35029-018 (gravitaire leiding Poseidonlaan, Meerminpad): in voorbereiding

−

GUP-35029-020 (gravitaire leiding Snoekstraat): in voorbereiding

Er zijn 163 woningen in De Haan die niet kunnen aangesloten worden op de riolering.
33 hiervan hebben een IBA geplaatst, 130 nog te realiseren.
Zuinenkerke
−

GUP-31042-002 (gravitaire leiding Vagevuurstraat, Oude Molenweg, Lisseweegsesteenweg,
Conciencestraat, Doelhofstraat): nog niet opgestart

−

GUP-31042-009 (gravitaire leiding Driftweg) : uitgevoerd

Er zijn 281 woningen in Zuienkerke die niet kunnen aangesloten worden op de riolering. 152 hiervan
hebben een IBA geplaatst, 129 nog te realiseren.

2.2.2 Jabbeekse Beek
Het stroomgebied van de Jabbeekse beek watert af naar het Kanaal Brugge-Oostende en heeft
regelmatig te kampen met wateroverlast, al gaat het hier voornamelijk over overstroming van
landbouwgebied. Het bos- en natuurgebied Vloethemveld fungeert als belangrijk retentiegebied in
het bovenstrooms gebied. De Jabbeekse beek regelt de waterhuishouding van de zandstreek in het
zuiden van de polder en loost gravitair in het kanaal Brugge-Oostende.
Meer informatie over de Jabbeekse Beek vindt u op de website van het bekken van de Brugse Polders.

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE (LINK ACTIE 4B_B_0244)
De laatste jaren is op het grondgebied van Jabbeke de Grote waternavel sterk in opmars. De plant
woekert het sterkst in de omgeving van de Gemene Weiden en ’t Paddegat te Jabbeke en in het
afwateringsgebied van het Blauwe Torengeleed te Sint-Pieters (Brugge). Een specifieke aanpak is
noodzakelijk om de plant te verwijderen en verdere verspreiding te voorkomen. Relatief kleine
haarden worden manueel verwijderd. Grotere haarden worden machinaal verwijderd waarbij indien
mogelijk de korfmaaier wordt afgedekt met een vlechtwerk van metaaldraad en het maaimes
uitgeschakeld wordt. De Polderwerkman schept de in het water overgebleven resten onmiddellijk af.
Na zowel manuele als mechanische bestrijding moet de toestand nauwlettend opgevolgd worden.
Deze nazorg gebeurt door de werkman van de Polder samen met de rattenvanger van de
desbetreffende gemeente, die bij de controle elke hergroei manueel verwijderen.
In 2015 werd voor het gebied te Jabbeke een samenwerking tussen het Departement Mobiliteit en
Openbare Werken (MOW), Provincie West-Vlaanderen, gemeente Jabbeke en de Polder opgestart. Die
laatste coördineert de samenwerking, met als doel het gebied rond de Gemene Weiden in Jabbeke,
dat al jaren geteisterd wordt door de weelderige groei van waternavel, waternavel vrij te maken. Op
verschillende plaatsen werden netten geplaatst zodat besmetting tussen de verschillende waterlopen
en/of grachten die behoren tot het beheer van MOW enerzijds en Provincie, Gemeente of Polder
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anderzijds uitgesloten is. Sinds 2017 wordt een deel van het gebied handmatig, onder het goedkeurend
oog van de Polder, waternavelvrij gemaakt door de onderhoudsaannemer van de Polder. Er mag
gesteld worden dat de groei van de grote waternavel in 2018 in alle grachten of waterlopen onder
controle is, maar dat de nazorg in 2019 een belangrijke vereiste is. Wat de bestrijding in de
baangrachten van de autosnelweg (MOW) betreft kan gesteld worden dat er vordering gemaakt werd
maar bepaalde delen, ter hoogte van het Flaminckapark blijft echter nog een moeilijk gegeven waarbij
het in 2018 nodig was om dit deel machinaal te verwijderen. Ook in het afwateringsgebied van het
Blauwe Torengeleed werd veel waternavel verwijderd.
Ook hier is het belangrijk om de bestrijding in 2019 verder te zetten want enkel wanneer alle partijen
man en macht blijven inzetten kan het gebied waternavelvrij gemaakt en gehouden worden.

Figuur 13: relatief kleine haarden van waternavel worden manueel verwijderd, © Nieuwe Polder van Blankenberge.

BOVENGEMEENTELIJKE EN GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR

Jabbeke heeft een zuiveringsgraag van 87% (gegevens begin 2019). Er zijn geen bovengemeentelijke
projecten meer gepland.
De GUP-projecten 31012-008 (gravitaire leiding Isenbaertstraat, Gistelsteenweg, Lanestraat,
Bedevaartstraat, Gemeneweidestraat) en 31012-018 (gravitaire leiding Legeweg, Gistelsteenweg) zijn
in uitvoering.
Er zijn 426 woningen in Jabbeke die niet kunnen aangesloten worden op de riolering. 21 hiervan
hebben een IBA geplaatst, 405 nog te realiseren.
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2.2.3 Leopoldkanaal
VERBETERING VAN DE STRUCTUURKWALITEIT EN DE NATUURLIJKE WATERHUISHOUDING IFV IHD'S EN GET/GEP
KRLW DOOR HET AFSTEMMEN VAN HET WATERLOPENBEHEER EN DOOR KLEINSCHALIGE INGREPEN OP
ONBEVAARBARE WATERLOPEN (LOKALE OWL) IN HET BEKKEN VAN DE BRUGSE POLDERS (4B_B_0244) +
WEGWERKEN VISMIGRATIEKNELPUNTEN IN HET BEKKEN BRUGSE POLDERS (8A_C_0493)
De Oostkustpolder is volop bezig met de modernisering van hun infrastructuur voor waterbeheersing
in het middengebied van het Leopoldkanaal, zijnde optimalisatie van de afwatering en verfijnen van
bevloeiingssystemen. Heel wat oude balkenstuwen worden vervangen door kantelstuwen met
vispassage: op de uitmonding van de Stampershoekbeek, het Geleed Zuid, De Vischerie en het Geleed
Noord. Start van de werken wordt voorzien tegen de zomer van 2019.
Ook de optimalisatie en de uitbreiding van meetpunten op het hydrografisch meetnet is volop
lopende.
HERSTEL EN DE UITBREIDING VAN HET ZWIN-ESTUARIUM (ACTIE 4B_B_0026)

4 februari 2019 was een historische dag voor het natuurreservaat het Zwin. De oude internationale
dijk werd doorgebroken. Vanaf nu stroomt er zeewater het 120 hectare grote uitbreidingsgebied in en
uit, waardoor nieuwe slikken en schorren worden gevormd.
Meer info op www.zwininverandering.eu
Bescherming tegen overstromingen wordt gegarandeerd door een nieuwe dijk van zeven meter hoog,
die nog robuuster is. De VMM finaliseerde eind 2018 in het gebied een nieuw visvriendelijk
pompgemaal, meegefinancierd binnen het Europese SCAPE-project.
Het pompgemaal voorziet in:
−

een pomp die voortdurend het zoute water uit de zoute gracht naar het Zwin verpompt;

−

een pomp die water vanuit de zoete gracht in het Zwin kan overpompen;

−

een pomp die water vanuit de pompboezem in de zoete gracht kan pompen;

−

2 noodpompen die in geval van wateroverlast vanuit de pompboezem rechtstreeks in het Zwin
kunnen pompen.
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Figuur 14: bouw van het zwinpompstation met pompboezen (© VMM)

Realisatie antiverziltingsmaatregelen
In opdracht van de Oostkustpolder werd in 2018 een pompstation op de RWZI van Knokke-Heist
gebouwd en een ondergrondse persleiding aangelegd naar de Zeedijkader. Zo zal er continu vers zoet
water (effluent) dat anders naar de Paulusvaart wordt geloosd, in de Zeedijkader stromen die dienst
doet als zoete tegengracht voor de zoute kwel vanuit de zeezijde van de Hazegrasdijk.
De nieuwe zoete gracht ten zuiden van het zwinuitbreidingsgebied werd reeds in 2017 gerealiseerd en
werd in 2018 versterkt met teelaarde. Op de overgang van de zoete naar de zoute gracht werd een
kantelstuw geplaatst die het water van de zoete gracht en de Zeedijkader op een hoger peil moet
houden.
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Figuur 15: realisatie antiverziltingsmaatregelen in het Zwin

Slibruiming Paulusvaart
Tussen de bebouwde kom en het RWZI van Knokke bevindt zich in de Paulusvaart met ca. 850 m³
vervuild slib over een lengte van ca. 1.400 m. In functie van de verbetering van het rioleringsstelsel van
Knokke en van de werking van de RWZI, zal op korte termijn opnieuw meer regenwater door de
Paulusvaart stromen. Hiervoor moeten echter eerst een aantal restlozingen verdwijnen en moet
bovendien het vervuilde deel van de Paulusvaart gesaneerd zijn, omdat anders vervuild slib zich verder
in polder zou kunnen verspreiden. Slibanalyses werden in 2018 uitgevoerd door de Oostkustpolder en
bevestigden de vervuiling. De ruiming is gepland voor 2019. Het slib zal moeten afgevoerd worden
naar een erkend verwerkingsbedrijf. Kostenraming hiervoor bedraagt ca. 108.000 euro
medegefinancierd door het Vlaams Gewest en de provincie.

OMKERING VAN DE STROOMRICHTING VAN ZWINNEVAART EN ISABELLAVAART ( 4B_F_0002)
Actie opgenomen in het landinrichtingsplan Nieuwe Watergang
Eind 2017 werd het eerste landinrichtingsplan voor het landinrichtingsproject Zwinpolders
goedgekeurd na een openbaar onderzoek. Het landinrichtingsplan "Nieuwe Watergang" wil in eerste
instantie zorgen dat er een verbinding tussen de Isabellavaart en het nieuwe pompgemaal aan het
Zwin komt. Hierdoor zal in de toekomst, bij periodes van hoge neerslag, een extra uitlaatpunt richting
zee voor de Oostkustpolder gecreëerd worden. Tegelijkertijd moet deze maatregel er ook voor zorgen
dat het systeem om de verzilting van de Zwinomgeving tegen te gaan, optimaal kan functioneren.
Tussen de Retranchementstraat en de internationale dijk werd in 2018 een pompboezem aangelegd
met een wateroppervlakte van ongeveer 26.000 m². Deze pompboezem moet er voor zorgen dat de
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nieuwe pompen t.h.v. Zwin optimaal kunnen functioneren: zonder pompboezem zou er een te sterke
schommeling van het waterpeil in de Isabellavaart zijn en zouden de pompen te vaak moeten aan- en
afslaan.
In 2018 werden ook de werken gestart voor verbreding van de Nieuwe Watergang vanaf de
Hazegrassluis tot aan de pompboezem. Tijdens het archeologisch onderzoek voorafgaand aan de
werken werd een oude stenen oeverversteviging ontdekt. Er zal gezocht worden naar een manier om
deze te bewaren en te integreren in het nieuwe concept. VMM doet de landschappelijke en
ecologische herinrichting van de omgeving van de Zwinnevaart-Isabellevaart. Hiermee zal de vaart in
de toekomst weer via het Zwin kunnen afwateren, net als vroeger.
In de zomer van 2019 zal de Nieuwe Watergang onder de oude Hazegrassluis verdiept worden. Een
uitdaging gezien de sluis dateert van 1820 en beschermd is als monument.

