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1.

INLEIDING EN LEESWIJZER
De haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West heeft tot doel na te gaan of en hoe een
aanpassing van het Afleidingskanaal van de Leie kan bijdragen tot een betere
binnenvaartontsluiting van de Vlaamse kusthavens.
Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste gebiedskenmerken die een rol spelen in
de haalbaarheidsstudie voor de Seine-Schelde West verbinding. Eerst komen de afbakening
van het projectgebied en de structuur van de waterwegen aan bod.
Vervolgens wordt meer nadrukkelijk ingegaan op de ruimtelijke, landschappelijke en
ecologische kenmerken van het gebied. Tenslotte komt de waterhuishouding in het gebied
aan bod.
Voor een beschrijving van de technische kenmerken van het Afleidingskanaal van de Leie
wordt verwezen naar de kunstwerkfiches en de geotechnische inventaris (Deel II van de
Haalbaarheidsstudie).
Dit rapport is het eerste deel van acht rapporten. Het laatste deel, de procesnota,
functioneert daarbij als leidraad. De andere zeven delen vormen de onderbouwing.

Deel I
Inventarisatie Omgevingskenmerken
Deel II
Inventarisatie Kunstwerken
Deel III
Waterhuishouding
Deel IV
Technisch Ontwerp
Deel V
Trafiekprognose
Deel VI
MKBA, Financiering en MEI
Deel VII
Milieu-impactanalyse
Deel VIII
Procesnota

1 Inleiding en leeswijzer

1

2.

SITUERING VAN HET PROJECT

2.1

Afbakening van het projectgebied

Het projectgebied van de Seine-Schelde West-verbinding situeert zich grofweg in de
driehoek Oostende-Gent-Terneuzen. Meer in het bijzonder wordt het studiegebied
afgebakend door de E40 in het zuiden, het kanaal Gent-Terneuzen in het oosten, de
Westerschelde in het noorden en de Noordzee in het westen. Onderstaande figuur geeft een
overzicht van het projectgebied met aanduiding van de betrokken gemeenten en de
voornaamste wegen en waterwegen.

Figuur 2-1: Projectgebied Seine-Schelde West

2.2

Het waterwegenstelsel in het projectgebied

In de huidige situatie bestaat de binnenvaartverbinding van de kusthavens met het
hoofdvaarwegennet uit twee componenten:
• riviervaart langs het kanaal Gent-Oostende;
• riviervaart langs het Boudewijnkanaal (kanaal Zeebrugge-Brugge)
De kanaalverbinding tussen de haven van Zeebrugge en het hoofdvaarwegennet wordt
thans gevormd door het Boudewijnkanaal en het Kanaal Gent-Oostende opwaarts van de
Verbindingssluis in Brugge. Voor de haven van Oostende wordt de verbinding verzekerd via
het Kanaal Gent-Oostende. De kaart hierna illustreert dit

2 Situering van het project

2

Bron: Promotie Binnenvaart Vlaanderen.

Figuur 2-2: Hinterlandverbindingen Vlaamse kusthavens

Verder zijn, met betrekking tot het project Seine-Schelde West, nog een aantal andere
waterwegen van belang in het projectgebied. Ze worden hierna summier gepresenteerd;