Figuur 16: archeologisch onderzoek Nieuwe Watergang thv de oude Hazegrassluis (© VLM)

WEGWERKEN VISMIGRATIEKNELPUNTEN IN HET BEKKEN VAN DE BRUGSE POLDERS (ACTIE 8A_C_0493)
De Europese paling wordt beschouwd als één van de meest bedreigde Europese vissoorten. De
beperking van de stroomopwaartse migratie van glasaal wordt algemeen genoemd als een van de
kritische factoren die de palingpopulaties in gevaar brengen. Een belangrijke intrekroute voor glasaal
in Vlaanderen is het uitwateringscomplex in de haven van Zeebrugge aan de monding van het
Afleidingskanaal van de Leie en van het Leopoldkanaal.
Om glasaaltjes de kans te geven makkelijker het Leopoldkanaal op te zwemmen, worden de
sluisdeuren in de haven van Zeebrugge (aan de monding van het afleidingskanaal van de Leie en van
het Leopoldkanaal) zo een 10-tal cm geopend bij opkomend tij. In 2016 gebeurde het voorbereidend
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studiewerk en een evaluatie van de eerste testen met het omgekeerd spuibeheer doorheen de
uitwateringskokers (impact op de vispopulatie). In 2017 werd dit onderzoek verder gezet om eventuele
bijsturingen aan de kokers te kunnen voorstellen. In 2018 gebeurde een opvolging van de zoutintrusie
i.k.v. het aangepast spuibeheer in functie van glasaalmigratie. De glasaalmigratie is nog niet optimaal
maar kan niet verder worden onderzocht vooraleer de werken aan kokers afgewerkt zijn.
De verschillende stuwsluizen en uitwateringsconstructies van polderwaterlopen op het Leopoldkanaal
vormen ook een knelpunt voor de vismigratie. VMM bouwde in 2016 twee nieuwe uitwateringskokers
met terugslagkleppen aan de uitmonding van de Zwinnevaart om een gravitaire lozing van overtollig
waterin het Leopoldkanaal te bewerkstelligen. Een De Wit vispassage is in uitvoering.
Ook de Oostkustpolder besliste om de terugslagkleppen op een aantal van hun uitstroomconstructies
te herstellen: de deuren zijn verouder en sluiten niet meer goed af. Op 4 plaatsen nl. de uitwatering
Stampershoekbeek (W.H.11.), Geleed Zuid (W.H.13.), Geleed Noord (W.H.12.) en de Visscherie
(W.H.14.), worden de oude balkenstuw die het uitstromen van de waterlopen regelt, gemoderniseerd.
Er komen nieuwe kantelstuwen met inbegrip van vispassages. Bouwvergunning voor de werken werd
eind 2017 verleend. Om de werking van de vispassages zo optimaal mogelijk te maken werd ter plaatse
met ANB bekeken hoe de vispassages het best geconstrueerd kunnen worden om zoveel mogelijk
vismigratie te bewerkstelligen. Er werd geopteerd voor een De Wit vispassage. Door de Provinciale
Visserijcommissie werd een premie toegekend voor het plaatsen van de vispassages. Eind 2018
werden de werken gegund. De uitvoering van de werken wordt voorzien tegen de zomer van 2019.
BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR

In Maldegem is de persleiding Donk (fase 1 en 2) uitgevoerd (22.918 A+B) alsook de aansluiting van
Ramskapelle (21.747) te Heist en sanering van de Begijnewatergang (22.169).
Een aantal werken zijn in uitvoering: de optimalistie van het collectorenstelsel in Eeklo (22.071), de
landelijke zuivering Oostkerke (20.871) en renovatie van de collector Waggelwater in Koolkerke
(22.449).

Daarnaast zijn er een aantal projecten in voorbereiding: collector Oostkerke (22.561), sanering
Begijnenwatergang (22.430 fase 2) te Maldegem, de aansluiting van Middelburg op de RWZI van
Maldegem (22710), aanleg riolerig in de Leemweg te Sint-Laureins (22.853A), aanleg riolering in de
Eerstestraat te Sint-Laureins (22.853B).
TP AQF die in 2018 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd

Project 22451 Aansluiting Nieuwstraat in Kaprijke: voorwaardelijk gunstig
Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2020-2024

Voor het afstroomgebied van het Leopoldkanaal werd het project 22839 Renovatie
persleidingen PS Zoutelaan-Konijnendreef tot RWZI Knokke in Knokke-Heist met hoge prioriteit
geadviseerd. Dit volgde ook uit de besprekingen lopende binnen het GTO Paulusvaart. Doch
VMM meent dat er nog alternatieve scenario's mogelijik zijn om dezelfde doelstellingen te
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behalen. Vandaar dit project als studie opgedragen werd op het OP 2020.
Advisering Optimalisatieprogramma 2021-2025

-

Project 23192 - Sanering afvalwater Westermolenstraat in Kaprijke: het project ligt binnen
beschermingszone C in het kader van het voormalig mestactieplan en is gesitueerd binnen
het afstroomgebied van de Slependammewatergang. Het gebied is overstromingsgevoelig.
De Slependammewatergang is opgenomen in de beleidsvisie ecologische waterlopen. Er zijn
vage plannen van de Watergroep om ooit oppervlaktewater te onttrekken voor het
drinkwaterproductiecentrum van Kluizen. Het wegnemen van vuilvracht uit de waterloop is
in deze context relevant.

-

Project 23086 Sanering Moerhuize: het belang van de aansluiting van Moerhuize op de

collectieve waterzuivering is gerelateerd aan het Leopoldkanaal waarin de
Moerhuizewatergang, met beperkte overstromingsgebieden loost. Het Leopoldkanaal en
zijn omgeving (aangesloten waterlopen) hebben een belangrijke functie inzake natuur en
ecologie.
GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR
−

GUP-31043-002 (Knokke-Heist) riolering Kalveketedijk, Knokkestraat, Isabellastraat,
Natiënlaan, Kragendijk, Pannenstraat, Krommedijk, Westkapellestraat: in uitvoering

−

GUP-31043-019 (Knokke-Heist): riolering
Sparrendreef, Zevekote: in voorbereiding

−

GUP-31043-023(Knokke-Heist) riolering Zoutelaan, Eikenlaan: in voorbereiding

−

GUP-31043-024 (Knokke-Heist) riolering Amerikapad, Zwitserspad,
Dominicanenpad, Italiaanspad, Camille Lemonnierlaan: in uitvoering

−

GUP-43014-227 (St)Laureins) riolering Langeweg, Vlamingstraat: uitgevoerd

Hazegrasstraat,

Zwinlaan,

Lippensdreef,

Weiseweg,

Overzicht van de gemeentelijke projecten opgedragen op een subsidieprogramma in 2018 en
projecten in uitvoering/in voorbereiding in 2018 voor de betrokken gemeenten binnen het
afstroomgebied van het Leopoldkanaal.
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CALAMITEITEN
Structurele olieverontreiniging op de Zijdelingse Vaart Oost (zie ook WUP 2017).
Advies

Er wordt gevraagd aan het bekkensecretariaat om een GTO te organiseren met de mogelijke
betrokkenen om de problematiek van olievervuiling (sluiklozingen van motorolie door
vrachtwagenchauffeurs) op openbare parkings te bespreken. Er dient onderzocht te worden hoe
dit optimaal kan worden aangepakt. De Zijdelingsvaart kan hierbij gezien worden als een case,
waarvoor ook op andere plaatsen de lozing van uit parkings naar naburig watersysteem
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problematisch is.
Aan de CIW wordt geadviseerd om verder werk te maken van het uitwerken van een
gecoördineerde aanpak bij olieverontreiniging.
Instroom zeewater in het Leopoldkanaal
In augustus 2018 is er tweemaal zeewater in het Leopoldkanaal terechtgekomen door een calamiteit
aan de uitwateringsschuiven in Heist. Op 10 augustus bleef de schade beperkt maar in de nacht van 24
op 25 augustus gebeurde hetzelfde gedurende een langere periode waardoor een groot debiet aan
zeewater het Leopoldkanaal instroomde. De noodveizels in Heist traden in werking alsook de pomp op
het Zuidervaartje. Zo kwam ook zoutwater in het Schipdonkkanaal terecht en in het
polderwaterlopenstelsel. Door het teveel aan zoutwater trad er massale vissterfte op.
Dijkdoorbraak tussen Leopoldkanaal en Schipdonkkanaal
In de nacht van 29 op 30 december spoelde een deel van de middenberm tussen het Leopold- en
Schipdonkkanaal weg.

Figuur 17: dijkdoorbraak Leopold- en Schipdonkkanaal thv Damme op 29-30 dec. 2018

Advies IP

Vooral de middendijk van de kanalen tussen Oostkerke en de uitmonding in zee is risicovol omdat
daar zeer sterke stroming is wanneer water geloosd wordt in zee. Sterke oevererosie kan een
gevaar betekenen. Het is dan ook van groot belang dat de Vlaamse Waterweg geregeld
grondige inspecties en controles uitvoert om dergelijke dijkdoorbraken in de toekomst te
voorkomen.
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Volgens ANB is er een grote populatie sleutelbloem aanwezig op de middenberm. Overleg is
gewenst alvorens bijkomende werken uit te voeren.

2.2.4 Lisseweegse Vaart
De Lisseweegse Vaart, van oorsprong een oude natuurlijke waterloop tussen de stad Brugge en de
Noordzee, loopt dwars door het centrum van Lissewege om vervolgens langs de westelijke zijde van
de dorpskern Zwankendamme het havengebied te bereiken en gravitair uit te monden in de voorhaven
van Zeebrugge via een uitwateringssluis net stroomafwaarts van de Visartsluis. De Lisseweegse Vaart
bepaalt sterk de waterhuishouding van het omliggende poldergebied.
Meer informatie over de Lisseweegse Vaart vindt u op de website van het bekken van de Brugse
Polders.

LANDINRICHTINGSPROJECT VELDGEBIED BRUGGE - LANDINRICHTINGSPLAN ZWANKENDAMME
Om de afwatering van de Lisseweegse Vaart beter te regelen en om voor de ecologisch ingerichte
oevers een waterpeil te hebben die plas-dras situaties inhoudt, voorziet het landinrichtingsplan
Zwankendamme een nieuwe geautomatiseerde klepstuw (Actie 5B_A_014), net voor de inkokering
van de vaart. De Vlaamse Landmaatschappij, de Nieuwe Polder van Blankenberge en de provincie
West-Vlaanderen zullen hier samen voor instaan. Ze zullen ook de oevers van de vaart aanpakken
(Actie 8A_E_221). Voorstudies van het totaalproject zijn lopende bij de VLM.

2.2.5 Kerkebeek
De Kerkebeek stroomt grotendeels over het grondgebied van de gemeenten Zedelgem en Brugge
(Sint-Michiels). De brongebieden bevinden zich op de hoger gelegen ‘heuvels’ van Aartrijke, Veldegem
en een klein stukje Torhout. De beken in het stroomgebied van de Kerkebeek zijn alle van nature
laaglandbeken waarop de mens zeer sterk heeft ingegrepen.
Meer informatie over de Kerkebeek vindt u op de website van het bekken van de Brugse Polders.

RIVIERCONTRACT VOOR DE VALLEI VAN DE KERKEBEEK
Op 17 april 2018 ondertekenden de Vlaamse Overheid, de stad Brugge, de gemeente Zedelgem en de
provincie West-Vlaanderen het ‘Riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek’ welke een mix aan
ruim 50 maatregelen, die gedragen zijn door verschillende verantwoordelijken, bevat. De maatregelen
zorgen niet alleen voor een daling van de overstromingskansen door het uitvoeren van klassieke
beschermingsmaatregelen, zoals het voorzien van bijkomende buffering maar ook de
overstromingsschade daalt door het nemen van oa. preventieve maatregelen.
Meer info: kerkebeek.riviercontract.be/
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Figuur 18: ondertekening Riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek, © VMM.