2.2.1

Het Afleidingskanaal van de Leie en Kanaal van Eeklo

Het Afleidingskanaal van de Leie is gegraven rond 1840 om Gent tegen overstromingen te
beschermen. De primaire functie is dus waterafvoer. Het loopt van de Leie in Deinze naar
het noorden en kruist het kanaal Gent-Brugge ter hoogte van Schipdonk. Tot aan die
kruising is het kanaal bevaarbaar voor schepen tot 1350 ton. Het stuk SchipdonkBalgerhoeke heeft een lengte van 13,4 km. Over deze afstand is het kanaal een klasse-I
waterweg en dus in principe bevaarbaar voor spitsen (350 ton). Op dit moment is de
toegelaten diepgang in het begin van het vak (d.w.z. nabij Schipdonk) wegens aanzanding
tot 1,2m verminderd. Dit is genoeg voor plezierboten, maar onvoldoende voor geladen
spitsen.
Ter hoogte van Eeklo bevindt zich een doodlopende aftakking van 1,6 km lengte, het kanaal
van Eeklo. Het is eveneens voor spitsen geschikt.
Voorbij de sluis van Balgerhoeke is het kanaal niet bevaarbaar. Van daaraf tot aan Heist
heeft het als bijnaam: de “stinker”. Het mondt uit in de zee parallel met het Leopoldkanaal
(de “blinker”). Het vak Balgerhoeke-Heist is onbevaarbaar door de grote verschillen in
waterstanden voor de afvoer van het overtollige water van het Groot Pand.
De belangrijkste zijrivieren van het Afleidingskanaal zijn de Poekebeek (107 km²) en de Ede
(22 km²).
In de zomer kan het vervuilde water van het Zuidervaartje in het Afleidingskanaal te
Oostkerke overgepompt worden. Het gemaal Oostkerke heeft 2 pompen met een
pompcapaciteit van elk 1.2 m3/s. Bij zware regenval kunnen de pompen niet alle water
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slikken. Het niet verpompte deel wordt dan voor een groot deel via de sifonering onder het
Afleidingskanaal naar het Leopoldkanaal afgevoerd. Het Zuidervaartje ontvangt water van
een omvangrijk stroomgebied (133 km²), dat in de zomer voornamelijk naar het
Afleidingskanaal gepompt wordt. Opwaarts van de sifon van Lappersfort (onder het kanaal
Gent-Brugge) ontvangt het Zuidervaartje het water van de Plaatsebeek, de Lijsterbeek en de
Kerkebeek. Afwaarts van de sifon van Lappersfort is er de afwatering van de SintTrudoledekenpolder (3 km²).
De Maldegemse Polder en de Slependammepolder liggen langs het Afleidingskanaal maar
capteren geen water.
Scheepvaart
Op dit moment wordt het kanaal niet meer door de beroepsvaart gebruikt. In 2000 vaarden
er slechts 5 schepen met een totale lading van 1459 ton door de sluis van Schipdonk het
Afleidingskanaal binnen om daar hun lading te lossen. In 1996 bedroeg het doorgevoerde
tonnage nog 8000 ton. De cijfers tonen duidelijk een neerwaartse trend, die onder meer te
wijten is aan toenemende problemen met de diepgang.
De laatste gebruiker was de firma Braet uit Sint-Laureins. Deze gebruikte een aanlegsteiger
in Balgerhoeke voor het laden van erwten en het lossen van meststoffen (ongeveer 1 schip
per maand). Wegens de problemen met de diepgang werd dit transport stopgezet. Tot zo’n
15 jaren geleden was er een redelijk intensieve activiteit op het Afleidingskanaal van de Leie,
met lossingen van bouwmaterialen en granulaten. Het watervervoer werd opgegeven toen
de noodzakelijke renovatie van de overslaguitrusting te duur werd bevonden. Op het Kanaal
van Eeklo is het lossen van veevoeders in dezelfde periode gestopt, en is er naar het
wegtransport overgeschakeld.