BOUWEN VAN EEN GOG (GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED) LANGS DE KERKEBEEK (6_F_0247)
De Vlaamse Milieumaatschappij startte in 2017 met de aanleg van een gecontroleerd
overstromingsgebied in Sint-Michiels langs de Kerkebeek, een 24 hectare groot gebied tussen de
Chartreuseweg, Expresweg N31, Jagersstraat, Koning Albert I-laan en de Rijselstraat. Hierbij wordt een
beschermdijk rond het gebied gebouwd, van maximum een meter hoog op terreinen waar geen
bebouwing is en maximum zestig centimeter in de buurt van bebouwing. Bij hevige regenval zal het
gebied, dat zowat 120.000 kubieke meter water kan slikken, onder water worden gezet om natte
voeten en ondergelopen kelders in de nabijgelegen, watergevoelige wijken te vermijden.
Tijdens de wateroverlast van medio december 2017 bewees het nog niet afgewerkte GOG al meteen
zijn nut. In 2018 werd de bouwkunde volledig afgewerkt. De elektromechanica volgt begin 2019.
Officiële opening van het GOG wordt voorzien najaar 2019.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Bekkenspecifiek deel bekken van de Brugse Polders
Wateruitvoeringsprogramma 2018

pagina 38 van 67

Figuur 19: GOG Kerkebeek Rijselstraat Sint-Michiels, 1ste werking op 14 december 2017 (© Joachim DE FAUW, HERBOSCHKIERE)

AANLEGGEN VAN EEN BUFFERBEKKEN OP DE PLAATSEBEEK TER BEVEILIGING VAN DE DORPSKERN VAN ZEDELGEM
(6_F_0161)
De aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) langs de Plaatsebeek werd in 2017
voltooid. Door het knijpen van het water in de Plaatsebeek en door de aanleg van het gecontroleerd
overstromingsgebied, met bufferende capaciteit van 50.000 m³, zal bij een hoog waterpeil in de
waterloop het stelsel in het centrum minder onder druk komen te staan. Door deze ingrepen zal het
risico op wateroverlast in het centrum van Zedelgem zoals voorkwam in het verleden, vermeden
worden. In 2018 kreeg het GOG een recreatieve meerwaarde voor het centrum van Zedelgem door
het voorzien van een poel, een vijver en vlonderpaden. Er werd een informatiebrochure opgemaakt
en de officiële opening vond plaats op 20 juni 2018.

Figuur 20: GOG Plaatsebeek met poel, een vijver en vlonderpaden (© Provincie west-Vlaanderen, Dienst Waterlopen)
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VERHOGEN VAN HET WATERBERGEND VERMOGEN VAN DE MOUBEEK (6_F_0166)

De provincie West-Vlaanderen is gestart met de plannen voor een bufferbekken langsheen de
Moubeek. In de Moubeek wordt een stuw voorzien, zodat het water kan opstuwen naar een
bufferbekken. De grond voor het bufferbekken wordt door een landbouwer ter beschikking gesteld
(het weiland staat nu regelmatig onder water). De uitgegraven grond zal grotendeels gebruikt worden
om het deel van de te behouden landbouwgrond te verbeteren en beter bewerkbaar te maken.
Uitvoering wordt voorzien in het onderhoudsbestek 2018.

INRICHTING VAN DE MOUBEEK I.F.V. NATUURVERBINDING T.H.V. HET VELDBOS (8A_E_0219)
De Moubeek is één van de meest vervuilende waterlopen in Vlaanderen. De Moubeek ontspringt op
het plateau van Wijnendale en mondt via de Rollewegbeek uit in de Kerkebeek te Zedelgem.
Verspreide bebouwing, industriële lozingen en landbouwactiviteiten leggen een zware belasting op de
waterkwaliteit.
Advisering IP

Alvorens over te gaan tot structuurherstel van de Moubeek (actie 8A_E_0219) is het belangrijk
dat de waterkwaliteit aanvaardbaar is. Prioritair is dus de aanpak van de ongezuiverde
huishoudelijke lozingen te beginnen bij Wijnendale.
BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR

Binnen het afstroomgebied van de Kerkebeek zijn geen bovengemeentelijke saneringsprojecten
uitgevoerd of in uitvoering. Aquafin heeft wel reeds een technisch plan klaar voor de centralisatie van
de vuilvracht in diverse straten in het centrum van Wijnendale met aansluiting op de reeds geplande
KWZI van Wijnenale nabij de IJzerwegbeek (22042G). Er zijn ook nog een aantal projecten gepland (OP
2021-2025) die zullen bijdragen tot een verbetering van de sterk vervuilde Moubeek.
Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2020-2024

Het project Aansluiting Diksmuidse Heirweg, Faliestraat en Kronestraat in Zedelgem kreeg
werd in het WUP geadviseerd met een hoge prioriteit (binnen top 3): Het riool- en
collectorenstelsel in de gemeente Zedelgem heeft te kampen met een sterke verdunning en
aansluiting van bijkomende vuilvracht is positief. Afwaarts op de Kerkebeek situeert zich een
meetpunt met een hoge waterbodemsaneringsprioriteit. Er is een overstromingsproblematiek
aanwezig binnen het gebied.
Dit project kon effectief worden opgenomen op het OP 2020 (projectnummer 23525)
Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025

-

Project 23058 - Pompstation en persleiding Aartrijksestraat in Zedelgem
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-

Project 23347 - Aansluiting Ossebilkstraat - Moubekestraat in Zedelgem

-

Project 22286 - Zone Weidestraat-Aartrijkestraat en pompstation-persleiding in de
Aartrijkstraat in Torhout
Door bovenstaande 3 projecten worden belangrijke lozingspunten op de top van de
bovenlopen van de Kerkebeek opgeheven door het aansluiten op collector naar RWZI
Kortemark. Het gemengd afvalwater, dat thans terechtkomt in het stelsel van de Kerkebeek,
zal bij overstromingen, via overstortwerking, terechtkomen op het stelsel van de
Handzamevaart (SBZ zone) alsook nog beperkter in het stelsel van de Kerkebeek.
Stroomafwaarts de werken komen zones voor die mogelijks overstromingsgevoelig zijn. De
GUP projecten die er op aansluiten, hebben ook een hoge prioriteit. De projecten dienen
samen bekeken te worden ter sanering van de lozingen op de Moubeek.

-

Project 22335 - Pompstation en persleiding Aartrijksestraat in Torhout: de Wijk SintJozefarbeider/Driekoningen ligt op de waterscheiding tussen het bekken van de IJzer en de
Brugse Polders. Afhankelijk van de locatie kan het (hemel)water afstromen naar 3
verschillende waterlopen. De Koebeek, De Moubeek en de Kerkebeek (Veldbeek). De Koebeek
is een bovenloop van de Handzamevaart. De vallei van de Handzame is aangeduid als
vogelrichtlijngebied. De veldbeek langs de Noordelijke zijde en de Koebeek langs de Zuidelijke
zijde zijn in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan aangeduid als
natuurverbindingsgebied. Stroomafwaarts komen belangrijke overstromingsgebieden voor.
De sanering van dit project dient samen bekeken te worden met project 22286 en de meer
recente projectvoorstellen 23058 en 23347 ter sanering van de lozingen op de Moubeek op
grondgebied Zedelgem.

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR

In Zedelgem werden wegenis- en rioleringserken in de Leon Claeysstraat uitgevoerd (project W209285
- GIP_ID 16512).
Afkoppelingswerken zijn in uitvoering in de Rembertstraat (subsidieproject gemeentelijke riolering)
cluster 018-958, 018-893, 018-862.
In voorbereiding zijn:
−

Pierlapont, Elzenhoek + afkoppeling Wilgenlaan Doornlaan voorzien voor uitvoering oktober
2019 (subsidiedossier)

−

afkoppeling cluster 014-4504, 014-214 in de Brugse Heirweg te Aartrijke en voorbereidende
rioleringswerken voor afkoppeling Faliestraat, Kronestraat en Diksmuidse Heirweg in kader
van de aanleg van het fietspad langs de Brugse- en Diksmuidse Heirweg. Deze voorbereidende
werken worden uitgevoerd om bij de toekomstige werken voor afkoppeling van
projectnummer 23525 het nieuwe fietspad niet opnieuw op te breken. Bij deze twee
rioleringswerken die simultaan worden uitgevoerd samen met de aanleg van het fietspad zijn
geen subsidies voorzien. Uitvoering voorzien voor opstart begin 2020.

−

GUP projecten 31040-005 (Lekiestraat, Hoogveld, Klossterstraat)
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Er zijn 235 woningen in Zedelgem die niet kunnen aangesloten worden op de riolering. Er werd nog
geen enkele IBA geplaatst.

CALAMITEITEN
Op 25 mei 2018 werd er op de Kerkebeek een sterke geurhinder van thinner/mazout vastgesteld,
afkomstig vanuit de Moubeek thv het industrieterrein in Zedelgem.

Figuur 21: vervuiling op de Kerkebeek, © VMM

2.2.6 Zuidervaartje - Sint-Trudoledeken
Het Zuidervaartje loopt grotendeels parallel met het Kanaal Gent-Brugge-Oostende. In de buurt van
de Lappersforstraat in Assebroek vloeien het Sint-Trudoledeke en het Zuidervaartje, komende van de
sifon onder het kanaal, samen. Het Sint-Trudoledeken staat in verbinding met de Hoofdsloot via de
Mazelbeek. Bij wasdebieten loopt het Sint-Trudoledeken over in de Assebroekse Meersen.
Meer informatie over het Zuidervaartje - Sint-Trudoledeken vindt u op de website van het bekken van
de Brugse Polders.

VERBETERING VAN DE STRUCTUURKWALITEIT EN DE NATUURLIJKE WATERHUISHOUDING IFV IHD'S EN GET/GEP
KRLW DOOR HET AFSTEMMEN VAN HET WATERLOPENBEHEER EN DOOR KLEINSCHALIGE INGREPEN OP
ONBEVAARBARE WATERLOPEN (LOKALE OWL) IN HET BEKKEN VAN DE BRUGSE POLDERS (4B_B_244)
In het kader van de volledige sanering van het St. Trudoledeken werd nieuwe oeverversterking in het
St. Trudoledeken ter hoogte van het AZ St. Lucas geplaatst . Door de Oostkustpolder werd in 2017
eveneens een ruiming van het St. Trudoledeken over een traject van 1.200 m uitgevoerd in de
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Bekkenspecifiek deel bekken van de Brugse Polders
Wateruitvoeringsprogramma 2018

pagina 42 van 67

Assebroekse meersen. Een gedeelte van het slib was vervuild en werd afgevoerd naar een erkend
verwerkingsbedrijf. Over een traject van 1000 m werd er geruimd tussen Sint-Lucas en de Michel Van
Hammestraat wat overigens meer als 30 jaar geleden was. Het resterend traject van het SintTrudoledeken tussen de sifon AM en de samenvloeiing met waterloop WH.10.11 over een lengte van
650m werd in 2018 uitgevoerd.
Er zijn nog recreatieve mogelijkheden gepland in het gebied zoals een nieuw fietspad in de
middendreef, een vleermuizenbunker die tevens dienst doet als uitkijkpunt en de renovatie van de
zogenaamde Romeinse brug.

Figuur 22: ruiming Sint-Trudoledeken (© Oostkustpolder)

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR

In Beernem is het project 22.450 'Sanering van het gehucht Egypte' uitgevoerd alsook het project
22601 'Aansluiting Ruweschuurstraat'. Het project 21470 ' Aansluiting Oostveld-Pluime-Zeldonk' is in
uitvoering.
TP AQF die in 2018 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd

Project 22275H Optimalisatie collectorenstelsel Brugge-Assebroek-St-Kruis: voorwaardelijk gunstig.
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Er zijn geen nieuwe projecten gedefinieerd op het optimalisatieprogramma.
GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR

Volgende projecten zijn in voorbereiding of in uitvoering:
−

Afkoppelen van hemelwater van de Oedelemsesteenweg in Damme (W212112)

−

Aanleg van drukriolering + afkoppeling op perceelsniveau Egyptestraat, Zandberg, Sijselestraat
+ deel Zomergemstraat Oost in Beernem (W212097A)

−

Aanleg van drukriolering Schardauwstraat + deel Zomergemstraat Oost in Damme

−

GUP-31003-028 riolering Brugsestraat in Beernem

−

GUP-31003-002 riolering Wellingstraat, Parkstraat, St-Jorisstraat

−

GUP-31003-031 riolering Knesselarestraat

−

GUP-31003-036 riolering Reigerlosstraat, Heirweg

−

GUP-31003-037 riolering Ruweschuurstraat
Advisering IP

Het beheer van het Zuidervaartje kan een invloed hebben op de afwatering van de Kerkebeek.
Eind november, begin december en eind december 2018 was er in de omgeving van de
Wilgenbroekstraat en de Heidelbergstraat te Brugge wateroverlast. De provincie zoekt naar
meer bufferingsmogelijkheden stroomopwaarts maar ook stroomafwaarts dient een vlotte
waterafvoer gegarandeerd te zijn. De laatste jaren wordt echter een achterstallig onderhoud
vastgesteld. Vooral ter hoogte van het Lappersfortbos en vermoedelijk ook verder
stroomafwaarts is het Zuidervaartje dringend aan onderhoud toe.
Aan de Vlaamse Waterweg wordt geadviseerd om een onderhoudsprogramma op maat toe te
passen zodoende de kans op bovenstroomse overstromingen te verminderen. Er wordt op
aangedrongen dat de waterbeheerder, het onderhoud prominenter op zijn programma plaatst
en hiervoor de nodige middelen vrijmaakt.
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Figuur 23: foto's Zuidervaartje (mei 2019) - weelderige oeverbegroeiing is aanwezig.

2.2.7 Hoofdsloot - Assebroekse meersen
De Assebroekse Meersen vormen een complex van laaggelegen vochtige weiden en hooilanden. Het
gebied watert af via een bemalingsstation naar de Hoofdsloot.
Meer informatie over de Hoofdsloot - Assebroekse meersen vindt u op de website van het bekken van
de Brugse Polders.

VERBETERING VAN DE STRUCTUURKWALITEIT EN DE NATUURLIJKE WATERHUISHOUDING IFV IHD'S EN GET/GEP
KRLW DOOR HET AFSTEMMEN VAN HET WATERLOPENBEHEER EN DOOR KLEINSCHALIGE INGREPEN OP
ONBEVAARBARE WATERLOPEN (LOKALE OWL) IN HET BEKKEN VAN DE BRUGSE POLDERS (4B_B_244)
Project herinrichting Assebroekse Meersen

Sinds de zomer van 2015 zijn natuurinrichtingswerken aan de gang in de Assebroekse meersen. Deze
werken maken deel uit van het project Groene Fietsgordel Brugge. Deze nieuwe fietsverbinding verbindt vier groene zones waaronder de Meetkerkse Moeren en de Assebroekse Meersen. De Assebroekse Meersen is een laaggelegen gebied bestaande uit nat en moerassig hooiland. Het beslaat een
gebied van ong. 80 ha in eigendom van het Agentschap Natuur en Bos, die het gebied in samenwerking met lokale landbouwers beheert.
Uiteindelijke doel is het zoeken naar en evalueren van de juiste waterpeilen ifv de natuurdoelstellingen
en ter bescherming van overstromingen in de omliggende wijken van Assebroek-Brugge
In 2016 werden reeds een aantal werken voltooid: de plaatsing van een inlaatconstructie met
schotbalken en regelbare inlaatschuif om het water van de Meersbeek in perioden van droogte af te
leiden naar de Assebroekse meersen, de aanleg van een nieuwe bevloeiingsgracht (verbinding tussen
de Meersbeek en niet-gerangschikte waterloop WO.8.6.1), de herinrichting van de Hoofdader (+ 2 nietgerangschikte polderwaterlopen) en een nieuwe sifonconstructie onder het Sint-Trudoledeken.
Over het algemeen wordt nog een sterk ondermaats visbestand teruggevonden op de waterlopen
binnen de Assebroekse meersen vnl. ten gevolge van een slechte waterkwaliteit en mogelijke
vismigratieknelpunten. Het voorkomen van bermpje als riviergrondel wijzen echter op ecologische
potenties doch de habitatkwaliteit is nog te ondermaats om werkelijk tot een volwaardige populatie
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uit te groeien. Door VMM werd in 2017 op vraag van ANB maandelijks bijzonder wateronderzoek
uitgevoerd op een 10-tal locaties om een beter beeld te verkrijgen van de waterkwaliteit in het gebied
en de knelpunten. In 2018 werden de resultaten geanalyseerd.
Uit het onderzoek blijkt dat de waterkwaliteit binnen de Assebroekse meersen nog niet voldoet aan
de goede toestand. Naar de toekomst (termijn 4 à 5 jaar) toe zullen de nutriënten stelselmatig verder
dalen door enerzijds de sanering van de huishoudelijke restlozingen (o.a. aansluiting Sijsele en een
deel van Beernem en Oedelem) en anderzijds door het aankoopbeleid van ANB, zowel in het gebied
van de Meersen zelf, als langs de voedende waterloop (Meersbeek)(nulbemesting). De Zandberghoeve
(horecazaak), die voordien een IBA had dit niet functioneerde, is intussen aangesloten op de riolering.
De analyseresultaten van 2017 op de Groenstraatbeek tonen duidelijk de impact aan van de lozing
van de wasserij. Dit is verder stroomafwaarts merkbaar tot op de Hoofdsloot, vooral voor de
parameters P, CZV en chloriden. Op 21/03/2018 deed zich een calamiteit voor (slibuitspoeling),
vastgesteld door de Afdeling Handhaving. De meetresultaten in de Groenstraatbeek (oa ZS en CZV
gehalte) wijzen er op dat dergelijke incidenten zich eerder al voordeden.
Advisering IP

VMM neemt de Meersbeek terug op in het routine meetnet 2019-2020, incl. parameter sulfaat.
Onder normale omstandigheden stroomt het water van de Groenstraatbeek richting SintTrudoledeken. Er is een vermazing met de Hoofdsloot doch enkel bij hoogwater in de winter.
Desondanks merken we een invloed van de Groenstraatbeek, ook in drogere perioden. Dit aspect
moet zeker nog nader onderzocht worden, gezien het belang ervan indien dit water van de
Groenstraatbeek- Hellepoelbeek zou aangewend worden voor bevloeiing (via sifon onder sintTrudoledeken).
De beste oplossing om de Assebroekse meersen te vernatten is bijkomend debiet van de strengen
Hellepoelbeek en Groenstraatbeek gebruiken (via sifon onder Sint-Trudoledeken).

2.2.8 Brugse Vaart
Het kanaalpand Gent-Brugge of de “Brugse Vaart” doorkruist een groot deel van het bekken en heeft
vele functies: waterafvoer, scheepvaart, bevloeiing van de polders bij droogteperiodes en recreatie.
Het bekendste zicht van de Brugse Vaart is wellicht de keerstuw in Beernem die Brugge dient te
beschermen tegen overstromingen.
Meer informatie over de Brugse Vaart vindt u op de website van het bekken van de Brugse Polders.

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE
De Geuzenbeek staat via een schuif in verbinding met de Brugse Vaart. De schuif geeft nagenoeg geen
belemmering naar vismigratie toe omdat deze altijd open staat.
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UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR
BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR

In Knesselate is het project 22.500 aansluiting van de Waterstraat uitgevoerd evenals het
project 22.450 "Sanering Egypte" en het project 22.601 "Aansluiting Ruweschuurstraat" in
Beernem.
Het project 21.470 aansluiting Oostveld-Pluime-Zemldonk in Beernem is in uitvoering.
Daarnaast zijn ook nog de volgende projecten in uitvoering of in voorbereiding: de aansluiting
van de Westvoordestraat in Knesselare (23.079 deel A +B), de aansluiting van de stationsbuurt
in Sint-Maria-Aalter (22.249), de sanering van de Sterrewijk en Stratem in Aalter (22.686),
renovatie van de collectoren in Aalter (22933)
TP AQF die in 2018 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd

Project 23093 Aansluiting Kasteel- en Lijsterhoek (fase 1: Akkerstraat) in Beernem: ongunstig.
Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025

-

Project 2268U - Verbindingsriolering Stratem in Aalter

-

Project 23152 - Afkoppeling inlaten Eentveldstraat in Aalter
Er bevinden zich meerdere knelpunten van grachten die aangesloten zijn op de riolering.
Deze grachten zijn afkomstig van de cuesta van Knesselare waarbij in de omgeving een sterk
reliëfverschil is waar te nemen. Bij hevige neerslag komen lokaal en beperkt overstromingen
voor op de Eentveldstraat en omgeving. Dit waarschijnlijk doordat de riolering het
hemelwater niet snel genoeg kan afvoeren. Daarnaast is ook in drogere perioden een
continue afwatering in de grachten hetgeen zorgt voor een parasitair debiet in het
rioleringsstelsel. Deze parasitaire debieten en hemelwaterdiebieten zorgen voor verdunning
en beperktere efficiëntie van de waterzuiveringsinstallatie van Eeklo. De gemeente is echter
geen vragende partij voor dit project wegens andere prioriteiten. Tevens nog verder
onderzoek nodig.

-

Project 23494 - Aansluiting Pauwelsbos in Aalter: aansluiting belangrijke woonkern naar het
central gebied van Bellem

-

NIEUW project 23577 – Prioritaire riolering Nevelestraat in Deinze (Hansbeke)
In kader van werken aan de spoorweg wordt een nieuwe ringweg over de spoorweg
aangelegd en er zal tegelijk een DWA-leiding worden voorzien in het kruispunt. Opwaarts is
de stad Deinze bereid om mee te gaan in de sanering van opwaartse clusters. De nieuwe
ringweg is al aanbesteed dus dit project zal moeten samensporen. Een deel van het project
zal normaliter zelfs al in 2019 worden uitgevoerd.
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GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR

Op het subsidieprogramma voor 2018 is het project W218181 Aansluiting afvalwater Zuiddamme in
Beernem opgenomen.
Volgende projecten zijn uitgevoerd, in uitvoering of in voorbereiding voor de betrokken gemeenten
binnen het afstroomgebied van de Brugse Vaart.
Nr.