2.2.2

Kanaal van Brugge naar Sluis

De Damse Vaart (het kanaal Damme-Sluis), ook wel gekend als Napoleonkanaal, werd
vanaf 1810 uitgegraven door Spaanse krijgsgevangenen in opdracht van Napoleon
Bonaparte. Deze wilde immers via een kanaal dat Brugge met Breskens zou verbinden,
ontsnappen aan een continentale blokkade. Het eerste stuk volgt dan ook de oude Brugse
Reie, terwijl verderop een oude Zwinarm werd gevolgd. Bij de val van de Franse keizer,
reikte het kanaal tot in Hoeke, en werden de werken gestaakt. Onder de regering van Willem
I werden de werken in 1858 voortgezet en voltooid. In 1818 kon de vaart van Brugge naar
Sluis voor de schepen worden opengesteld.
Het Kanaal Brugge-Sluis is bevaarbaar voor schepen van klasse I van de Dammepoortsluis
in Brugge tot aan de kruising met het Afleidingskanaal van de Leie en het Leopoldkanaal.
Aan deze kruising wordt het water door een sifon onder het Afleidingskanaal en het
Leopoldkanaal geleid.
Het bevaarbaar gedeelte is verdeeld in twee aparte segmenten. Het eerste heeft een lengte
van slechts 500m, vertrekkende van de Dammepoortsluis.
Het tweede gedeelte heeft een lengte van 6 km. Het bevindt zich achter een gronddam en is
dus niet bereikbaar vanuit Brugge. Vermits het kanaal doodloopt op een tweede dam ter
hoogte van de vernielde sifons (zou op korte termijn hersteld moeten worden), die
oorspronkelijk het Afleidingskanaal van de Leie en van het Leopoldkanaal onder het
bevaarbare kanaal naar Sluis leidden, is het helemaal van het scheepvaartwegennet
afgesloten.
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Een heel klein deel is op Nederlands grondgebied gesitueerd. Het kanaal voert geen water
door en wordt gevoed vanuit het kanaal Gent-Brugge ter hoogte van de Dammepoortsluis te
Brugge. Als oplossing om het Oostelijk pand van de Damse Vaart met water te voorzien
werd door de Provincie in 2003 een vijzelgemaal in werking gesteld welke water uit het
Leopoldkanaal overpompt naar de Damse Vaart, Oostelijk pand.
Vanuit de Damse Vaart gebeuren er verschillende watercaptaties door de Zwinpolder
(Noordelijk gedeelte) en de Damse Polder (Zuidelijk gedeelte).
In de sectorale analyse van de Brugse Polders (2005) werd een raming gemaakt van het
gecapteerde water door de Zwinpolder. De Damse Polder capteert op 4 plaatsen uit de
Damse Vaart, doch hiervan werd geen raming gedaan.
De Zwinpolder onttrekt water op 6 plaatsen van uit de Damse Vaart. Drie captatiepunten
functioneren permanent in de periode mei-september. De overige captatiepunten worden in
werking gesteld in functie van de behoeften (droogteperiodes). Alle captatiepunten
langsheen de Damse Vaart betreffen inlaten met een diameter van 20 cm. Het gecapteerd
volume is niet bekend. De captatie staat in voor de bevloeiing van het zuidelijk gebied van
de polders (Oudlandpolders) over een oppervlakte van ongeveer 2000 ha. Met een
gemiddelde evapotranspiratie van 2 mm/dag in de periode mei-september wordt er
40.000 m³/d gecapteerd uit de Damse Vaart1. De neerslag wordt hier niet in beschouwing
genomen.
Scheepvaart
Tot enkele jaren geleden werd het eerste segment gebruikt voor de aanvoer van
landbouwproducten (ongeveer 10.000 ton per jaar). Dit scheepvaartverkeer vormt de reden
waarom de gronddam 500 meter in het kanaal geplaatst werd.
Het tweede segment wordt gebruikt door een passagiersboot die van Brugge naar Damme
vaart. Wegens de dam is de boot verplicht te vertrekken van de rand van de stad. De
opstapplaats is niet makkelijk bereikbaar voor toeristen die te voet het historisch centrum
van Brugge bezoeken.