Naam project

Status

O209294
(GIP_ID: 16155)

Uitwerking Zoneringsplan Optimalisatie collector
Aalter

Voorbereidende
fase

O209198
(GIP_ID: 16131)

Uitwerking Zoneringsplan Polderdreef

Uitgevoerd

O213060
(GIP_ID: 16573)

Aanleg van een 2DWA-stelsel in de Knokseweg;
Schapersbosstraat, Waterstraat, Donkerstraat en
Zandekensstraat

Voorbereidende
fase

O209199B
(GIP_ID: 17240)

Uitwerking Zoneringsplan Savooien - Wingenestraat
en Savooien

Uitgevoerd

O209047B
(GIP_ID: 17784)

Aansluiting afvalwater stationsbuurt Sint-MariaAalter: gecombineerd gemeentelijk aandeel (OP-nr
Lokaal Pact: 22249G)

Voorbereidende
fase

O209199A
(GIP_ID: 17239)

Uitwerking Zoneringsplan Savooien - Wingenestraatsanering cluster opwaarts de Zouter

Uitgevoerd

O214044
(GIP_ID: 16150)

Gemeentelijke riolerings- en wegeniswerken
omgeving Straten en Sterrewijk (clusters 025-675, 792, -771, -816, -910, -940, -936, -1009, -823, -769, 740 en -752)

Voorbereidende
fase

O209035A
(GIP_ID: 19112)

Rioleringswerken in de Sportstraat

In uitvoering

Sanering van de clusters in de Hoogstraat,
Kernemelkstraat,
Schaerestraat,
Kattenberg,
Nonnendreef en Tinhoutstraat (opwaarts kruispunt
met de Ruweschuurstraat)

Uitgevoerd

W212076
(GIP_ID: 17337)

O209284
(GIP_ID: 16141)

Aanleg gescheiden stelsel met optimale afkoppeling
in Oostmolenstraat tussen Houtem en het spoor en
de Leon Bekaertlaan tussen de Durmelaan en de
Oostmolenstraat. Persingen RWA-leiding onder spoor
thv Oostmolenstraat en Molenstraat

Aalter/Lotenhulle/Poeke

Knesselare/Ursel

Aalter/Lotenhulle/Poeke

Aalter/Lotenhulle/Poeke

Aalter/Lotenhulle/Poeke

Aalter/Lotenhulle/Poeke

Knesselare/Ursel

Beernem/Oedelem/StJoris (Beernem)

Aalter/Lotenhulle/Poeke
Uitgevoerd

Aansluiting afvalwater Oostveld en Zeldonk door de
aanleg van riolering in de Zeldonkstraat, Pluime,
Nieuwenhovestraat, Knesselarestraat, Bruinberg en
Tinhoutstraat

Voorbereidende
fase

O209182
(GIP_ID: 16127)

Uitwerking Zoneringsplan Loveld - deel 2

Uitgevoerd

O209047A
(GIP_ID: 17783)

Heraanleg riolering en wegenis van stationsbuurt
Sint-Maria-Aalter

Voorbereidende
fase

W214021
(GIP_ID: 17105)

Gemeente

Beernem/Oedelem/StJoris (Beernem)

Aalter/Lotenhulle/Poeke

Aalter/Lotenhulle/Poeke
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−

GUP-44001-026 (Aalter) riolering Charlestonstraat: uitgevoerd

−

GUP-44001-026 (Aalter)riolering De Craenestraat: uitgevoerd

−

GUP-44001-060 (Aalter) uitgevoerd

−

GUP-44029-013 (Knesselare) riolering Knokseweg: in voorbereiding

−

GUP-44029-014 (Knesselare) riolering Schapersbosstraat, Westvoordestraat, Bommelare,
Aardenbergse Heerweg: in voorbereiding

−

GUP-44029-041 (Knesselare) riolering Urselseweg : in voorbereiding

−

GUP-44029-046 (Knesselare) riolering Urselseweg, Kleiten, Bergeland : in uitvoering

2.2.9 Ede
Het stroomgebied van de Ede en de Splenterbeek situeert zich in het Meetjesland (Maldegem –
Knesselare). De Splenterbeek en de Ede vormen een natuurlijke verbinding tussen de natuur- en
bosgebieden van het Drongengoedcomplex. De valleien zijn belangrijk voor de afwatering van de hoger
gelegen gebieden.
Meer informatie over de Ede vindt u op de website van het bekken van de Brugse Polders.

UITVOEREN VAN MAATREGELEN IN HET STROOMGEBIED
"GESTROOMLIJND LANDSCHAP" (ACTIE 8A_E_222)

VAN DE EDE EN DE SPLENTERBEEK IKV HET PROJECT

Eén van de maatregelen om de wateroverlastproblemen aan te pakken is het zoveel mogelijk
bovenstrooms ophouden van het regenwater (natuurlijke sponsfunctie herstellen en de
waterbergingscapaciteit verhogen).
Dit werd gerealiseerd in het Maldegemveld. Het waterbergend vermogen van het gebied werd
vergroot door 10.500 m³ grond af te graven, 6 stuwen te plaatsen en ongeveer 700 m lage dijkjes aan
te leggen. Er werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de natuurlijke topografie om in de laagst
gelegen zones ca. 9 700 m³ water te kunnen bergen bij piekneerslag.
De Provincie oost-Vlaanderen stond in voor de uitvoering van de werken in nauwe samenwerking met
Natuurpunt Maldegem-Knesselare, eigenaar van de 5 ha gronden. Het afgraven en afvoeren van de
gronden paste ook in het kader van de natuurdoelen.
Met de huidige 10.000 kubieke meter is echter nog niet voldoende waterberging voorzien. Men wil
ook een gecontroleerd overstromingsgebied realiseren voor 30.000 kubieke meter meer afwaarts van
Maldegemveld.
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Figuur 24: bijkomende buffering dmv knijpconstructies in het Maldegemveld (© provincie Oost-Vlaanderen, Natuurpunt
Maldegem-Knesselare)

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR

De sanering van Malecote in Maldegem (22.432) werd uitgevoerd alsook de sanering
Spanjaardhoek - Kruisken - Heulenonk in Maldegem (22.510).
TP AQF die in 2018 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd

Project 23011 Afkoppeling industrieterrein Krommewege in Maldegem: voorwaardelijk gunstig.
Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025

-

Project 23.086 Sanering Urselweg en project 23.488 Aansluiting Warmestraat: het

zuiveringsgebied van Maldegem kent een grote problematiek inzake verdunning. De
aanpalende Eetveldse meersen, waar heden een aantal huizen in lozen, is
overstromingsgebied en gelegen in VEN. Het afstromingsgebied van de Ede is aangeduid als
beschermingszone C binnen het oppervlaktewaterwingebied van Kluizen.
GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR
−

GUP-43010-001 riolering Margareta Van de Vaghevierelaan, Gravinne, Langeweg,
Kasteelstraat, Leestjesweg, Hoornstraat, Warande, Waterpolder: in voorbereiding

−

GUP-43010-066 Fortuinstraat: uitgevoerd

−

GUP-43010-076 Steenhouwerslaan, Vliegplein, Krommewege: in voorbereiding
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Een overzicht gemeentelijke projecten opgedragen op een subsidieprogramma in 2018 voor gebied en
eventueel projecten in uitvoering in 2018 in gebied:
Nr.

Project

Status

Gemeente

O209114 (GIP_ID:
6846)

Sanering afvalwater omgeving Malecote

Uitgevoerd

Maldegem

W212076
(GIP_ID: 17337)

Sanering van de clusters in de Hoogstraat,
Kernemelkstraat, Schaerestraat, Kattenberg,
Nonnendreef en Tinhoutstraat (opwaarts
kruispunt met de Ruweschuurstraat)

Uitgevoerd

Beernem/Oedelem/SintJoris (Beernem)

O212106 (GIP_ID:
17328)

Drukriolering Adegem met aansluiting naar
Malecote

Uitgevoerd

Maldegem

W214021
(GIP_ID: 17105)

Aansluiting afvalwater Oostveld en Zeldonk
door de aanleg van riolering in de
Zeldonkstraat, Pluime, Nieuwenhovestraat,
Knesselarestraat, Bruinberg en Tinhoutstraat

Voorbereidende
fase

Beernem/Oedelem/SintJoris (Beernem)

O213033 (GIP_ID:
5204)

Verbrandenbos - Kallestraat - Weide

Voorbereidende
fase

Maldegem

O209184 (GIP_ID:
16285)

Aanleg van een 2DWA-stelsel in de Kleitkalseide
en de Lievevrouwdreef, ingrepen tegen
wateroverlast en afkoppelen grachtinlaten te
Kleit - gecombineerd met 21748

In uitvoering

Maldegem

O213054 (GIP_ID:
17327)

Spanjaardhoek,
Kleemputte

Voorbereidende
fase

Maldegem

Kruisken,

Heulendonk,

2.2.10 Specifieke acties in kader van 'Kustveiligheid'
NEMEN VAN VEILIGHEIDSMAATREGELEN TEGEN OVERSTROMINGEN VAN OOSTENDE (ACTIE 6_G_016)
Uit de overstromingsberekeningen van het Masterplan Kustveiligheid blijkt dat de meest kritieke
punten zich vandaag bevinden in de kusthavens. Er wordt daarom prioritair ingezet op de verhoging
van de veiligheid in en rond de kusthavens. Er zijn grote risico’s voor slachtoffers en schade door
stormvloeden vanuit de haven van Oostende.
Op de Oosteroever in de haven van Oostende beschermt een stormmuur langs de Vismijnlaan en
Wandelaarskaai het achterland, de Vuurtorenwijk en Bredene, tegen stormvloed. Ook een stormmuur
langs de Slijkensesteenweg werd reeds gefinaliseerd.
In sommige zones in Raversijde en Mariakerke komt er nog een stormmuur en op bepaalde plaatsen
zal de zeedijk breder worden. Daarnaast moet de creatie van een duinenlandschap voor de dijk de
problemen die het opwaaiende zand op de tramsporen en kustbaan veroorzaken, aanpakken. Door de
renovatie van verouderde delen van de zeedijk zal een meerwaarde voor bewoners en recreanten
gecreëerd worden. Het hoofddoel is om Mariakerke, Raversijde en de achterliggende gebieden te
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beschermen tegen de impact van een 1000-jarige stormvloed. In 2018 werden de voorontwerpen
verder uitgewerk, de nodige vergunningen aangevraagd en de werken aanbesteed.
Ook worden de nodige maatregelen in de achterhaven (Zone Spuikom en Sas Slijkens) bestudeerd.
Hier zal een nieuwe stormstuw een oplossing bieden waarvoor verschillende scenario's voorliggen.
Voor de zone van het station tot en met het Mongomerydok werden nieuwe golfsimulaties uitgevoerd
om de mogelijke maatregelen te bepalen. Voor de verbinding tussen het Montgomerydok en het
Zeeheldenplein werd een stormmuur ontworpen, de uitvoering is voorzien vanaf eind 2019.

BESCHERMEN JACHTHAVEN BLANKENBERGE
Samen met de stad Blankenberge heeft afdeling KUST een architecturale stormmuur zo continu
mogelijk rond de haven gerealiseerd. De stormmuur heeft een wisselende hoogte en werd volledig in
de omgeving geïntegreerd.

Figuur 25: door de uniforme vormgeving van de stormmuur werd een complete wandeling rond de haven gecreëerd (©
Afdeling Kust)

ZANDSUPPLETIES
Na de Dieterstorm van 14 januari 2017 heeft afdeling Kust een plan opgemaakt om de natuurlijke
zachte zeewering te herstellen via zandsuppleties. In 2017 werd reeds ca. 1.524.000 m³ zand
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opgespoten oa. in Knokke-Heist, De Haan (Wenduine & Vosseslag), Middelkerke (Westende), Koksijde
(Sint-Idesbald) en De Panne. In het voorjaar 2018 volgde nog eens ca. 100.000 m³ thv Mariakerke,
Oostende en Bredene. Het laatste zand werd aangevoerd op het strand van Wenduine ter hoogte van
de Manitobahelling. De natuurlijke zeewering is daarmee opnieuw een stuk veiliger, robuuster en klaar
om nieuwe stormen te weerstaan.

RENOVATIE STRANDHOOFDEN WESTENDE
In 2017 werd door Afdeling Kust een studie opgestart om de erosieproblematiek van het strand van
Wenduine én de verzanding van de havengeul van Blankenberge samen structureel aan te pakken. Een
nieuwe hogere Westdam in Blankenberge en één of meerdere strandhoofden (of golfbrekers in de
volksmond) in Wenduine kwamen als beste oplossingen naar voor.
In 2018 werd overleg met de belanghebbenden gevoerd en de ontwerpen worden verder verfijnd. De
start van de werken is voorzien ten vroegste in het najaar van 2019.