2.2.3

Boudewijnkanaal (kanaal Zeebrugge-Brugge)

Als verbinding tussen de voorhaven van Zeebrugge en de binnenhaven te Brugge werd circa
1900 het 12 km lange Boudewijnkanaal gegraven. Dit rechtlijnig kanaal was in 1907 bij de
officiële ingebruikname van de haven van Brugge voltooid met een diepte van 8 meter en
een breedte aan de waterlijn van 70 meter.
Dit kanaal wordt gevoed met zeewater aan de Visartsluis en de Vandammesluis en met zoet
water dat voor versassingen verloren gaat aan de Verbindingssluis in Brugge. Het
kanaalwater is bijgevolg brak en langsheen het Boudewijnkanaal is hierdoor een
verziltingstrook aanwezig.
De Visartsluis was de oorspronkelijke zeesluis die het Boudewijnkanaal met de voorhaven
verbond via een havengeul, met als afmetingen: 20 meter breedte, 210 meter nuttige lengte
en een nuttige diepte van ca. 8 meter onder de gemiddelde zeestand bij halftij. De

1

De Zwinpolder wordt ook bevloeid met effluentwater afkomstig vanuit de RWZI Knokke. Dit effluent wordt
continu geloosd in het Paulusvaartje. De Zwinpolder is in de toekomst ook van zins gebruik te maken van het
effluentwater van de RWZI van Heist. In het kader van de uitbreiding van de RWZI van Heist is een
aansluitingspunt voorzien van uit de effluentgracht van de RWZI (welke normaal naar het Leopoldkanaal wordt
geloosd) naar de polderwaterloop WH.1.2 (Sectorale analyse van de Brugse Polders, 2005).
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sluisdeuren van de Visartsluis functioneerden niet meer sinds 1996 en werden in 1999
vervangen, zodat tussen 1996 en 1999 de vissersvaartuigen gebruik moesten maken van de
Vandammesluis om de achterhaven te bereiken.
De Pierre Vandammesluis (afgewerkt in 1985) verbindt de tijgebonden voorhaven met de tijongebonden achterhaven. De afmetingen (500 m lang, 57 breed, een nuttige diepte tot 18,5
m en een watervolume van maximaal 527.000 m3) laten toe de grootste autocarriers of
verschillende schepen tegelijk te versassen. De sluis is aan elke kant uitgerust met twee
sluisdeuren en een dubbele ophaalbrug.
De Verbindingssluis te Brugge zorgt ervoor dat het Boudewijnkanaal met het kanaal BruggeOostende verbonden is voor de binnenscheepvaart. Deze sluis heeft volgende afmetingen:
12 m breedte, 100 m lengte en een diepgang van ongeveer 4,5 m.
In 2005 werden de openingen van de sluisdeuren van de Verbindingssluis hersteld zodat
rechtstreekse waterafvoer van het kanaal Gent-Oostende naar het Boudewijnkanaal
mogelijk is. Ook zijn er plannen om het kanaal als bijkomende afvoermogelijkheid te
gebruiken in hoogwaterperiodes. Verder bestaan er nog (vage) plannen om de Visartsluis op
te breken en daar een tijdok te bouwen. Het Boudewijnkanaal zou dan via een stuw/sluis
met het tijdok verbonden worden.
Scheepvaart
Op het Boudewijnkanaal is beroepsvaart mogelijk. Het zit de laatste jaren serieus in de lift.
Voor een nadere beschrijving van de vervoersevoluties, zie deel V: trafiekprognose.

2.2.4

Leopoldkanaal

Het Leopoldkanaal is een gevolg van de oprichting van België in 1830. De afvoer van het
water van de polders via de Braakman was hierdoor niet langer gegarandeerd. De
overstromingen die hiervan het gevolg waren leidden in 1842 tot het besluit om een kanaal
te graven tussen Zelzate en de zee. In 1846 en 1847 werd het eerste gedeelte (van Heist tot
de Damse vaart) aanbesteed. In de daaropvolgende jaren werden eerst de sectie tot
Maldegem en daarna het gedeelte tot St.-Laureins aangelegd. Het laatste gedeelte (tot
Zelzate) kwam er echter nooit. Het peil in het Leopoldkanaal steeg bij hevige regenval zo
sterk, dat afvoer van water uit de meer oostelijk gelegen gebieden niet mogelijk was.

2.2.5

Kanaal Gent-Brugge

De geschiedenis van het kanaal Brugge-Gent gaat terug tot de 13de eeuw. In een poging om
de aan verzanding onderhevige Zwingeul te spuien met water van de Leie, werd een
verbinding gerealiseerd tussen de Leie en de Hoge Kale (de historische bovenloop van de
Durme). Dit leidde echter herhaaldelijk tot conflicten met de Gentenaren. Pas toen in 1604
de Westerschelde door de Hollanders werd afgesloten, ontstond eensgezindheid over de
aanleg van een kanaal dat Gent, Brugge en Oostende met elkaar en de zee zou verbinden.
Het duurde nog tot 1625 voor het kanaal tussen Brugge en Gent kon worden opengesteld.
Vanaf dan werd voortdurend aan het kanaal gewerkt om de toenemende capaciteit van de
schepen de baas te kunnen. Tot op vandaag worden werken uitgevoerd om het kanaal te
verbreden, de vaarweg recht te trekken en de bodemdiepte ver verruimen.
Het kanaal Gent-Brugge kan sinds de realisatie van de keersluis van Beernem in 1998
tijdens grote wassen in twee panden opgedeeld worden. De stad Brugge wordt door het
sluiten van de keersluis (vanaf een waterpeil van 6.00 à 6.10 mTAW) van wateroverlast
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vrijwaard. Het spreekt voor zich dat bij normale omstandigheden en bij laagwater de
keersluis open blijft, zodat de scheepvaart niet belemmerd wordt.
In Brugge vormt de Dammepoortsluis de meest directe verbinding met het kanaal BruggeOostende. Een alternatieve afwatering van het Kanaal Gent-Brugge in het Kanaal BruggeOostende gebeurt via de Binnenvest (regelpeil 5.05 mTAW). De Binnenvest van Brugge
wordt gevoed met water van het kanaal Gent-Brugge dat via de Keizerinnestuw en de
Gulden Vliesstuw de Buitenvest bereikt ten het Westen van de stad Brugge.
Om in de zomer het niveau van de Reien in de binnenstad op peil te houden wordt op 3
plaatsen (Minnewater, Speitje en Coupure) water gecapteerd uit de Ringvaart van Brugge.
Dit water vloeit afwaarts de Dammepoortsluis terug in het kanaal Brugge-Oostende.
Te Oostkamp mondt de voornaamste zijwaterloop, de Rivierbeek, in het kanaal GentBrugge. Gezien gravitaire afwatering van de waterlopen afwaarts Oostkamp naar het kanaal
Gent-Brugge onmogelijk is, wordt er een bijkomend afwateringskanaal, het Zuidervaartje,
gebruikt. Opwaarts van de sifon van Lappersfort (onder het kanaal Gent-Brugge) ontvangt
het Zuidervaartje ook het water van de Plaatsebeek, de Lijsterbeek en de Kerkebeek (3.10 à
3.60 mTAW). Afwaarts van de sifon van Lappersfort is er de afwatering van de SintTrudoledekenpolder. Het Zuidervaartje loost voorbij Damme via een sifon onder het
Afleidingskanaal in het Leopoldkanaal. Op dezelfde plaats bevindt zich eveneens het
pompstation van Oostkerke dat toelaat in de zomer het vervuilde water van het Zuidervaartje
over te pompen in het Afleidingskanaal van de Leie.
Een teveel aan oppervlaktewater uit het stroomgebied van de Kerkebeek en Lijsterbeek kan
eventueel via het pompstation van Ketsbrugge verpompt worden naar het Kanaal BruggeOostende via het Buitenvest (regelniveau van 3.95 mTAW). Dit station beschikt over drie
schroefpompen van elk 4 m3/s. Vanaf dit gemaal stroomt het water via de Buitenvest langs
de Gulden Vliesstuw naar het kanaal Brugge-Oostende. Het water van de Kerkebeek wordt
in de zomer naar het Afleidingskanaal afgeleid via het Zuidervaartje.
De oude meander van de Warrande te Sint-Joris staat in open verbinding met het kanaal.
De Hoofdsloot van het Sint-Trudoledekenpolder kan water van het kanaal Gent-Brugge
gebruiken om een deel van de polder te voeden. De kwaliteit van het kanaalwater is echter
niet optimaal en de polder verkiest dit water slechts in uitzonderlijke droge zomers te
gebruiken. De Hoofdsloot capteert met twee inlaten uit de Afvoersloot, die rechtstreeks in
verbinding staat met het kanaal Gent-Oostende.
Opwaarts de Dammepoortsluis wordt via een aftappingspunt water onttrokken om een deel
van de Zwinpolder te voeden via het Zijdelings Vaartje (het gebied gelegen tussen het
Boudewijnkanaal en het Afleidingskanaal).
Scheepvaart
Op het kanaal Gent-Brugge is beroepsvaart mogelijk. Het zit de laatste jaren in de lift. Voor
een nadere beschrijving van de vervoersevoluties, zie deel V: Trafiekprognose.
De keersluis te Beernem markeert het deel van het kanaal dat vandaag de dag voor
e
kruisend verkeer Klasse IV bevaarbaar is (+/- 3/4 van de totale lengte) en het gedeelte dat
slechts geschikt is voor kruisend verkeer van schepen Klasse I (1/4e van de lengte).
Het kanaal is (behoudens korte secties ten westen van Aalter) maximaal geschikt voor
schepen Klasse IV.
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In de praktijk is echter reeds jarenlang sprake van eenrichtingsverkeer voor grotere schepen:
schepen breder dan 6m60 (schepen Klasse IV hebben doorgaans 9m50-10m20 breedte).