OVERSTROMINGSMAATREGELEN HAVEN ZEEBRUGGE
In de haven van Zeebrugge zal vanaf de Visartsluis tot aan de New Yorklaan en van aan de
Vandammesluis tot aan de Zweedse kaai een stormmuur gebouwd worden. Tegelijkertijd zal men daar
ook het fietspad vernieuwen. Deze werken kaderen in het Masterplan Kustveiligheid. De uitvoering
zal starten in 2019.
De overstromingsmaatregelen zullen uiteraard rekening houden met de komst van de nieuwe zeesluis.

2.2.11 Overige thematische acties /belangrijke projecten
PRIORITAIRE AANPAK VAN DE
OOSTENDE (ACTIE 7B_J_038)

OVERSTORTWERKING VAN RIOLERINGEN NAAR ZEE TE

BLANKENBERGE

EN

De voorbije jaren kwamen de betrokken partijen vanuit het Bekkenbestuur Brugse Polders en het
Gebieds- en thematisch overleg (GTO) Noordede-Blankenbergse Vaart meermaals samen in kader van
een bovengemeentelijk afkoppelingsproject 21.740B betreft het afkoppelen van hemelwater (vnl.
afkomstig van campings en vakantiedorpen) van het collectorennetwerk te Bredene en De Haan om
de overstortwerking naar zee te verminderen. Belangrijke overstorten van het collectorennetwerk
situeren zich thv de jachthaven van Blankenberge en in Oostende. De vervuiling komt via de
havengeulen in zee terecht. Dit project zal in het voorjaar van 2019 in uitvoering gaan.
Een voorwaarde voor het realiseren van het project is dat dit geen bijkomende druk mag veroorzaken
bovenop de reeds bestaande overstromingsproblematieken (aan de rand van de dorpskern van
Bredene, in de omgeving van de Dorpstraat en in het landbouwgebied tot aan de uitmonding van het
Duiveketezwin in de Noordede). Binnen het GTO kwam men eind 2016 tot een consensus mbt de
locatie, grootte, capaciteit en kostenverdeling van een bufferbekken langsheen het Duiverketezwin,
stroomafwaarts het pompstation aan de Zandstraat te Bredene. Aquafin maakte hiervoor een apart
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en aangepast deel van technisch plan 22.944 op. De gemeente Bredene uitte hierop terecht zijn
bezorgdheid over de impact van de stijging van het waterpeil van het Duiveketezwin op enkele
zijwaterlopen waarop een terugslagklep geplaatst is en vraagt dit verder in het model te onderzoeken
met het oog op mogelijke remediërende maatregelen (slibruiming, plaatselijke bedijking,
noodpompjes, …).
Het bekkensecretariaat van de Brugse Polders faciliteerde in 2017 verder dit overleg tussen de
desbetreffende partijen en er werd een consensus bereikt. Het project is nu opgenomen op het
goedgekeurde optimalisatieprogramma 2019 van de VMM.

BOUW NIEUWE ZEESLUIS ZEEBRUGGE (SHIP-PROJECT)
Op 15 juli 2016 zette de Vlaamse Regering het licht op groen voor het planningsproces voor de bouw
van een nieuwe sluis in de haven van Zeebrugge. Na een geïntegreerd onderzoekstraject werden eind
2017 de resultaten voorgesteld.
De Vlaamse Regering hakte op 2 maart 2018 de knoop door en koos voor een compleet nieuwe sluis
die wordt gebouwd op de locatie van de oude Visartsluis. Daarmee wordt gekozen voor een snelle
oplossing met een beperkte impact op Zeebrugge en weinig onteigeningen. Het plan bevat ook forse
investeringen om de (lokale) mobiliteit vlot te trekken. Alles samen staat er investering van meer dan
1 miljard euro in de steigers.
Meer info: www.nieuwesluiszeebrugge.be

GTO WATERBALANS KUSTSTREEK
In november 2018 werd de studie afgerond die het watergebruik en -verbruik en het wateraanbod als
waterbalans voor de kuststreek in kaart brengt. En dit zowel voor oppervlaktewater en freatisch
grondwater als voor leidingwater. De studie berekende ook een prognose van de waterbehoefte op
middellange (2040) en lange (2100) termijn.
Op basis van de analyse van de resultaten van het waterbalansmodel werden beleidsaanbevelingen
en mogelijke maatregelen geformuleerd om een robuust waterbeheer in de kuststreek en kustpolders
te ondersteunen. De voorgestelde maatregelen zijn gericht op alle betrokken sectoren. Ze betreffen
grondwateraanvulling, waterspaarzaamheid, bufferen van oppervlaktewater, waterbleid in tijden van
watertekort en uitbreiding van kennis en het modelinstrumentarium.
De studie waterbalans kuststreek werd besproken in verschillende overlegmomenten van experten en
klankbordgroep. Dit telkens als “gebiedsgericht en thematisch overleg (GTO) voor de kuststreek” in
kader van het integraal waterbeleid. De bedoeling is om via het GTO een vervolg te verzekeren aan
deze studie.
Het bekkenbestuur (ev. specifieke vergadering met gebiedsgerichte samenstelling voor de kuststreek)
kan de beleidsaanbevelingen draagvlak geven door ze goed te keuren en over te maken aan de
Vlaamse Overheid (CIW) en om te zetten in acties van het bekkenspecifiek deel van het komende
stroomgebiedbeheerplan 2022-2027.
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3 AFBAKENINGEN OVERSTROMINGSGEBIEDEN EN

OEVERZONES

Er worden geen overstromingsgebieden en geen oeverzones afgebakend in het kader van het WUP
2018.
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Advies Investeringsprogramma’s van de waterbeheerders1
Overeenkomstig de afspraken die hiervoor gemaakt werden binnen de CIW gebeurt de advisering van de investeringsprogramma’s (mede) op basis van de
informatie die de waterbeheerders hebben aangegeven bij het deel planning in het opvolgingsinstrument ikv de voorbereiding van het WUP.
Voor het advies beoordeelt het bekkenbestuur of (1) de timing voor de uitvoering van de projecten strookt met de doelstellingen, (2) nieuwe acties kaderen
binnen de globale visie beschreven in het bekkenspecifieke deel, (3) er specifieke aanbevelingen mbt de uitvoering van projecten en/of werken gegeven
kunnen worden vanuit een integrale kijk op het bekken zodat de afstemming met andere waterbeheerders gegarandeerd is.
Overeenkomstig de afspraken die hiervoor gemaakt werden binnen de CIW gebeurt de advisering van de investeringsprogramma’s (mede) op basis van de
informatie die de waterbeheerders hebben aangegeven bij het deel planning in het opvolgingsinstrument ikv de voorbereiding van het WUP.
Het bekkenbestuur vraagt de waterbeheerders om bij de opmaak van hun toekomstige investeringsprogramma's rekening te houden met de in het
stroomgebiedbeheerplan afgebakende speerpunt- en aandachtsgebieden en er voor te zorgen dat de nodige projecten voor het behalen van de goede
toestand in deze gebieden op het programma worden geplaatst.
Verder geeft het bekkenbestuur nog volgende gebiedsspecifieke punten mee:
WATERTEKORT
De droogteperiodes van 2017 en 2018 hebben aangetoond dat Vlaanderen zich nog veel beter kan en moet voorbereiden op crisissituaties door droogte.
Er is nog veel werk te verzetten om alle nodige informatie te produceren en te verzamelen. Met de aanstelling van de CIW als droogtecoördinator en de
acties die hieruit voortgevloeid zijn vanaf het najaar van 2017, zijn alvast heel wat goede, eerste stappen gezet.
De langdurige droge periode van 2018 heeft nogmaals duidelijk het belang naar voor gebracht om de anticiperen op waterschaartste.

1

Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27
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Het bekkenbestuur wil de volgende aanbevelingen nogmaals benadrukken:
- zoeken naar mogelijkheden om water uit natte perioden vast te houden
- multifunctioneel gebruik van bufferbekkens
- inventarisatie van watervoorraden en locaties waar er grote nood is aan water voor captatie
- anticiperen via peilbeheer (vb. vroeger instellen van zomerpeil, niet meer afwaarts lozen)
- onderzoek naar de mogelijkheden betreffende ondergrondse stockage van water
- blijven hard inzetten op ophouden van water ikv watertoetsadviezen
- afstemmen van besluitvorming
- samenwerken in crisissituaties
- continue monitoring van geleidbaarheid .
LEOPOLDKANAAL
De middendijk van de kanalen tussen Oostkerke en de uitmonding in zee is risicovol omdat daar zeer sterke stroming is wanneer water geloosd wordt
in zee. Sterke oevererosie kan een gevaar betekenen. Het is dan ook van groot belang dat de Vlaamse Waterweg geregeld grondige inspecties en
controles uitvoert om dergelijke dijkdoorbraken zoals in dec. 2018 in de toekomst te voorkomen.
KERKEBEEK
−

Alvorens over te gaan tot structuurherstel van de Moubeek is het belangrijk dat de waterkwaliteit aanvaardbaar is. Prioritair is dus de aanpak van de
ongezuiverde huishoudelijke lozingen te beginnen bij Wijnendale.
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ZIJDELINGSE VAART OOST
−

Er wordt gevraagd aan het bekkensecretariaat om een GTO te organiseren met de mogelijke betrokkenen om de problematiek van olievervuiling
(sluiklozingen van motorolie door vrachtwagenchauffeurs) op openbare parkings te bespreken. Er dient onderzocht te worden hoe dit optimaal kan
worden aangepakt. De Zijdelingse Vaart kan hierbij gezien worden als een case, waarvoor ook op andere plaatsen de lozing van uit parkings naar
naburig watersysteem problematisch is.

−

Aan de CIW wordt geadviseerd om verder werk te maken van het uitwerken van een gecoördineerde aanpak bij olieverontreiniging.

ASSEBROEKSE MEERSEN
−

VMM neemt de Meersbeek terug op in het routine meetnet 2019, incl. parameter sulfaat.

−

Onder normale omstandigheden stroomt het water van de Groenstraatbeek richting Sint-Trudoledeken. Er is een vermazing met de Hoofdsloot doch
enkel bij hoogwater in de winter. Desondanks merken we een invloed van de Groenstraatbeek, ook in drogere perioden. Dit aspect moet zeker nog
nader onderzocht worden, gezien het belang ervan indien dit water van de Groenstraatbeek- Hellepoelbeek zou aangewend worden voor bevloeiing
(via sifon onder sint-Trudoledeken).

−

De beste oplossing om de Assebroekse meersen te vernatten is bijkomend debiet van de strengen Hellepoelbeek en Groenstraatbeek gebruiken (via
sifon onder Sint-Trudoledeken).

ZUIDERVAARTJE
−

Het beheer van het Zuidervaartje kan een invloed hebben op de afwatering van de Kerkebeek. De laatste jaren wordt een achterstallig onderhoud
vastgesteld. Aan de Vlaamse Waterweg wordt geadviseerd om een onderhoudsprogramma op maat toe te passen zodoende de kans op
bovenstroomse overstromingen te verminderen. Er wordt op aangedrongen dat de waterbeheerder, het onderhoud prominenter op zijn programma
plaatst en de nodige middelen vrijmaakt.
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Advies Optimalisatieprogramma 2021 - 20252
Voor het OP 2021-2025 werden slechts één nieuw project gedefinieerd nl. project 23577 – Prioritaire riolering Nevelestraat in Deinze (Hansbeke) nabij de
grens met bekken van de Gentse Kanalen. In kader van werken aan de spoorweg wordt een nieuwe ringweg over de spoorweg aangelegd en er zal tegelijk
een DWA-leiding worden voorzien in het kruispunt. Opwaarts is de stad Deinze bereid om mee te gaan in de sanering van opwaartse clusters. De nieuwe
ringweg is al aanbesteed dus dit project zal moeten samensporen. Een deel van het project zal normaliter zelfs al in 2019 worden uitgevoerd.
Het advies van het WUP 2017 kan als dusdanig behouden worden.
Het bekkenbestuur vraagt aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om bij de selectie van de projecten voor opname in het (op te dragen gedeelte van het)
Optimalisatieprogramma (OP) 2021-2025 rekening te houden met de hieronder voorgestelde prioritering.
De projecten zijn weergegeven in rangorde conform de toegepaste toetsingsmethodiek. Het bekkenbestuur is dus vragende partij om preferentieel de
bovenaan gesitueerde projecten te programmeren op het OP.
Tabel 1: prioritaire projectenkort en rangorde advies OP 2021-2025
Project
nr.