2.2.6

Kanaal Brugge-Oostende

Dit kanaal kent dezelfde bestaansachtergrond als het kanaal Gent-Brugge.
De voeding van het kanaal Brugge-Oostende gebeurt door het debiet dat door de
Dammepoortsluis en de Keizerinnestuw/Gulden Vliesstuw van het kanaal Gent-Brugge
afgevoerd wordt. Het kanaal Brugge-Oostende voedt op haar beurt het Boudewijnkanaal, het
kanaal Plassendale-Nieuwpoort en de Nieuwe Polder van Blankenberge.
Het overgrote gedeelte van het water van de Nieuwe Polder van Blankenberge wordt
rechtstreeks in de zee geloosd te Blankenberge, Zeebrugge en Oostende. Een deel van het
water afkomstig van het kanaal Brugge-Oostende komt via drie pompgemalen (KwetshagePaddegat, De Steger en De Katte) terug in het kanaal, samen met de gravitaire afwatering
van de Jabbeekse beek en de Boterbeek.
De afwatering naar zee toe gebeurt via sas Slijkens te Oostende, dat thans beschikt over 4
parallelle uitwateringsriolen en 2 parallelle uitwateringen met hefschuif. Voor de scheepvaart
wordt gebruik gemaakt van de Doksluis en de Demeysluis. De Doksluis verbindt het kanaal
Gent-Oostende met de haven van Oostende en de Demeysluis zorgt voor de verbinding met
de zee.
Scheepvaart
Op het kanaal Gent-Oostende is beroepsvaart mogelijk. Het zit de laatste jaren serieus in de
lift. Voor een nadere beschrijving van de vervoersevoluties, zie deel V: Trafiekprognose.
Het kanaal is over zijn totale lengte geschikt voor kruisend verkeer Klasse IV, maar is ook
bevaarbaar voor schepen die ingedeeld worden in een hogere Klasse.
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3.