Projectomschrijving

22926

Verbindingscollector Keibergstraat
- pomstation 96573 ter hoogte van
Gaverbeek

Torhout

Aansluiting
afvalwater
Vrijgeweidestraat

Wingene

23210

2

Gemeente

Zuiveringsgebied

regio

Kortemark

Afstroomgebied

Raming

Rivierbeek

Rangorde

Motivatie advies/rangorde

2.355.917

8

Dit is een belangrijk project stroomopwaarts (+1) het stelsel van de Rivierbeek
naar zowel waterkwaliteit als waterkwantiteit en gelegen in AG (+3).
Stroomafwaarts overstroomt het op vele plaatsen langs de Gaverbeek en verder
op naar de Velddambeek en maatregelen in uitvoering (+1). Stroomafwaarts ook
voorkomen van SBZ (+1). GUP project stroomopwaarts met hoge prioriteit (+2).
Het project hangt af van de gemeentelijke planning en wordt best gecombineerd
met de werken voorzien in het waterbeleidsplan van Torhout.

1.084.497

6,5

De Jobeek vormt een stroomopwaartse streng van de Rivierbeek (+1). Op de
Rivierbeek heb je tal van natuur, SBZ zones (+1). Ook kent de vallei van de
Rivierbeek een uitgesproken frequent overstromingkarakter (+1,5). Ligt in AG en

kostprijs
(EUR)

Bovenloop
Gaverbeek

Wingene

Rivierbeek
Muizeveldbe
ek

Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27
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inzetten op het verder wegnemen van vuilvrachten in combinatie om de druk
van uit de landbouw weg te nemen is heel belangrijk om de goede ecologische
toestand te halen (+3). Voor gemeente pas uitvoerbaar na 2023. Prioriteit aan
lopende en geplande projecten (6 in totaal !).
nieuw

Aansluiting Diksmuidse Heirweg,
Faliestraat en Kronestraat

Zedelgem

Brugge

Kerkebeek

1.065.000

6,5

Het riool- en collectorenstelsel in de gemeente Zedelgem blijkt, uit onderzoek,
te kampen te hebben met sterke verdunning (+2). Voorkomen van meetpunt
met een hoge waterbodemsaneringsprioriteit stroomafwaarts op Kerkebeek
(+1). Overstromingsproblematiek aanwezig (NOG, huidig/toekomstige GOG's;
+2,5), plaatselijke erosie en uitspoeling (+1)

22831

Sanering Barrieke - Raakske Drieweg
(fase
2:
Beernemsesteenweg - Raakske)

Wingene

Wingene

Rivierbeek

895.601

6

Watert af richting Ringbeek, bovenloop van de Rivierbeek (+1) met op zijn
benedenloop belangrijke overstromingsgebieden (+1) en natuurgebieden (+1).
Ligt in aandachtsgebied (+3). Voor gemeente pas uitvoerbaar na 2023. Prioriteit
aan lopende en geplande projecten (6 in totaal !).

22431

Sanering Moerhuize

Maldegem

Maldegem

Moerhuizew
atergang

76.000

6

Het belang van de aansluiting van Moerhuize op de collectieve waterzuivering is
gerelateerd aan het Leopoldkanaal waarin de Moerhuizewatergang, met
beperkte overstromingsgebieden (+1), loost. Het Leopoldkanaal en zijn
omgeving (aangesloten waterlopen) hebben een belangrijke functie inzake
natuur en ecologie: SBZ (+1), hoofdfunctie natuur (+1), natuurverbinding in
PRUP (+1), glasaalmigratieweg (+1). Op het Leopoldkanaal t.h.v. Strobrugge ligt
een meetpunt waterbodems met hoge saneringsprioriteit (+1). Inzake kostprijs
van aanleg gemeentelijke riolering valt dit project wel duur uit. Er is dan ook
geen intentie van de gemeente om dit in de eerstkomende jaren uit te voeren
en ook zeer lage GUP-prioriteit.

2.351.720

5,5

Lozingspunten op de top van de bovenlopen van de Kerkebeek worden
opgeheven (+1) door het aansluiten op collector naar RWZI Kortemark. Het
gemengd afvalwater, dat thans terechtkomt in het stelsel van de Kerkebeek, zal
bij overstromingen, via overstortwerking, terecht komen op het stelsel van de
Handzamevaart (SBZ +1) alsook nog beperkter in het stelsel van de Kerkebeek.
Onder normale omstandigheden desalniettemin zal het afvalwater worden
gezuiverd. Dus een verbetering van de toestand. Stroomafwaarts de werken
komen zones voor die mogelijks overstromingsgevoelig zijn (+0,5).Het GUP
project dat er op aansluit heeft een hoge prioriteit (+2). Het project heeft ook
een zeer goede kostprijs/IE (+1). Het concept en de dimensionering van dit
project dient samen bekeken te worden met project 22335 en de meer recente
projectvoorstellen 23058 en 23347 ter sanering van de lozingen op de Moubeek
op grondgebied Zedelgem. Naar uitvoering toe hangt project 22286 echter enkel
vast aan project 23058 en 23347.

236.405

5,5

De te saneren vuilvracht loost momenteel op de Jobeek en situeert zich binnen
AG (+3). Stroomafwaarts op het stelsel van de Hertsbergebeek komen

Leopoldkana
al

22286

Zone Weidestraat - Aartrijkestraat
en pompstation - persleiding
Aartrijkestraat

Torhout

Kortemark

Koebeek,
Moubeek
KerkebeekVeldbeek

22201

Aansluiting Meiboomstraat

Wingene

Wingene

Jobeek
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belangrijke overstromingsgebieden (+1) alsook VEN gebieden voor (+1).
Stroomopwaarts
ligt
een
meetpunt
met
hoge
hydraulische
waterbodemsaneringsprioriteit (+0,5).Voor gemeente pas uitvoerbaar na 2023.
Prioriteit aan lopende en geplande projecten (6 in totaal !).
23192

Sanering
Westermolenstraat

afvalwater

Kaprijke

Eeklo

Slependmme
watergang

301.645

5

Het project ligt binnen beschermingszone C in het kader van het voormalig
mestactieplan (+1). Het project is gesitueerd binnen het afstroomgebied van de
Slependammewatergang met overstromingen (+1). Een bovenloop (+1).
Opgenomen in de beleidsvisie ecologische waterlopen (+1). Er zijn vage plannen
van de Watergroep om ooit oppervlaktewater te onttrekken voor het
drinkwaterproductiecentrum van Kluizen. Het wegnemen van vuilvracht uit de
waterloop is in deze context relevant (+1). De uitvoering van het voorbehoud
van dit project staat geprogrammeerd na de uitvoering van de Nieuwstraat (zie
project 22451), dus na 2021-2022.

Ede

2.057.428

5

Het zuiveringsgebied van Maldegem kent een grote problematiek inzake
verdunning. De aanpalende Eelveldse meersen, waar heden een aantal huizen
in lozen, is overstromingsgebied (+1) en gelegen in VEN (+1). Het
afstromingsgebied van de Ede is aangeduid als beschermingszone C binnen het
oppervlaktewaterwingebied van Kluizen (+1). Het aanverwant gemeentelijk
project binnen het GUP heeft een hoge prioriteit (+2).

Kloosterbeek

231.092

5

Het project situeert zich op het stroomopwaarts gedeelte van de
Hertsbergebeek in AG (+3). Het voorkomen van overstromingsgebieden
langsheen de Hertsbergebeek maakt dat na sanering van de vuilvracht bij
overstromingen minder afvalwater in het milieu zal terecht komen (+1). Langs
de Hertsbergebeek SBZ (+1). Er is een engagement van de gemeente tot
uitvoering in 2023.

553.642

5

Het project situeert zich op het stroomopwaarts gedeelte van de
Hertsbergebeek in AG (+3). Het voorkomen van overstromingsgebieden
langsheen de Hertsbergebeek maakt dat na sanering van de vuilvracht bij
overstromingen minder afvalwater in het milieu zal terecht komen (+1). Langs
de Hertsbergebeek SBZ (+1).Voor gemeente pas uitvoerbaar na 2023. Prioriteit
aan lopende en geplande projecten (6 in totaal !).

3.036657

5

Er bevinden zich meerdere knelpunten van grachten die aangesloten zijn op de
riolering. Deze grachten zijn afkomstig van de cuesta van Knesselare waarbij in
de omgeving een sterk reliëfverschil is waar te nemen. Bij hevige neerslag
komen lokaal en beperkt overstromingen voor op de Eentveldstraat en
omgeving (+1). Dit waarschijnlijk doordat de riolering het hemelwater niet snel
genoeg kan afvoeren. Daarnaast is ook in drogere perioden een continue
afwatering in de grachten hetgeen zorgt voor een parasitair debiet in het
rioleringsstelsel (+2). Deze parasitaire debieten en hemelwaterdiebieten zorgen

Leopoldkana
al

23086

Sanering Urselweg

Maldegem

Maldegem

23409

Sanering Wulfhoek - Sint-Elooi

Wingene

Wingene

PoversbeekVeldbeek

22173

Verbinding
Lavoordestraat
Hermeerstraat

met

2DWA-riool
collector

Wingene

Wingene

Kloosterbeek
PoversbeekVeldbeek

23152

Afkoppeling inlaten Eentveldstraat

Knesselare

Aalter

Slabbaertbee
k
Kanaal GentBrugge
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voor verdunning en beperktere efficiëntie van de waterzuiveringsinstallatie van
Eeklo (+2). gemeente geen vragende partij voor dit project wegens andere
prioriteiten. Ook nog verder onderzoek nodig.
23488

Aansluiting Warmestraat

Maldegem

Eeklo

Ede

1.527.627

5

Het zuiveringsgebied van Maldegem kent een grote problematiek inzake
verdunning. De aanpalende Eelveldse meersen, waar heden een aantal huizen
in lozen, is overstromingsgebied (+1) en gelegen in VEN (+1). Het
afstromingsgebied van de Ede is aangeduid als beschermingszone C binnen het
oppervlaktewaterwingebied van Kluizen (+1). Het aanverwant gemeentelijk
project binnen het GUP heeft een hoge prioriteit (+2). De nodige
subsidieaanvragen door de gemeente zijn reeds ingediend.

nieuw

Aansluiting Pauwelsbos

Aalter

Aalter

Kanaal GentBrugge

682.890

5

De collectoren zijn strategische strengen in het gans collectorenstelsel dat
vuilwater afkomstig van 6304 IE vervoert. Het falen van deze collectoren zou tot
gevolg hebben dat heel wat stroomopwaarts gelegen collectoren zouden
overstorten in het watersysteem hetgeen een zware milieuimpact zou hebben
(+2). Het totaal kostenplaatje voor de renovatie is hoog. Doch omgerekend per
IE bedraagt het 147€/IE (+1). lage GUP prioriteit. Het falen van de collectoren
zou impact kunnen hebben op leefmilieu, mobiliteit, veiligheid, overstromingen,
volksgezondheid, ….(+2).

23058

Pompstation
Aartrijkestraat

Zedelgem

Kortemark

Kerkebeek

644.793

4,5

Lozingspunten op de top van de bovenlopen van de Kerkebeek worden
opgeheven (+1) door het aansluiten op collector naar RWZI Kortemark. Het
gemengd afvalwater, dat thans terechtkomt in het stelsel van de Kerkebeek, zal
bij overstromingen, via overstortwerking, terecht komen op het stelsel van de
Handzamevaart (SBZ +1) alsook nog beperkter in het stelsel van de Kerkebeek.
Onder normale omstandigheden desalniettemin zal het afvalwater worden
gezuiverd. Dus een verbetering van de toestand. Stroomafwaarts de werken
komen zones voor die mogelijks overstromingsgevoelig zijn (+0,5).Het GUP
project dat er op aansluit heeft een hoge prioriteit (+2). Draagt bij tot sanering
Moubeek. Momenteel zijn een aantal projecten in Torhout in uitvoering of
gepland. Pas als er groen licht komt vanuit de stad Torhout om te werken in de
Aartrijkestraat richting de ring van Torhout kunnen de bovengemeentelijke
werken effectief geprogrammeerd worden.

23347

Aansluiting
Ossebilkstraat
Moubekestraat

Zedelgem

Kortemark

Moubeek

877.798

4,5

Lozingspunten op de top van de bovenlopen van de Kerkebeek worden
opgeheven (+1) door het aansluiten op collector naar RWZI Kortemark. Het
gemengd afvalwater, dat thans terechtkomt in het stelsel van de Kerkebeek, zal
bij overstromingen, via overstortwerking, terecht komen op het stelsel van de
Handzamevaart (SBZ +1) alsook nog beperkter in het stelsel van de Kerkebeek.
Onder normale omstandigheden desalniettemin zal het afvalwater worden
gezuiverd. Dus een verbetering van de toestand. Stroomafwaarts de werken
komen zones voor die mogelijks overstromingsgevoelig zijn (+0,5).Het GUP
project dat er op aansluit heeft een hoge prioriteit (+2). Draagt bij tot sanering

en

persleiding

-

Kerkebeek
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Moubeek. Momenteel zijn een aantal projecten in Torhout in uitvoering of
gepland. Pas als er groen licht komt vanuit de stad Torhout om te werken in de
Aartrijkestraat richting de ring van Torhout kunnen de bovengemeentelijke
werken effectief geprogrammeerd worden.
22839

Renovatie
persleidingen
PS
Zoutelaan-Konijnendreef tot RWZI
Knokke

Knokke-Heist

Knokke

Paulusvaart

2.861.227

4

Renovatie van leidingen heeft op zich geen milieuimpact. Pragmatische score:
het niet renoveren met kans op een calamiteit zou een belangrijke impact
kunnen hebben op milieu / veiligheid / mobiliteit (+2). Aandacht moet worden
besteed voor verdere opvolging van de aantasting van de asbestcement
persleiding. Dit project is gekoppeld aan een ruimer project dat een oplossing
nastreeft voor overstortwerking naar de Paulusvaart alsook voorziet in de
creatie van een RWA-as langs de Zoutelaan (+2).

1.239.131

3,5

De Wijk de Sint-Jozefarbeider/Driekoningen ligt op de waterscheiding tussen het
bekken van de Ijzer en de Brugse Polders (bovenlopen +1). Afhankelijk van de
locatie kan het (hemel)water afstromen naar 3 verschillende waterlopen. De
Koebeek, De Moubeek en de Kerkebeek (Veldbeek). De Koebeek is een
bovenloop van de Handzamevaart. De vallei van de Handzame is aangeduid als
vogelrichtlijngebied. De veldbeek langs de Noordelijke zijde en de Koebeek langs
de Zuidelijke zijde zijn in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan aangeduid als
natuurverbindingsgebied
(+1).
Stroomafwaarts
komen
belangrijke
overstromingsgebieden voor (+1,5). De sanering van dit project dient samen
bekeken te worden met project 22286 en de meer recente projectvoorstellen
23058 en 23347 ter sanering van de lozingen op de Moubeek op grondgebied
Zedelgem.

1.715.731

2

Inzake milieueffecten scoort dit project niet extreem hoog omwille van het niet
voorkomen van waardevolle ecologische gebieden in situ alsook geen
overstromingsthematiek direct stroomafwaarts het project. Desalnietemin
betreft de Dalevijverbeek een verre bovenloop van het Zuidervaartje (+1). Gelet
op de thematiek van overstromingen langsheen quasi de ganse loop van het
Zuidervaartje (+1). Zolang er geen toelating is van AWV om de grachten van de
E40 ook voor andere doeleinden te gebruiken naast de afvoer van het
regenwater van de autosnelweg zelf, zit dit dossier muurvast.

765.549

2

Falen van de persleiding heeft op zich weinig impact op bijzondere
milieuaspecten doch wel een belangrijke algemene milieu-impact naar
veiligheid toe (+2). Aandacht moet worden besteed voor verdere opvolging van
de aantasting van de asbestcement persleiding. De problematiek van de
asbestcementpersleidingen wordt geval per geval verder door Aquafin
opgevolgd o.m. in een Technische Werkgroep. Voor het ogenblik zijn er geen
argumenten om de renovatie van deze persleiding in asbestcement prioritair op
te nemen.

Isabellavaart
Leopoldkana
al

22335

Aansluiting Pottebezemstraat
Oude
Gentweg
Driekoningenstraat

-

Torhout

Kortemark

Koebeek
Moubeek
KerkebeekVeldbeek

22706

Optimalisatie
Dalevijversbeek

overstort

Oostkamp

Brugge

Dalevijversbe
ek
Zuidervaartje

22837

Vervanging
persleiding
van
pomstation Kerkstraat (Zuienkerke)

Zuienkerke

Brugge

Blankenbergs
e Vaart

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Bekkenspecifiek deel bekken van de Brugse Polders
Wateruitvoeringsprogramma 2018

pagina 63 van 67

23184

Aanleg riolering Gentstraat (N456)
& opname gemeentelijke groene
clusters.

Kaprijke

Eeklo

Slependamm
ewatergang

428.226

1,5

Het project omvat de aanleg van riolering in de Gentstraat, en zorgt voor een
verminderde nutriëntrdruk op de stroomafwaarts gelegen waterlopen (+1). De
ecologische winst is beperkt (+0,5). De studie van AWV voor de aanleg van
fietspaden is lopende. Het integrale project is niet concreet genoeg om het
saneringsproject nu reeds aan een programmajaar toe te wijzen.

Prioritaire projecten en adviserende standpunten
Het bekkenbestuur van het Bekken van de Brugse Polders vraagt aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om bij de selectie van projecten voor opname
in het (op te dragen gedeelte van het) optimalisatieprogramma (OP) 2021-2025 rekening te houden met de voorgestelde prioritering (rangorde) met
bijhorende motivatie.
Het bekkenbestuur vraagt aan de VMM dat, indien er zich belangrijke potenties voor waardevolle projecten voordoen, er proactief naar de gemeenten
gecommuniceerd wordt omtrent de modaliteiten van het lokaal pact. Dit kan sommige gemeenten misschien motiveren tot het indienen van
rioleringsdossiers, waarbij een extra financiering bovenop de reguliere begrotingsbudgetten mogelijk de doorslag kan geven.
Het bekkenbestuur dringt er bij de respectievelijke gemeenten op aan om de nodige gemeentelijke initiatieven (oa. indienen van subsidieaanvragen voor het
gemeentelijke aandeel, nader onderzoek) te nemen, zodat de prioritair gestelde bovengemeentelijke projecten (KU) effectief op het programmajaar 2020
kunnen vastgelegd worden.
Het bekkenbestuur vraagt dat de gemeenten en de rioolbeheerders de nodige inspanningen leveren zodat de projecten ‘NKU’ (niet klaar voor uitvoering),
welke hoog gerangschikt zijn op basis van de uitgevoerde toetsing, op het volgend OP 2021-2025 effectief kunnen opgedragen worden. Het betreft oa.
specifiek de volgende projecten (de gemeente Wingene doet momenteel al heel veel inspanningen):
−

Project 22926 - Verbindingscollector Keibergstraat - pomstation 96573 ter hoogte van Gaverbeek in Torhout (hoogste rangorde = 8)

−

Project 22431 – Sanering Moerhuize in Maldegem (rangorde = 6)

−

Project 22286 - Zone Weidestraat-Aartrijkestraat en pompstation-persleiding in de Aartrijkstraat in Torhout (rangorde = 5,5)
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Advisering TP Aquafin3
In 2018 werden onderstaande technische plannen van Aquafin geadviseerd.
Tabel 2: overzicht adviezen bij TP AQF in 2018
Projectnr.

22451

3

Projectomschrijving

Aansluiting Nieuwstraat

23093

Aansluiting Kasteel- en
Lijsterhoek (fase 1:
Akkerstraat)

23011

Afkoppeling
industrieterrein
Krommewege

Gemeente

Kaprijke

Beernem

Maldegem

Datum
advies

19/06/2018

Advies GTO

Terugkoppeling advies

Op basis van de binnen gekomen adviezen werd het TP plan voorwaardelijk
gunstig geadviseerd. Er waren geen tegenstrijdige deeladviezen.

Consensusvergadering 05/09/2018: project werd niet
goedgekeurd. Nog teveel onduidelijkheden en lopende
actiepunten.

Vooral de Slependammepolder uitte bezorgdheden over een versnelde
waterafvoer en te weinig buffering en pleit voor het herprofileren van een
aantal straatgrachten, een bijkomende buffering bij de uitstroom van de RWA
boven de Vrombautstraat en het verhogen van de overstortdrempel bij
waterloop 8339. Het is aangewezen om met de Slependammepolder nog eens
bilateraal te overleggen om een antwoord te bieden op hun bezorgdheden en
vragen. Wellicht kunnen een aantal zaken op korte termijn bij de opstart van
het hemelwaterplan besproken worden.

21/06/2018

Ongunstig advies. Zowel vanuit de Dienst Waterlopen van de provincie als
vanuit de Oostkustpolder zijn er fundamentele bezwaren en voorwaarden oa.
mbt de bouw van een pompstation binnen de 5 m-onderhoudsstrook van de
Zoetebeek en mbt de aanleg van persleidingen in de sectie van de overwelfde
waterlopen of het open profiel ervan. Er zijn ook nog teveel inhoudelijke
opmerkingen ten aanzien van het project.

Consensusvergadering 05/09/2018: project werd niet
goedgekeurd. Nog teveel onduidelijkheden, negatief
advies GTO en lopende actiepunten.

21/09/2018

Voorwardelijke gunstig. Het project voldoet niet aan de infiltratie- en
bufferingseisen van de provincie Oost-Vlaanderen. Er dient onderzocht te
worden of er een compenserend volume en oppervlakte voorzien kan worden
in het bekken aan de Krommeweg voor het tekort in de bekkens in de
Industrielaan en de verharding van de her aan te leggen wegenis van de N44
en de Krommeweg.

Consensusvergadering 09/10/2018: het TP wordt
goedgekeurd en zal opgenomen worden op het OP-jaar
2019.Het detailontwerp mag aangevat worden

Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27
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22275H

Optimalisatie
collectorenstelsel
Brugge-Assebroek-StKruis

Brugge

13/12/2018

Voorwaardelijk gunstig: enkele bijkomende inhoudelijke vragen vanuit ANB en
AOE.

Consensusvergadering 14/03/2019: TP wordt technisch
goedgekeurd (groep 1). Het detailontwerp mag
aangevat worden.
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