TYPERING BESTAANDE TOESTAND 2

3.1

Fauna en Flora

3.1.1

Nulalternatief

3.1.1.1 Kanaal Gent-Brugge
Het kanaal Gent-Oostende staat in contact met de Leie en met de Ringvaart rond Gent,
welke op zijn beurt in contact staat met de Schelde. Het kanaal telt 7,3 km aan afgesneden
kanaalarmen (Miseriebocht, Gevaerts, Nieuwdam) waaronder ook de Coupure te Brugge.
Tot in Oostkamp kunnen de beken in het kanaal gravitair afwateren. De belangrijkste
waterlopen die gravitair naar het kanaal afwateren zijn de Rivierbeek en de Jabbeekse Beek.
De waterafvoerkapaciteit van het kanaal Gent-Brugge is relatief beperkt. Door de verbreding
van het kanaal tussen Gent en Beernem werd de waterafvoer richting Brugge versneld. Om
een mogelijke overstroming van Brugge wegens te snelle waterafvoer te vermijden werd in
september 1998 te Beernem een keerstuw in gebruik genomen.
De onbemeste bermen van het kanaal Gent-Brugge bezitten naast de waterkerende functie
ook een belangrijke functie voor het natuurbehoud: ze dienen als leefgebied, verbindingsweg
en refugium voor soorten die niet in het aangrenzend agrarisch landschap kunnen leven. De
bermen van het kanaal Gent-Brugge hebben een grote biologische waarde. De biologische
waarderingskaart geeft weer dat het ecotooptype ‘dijk’ ter hoogte van het kanaal biologisch
waardevol tot zeer waardevol is. Figuur 3-1 geeft een detail van de BWK weer ter hoogte
van Oostkamp.

2

In essentie gaat het om de analyses die vooraf gaan of onderliggend zijn aan de constateringen van knelpunten
en opportuniteiten (in H. 5). Voor een belangrijk deel zal hiervoor terug gegrepen kunnen worden op werk dat in
het kader van de MaIS is uitgevoerd.
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Figuur 3-1:

Detail van de BWK ter hoogte van het Kanaal Gent-Brugge te Oostkamp (bron:
Vectoriële versie van de Biologische Waarderingskaart, versie 2, MVG-LIN-AnimalINBO; digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 19912005 (AGIV))

Het groot biologisch belang van de bermen van het kanaal Gent- Brugge weerspiegelt zich
in de vegetatie onder meer door het voorkomen van 47 rodelijstsoorten. Het meest
waardevolle bermtype is het Wilde marjolein - Vierzadige wikke type dat vooral voorkomt
tussen Bellem- en Aalterbrug. In dit bermtype zijn zeldzame soorten als Bevertjes, Kleine
ratelaar, Grote tijm, Kattedoorn, Gewone agrimonie, Kleine bevernel, Wilde marjolein,
Rapunzelklokje, Voorjaarszegge en Zeegroene zegge terug te vinden. Een dergelijk
bermtype kent in Vlaanderen slechts een beperkte geografische verspreiding en wijst op een
zeker kalkgehalte in de bodem (Zwaenepoel, 1998a). Andere biologisch waardevolle
vegetaties werden hoofdzakelijk gevonden op het grondgebied van Beernem. Hier behoren
de bermen van het kanaal tot het Gewoon biggekruid - Schapezuring type en het Ruig
haarmos - Zilverhaver type. Deze bermtypes komen voor op voedselarme tot zeer
voedselarme zure zandgronden.
Een belangrijke meerwaarde van de kanaalbermen wordt gevormd door een mozaïek van
kruid- en struikvegetaties. De biologisch meest waardevolle struikvegetaties zijn de brem- en
gaspeldoornstruwelen die het fraaist zijn ontwikkeld op het grondgebied van Beernem. De
bermen van het kanaal Gent-Brugge zijn enorm belangrijk voor dit vegetatietype: de
kanaalbermen tussen Aalter en Oostkamp nemen namelijk zo’n 10% in van de maximaal
geschatte oppervlakte brem- en gaspeldoornstruweel in Vlaanderen. Op het grondgebied
van Oostkamp komen populieren voor.
De bermen van het kanaal vormen een belangrijke broedbiotoop voor tal van vogels.
Rodelijstsoorten die momenteel tot broeden komen in de bermen van het kanaal en van de
oude kanaalarmen zijn: Graspieper, Zomertortel en Kneu. Een broedpopulatie van
Huiszwaluw is aanwezig te Bellembrug. Bovendien vormt het kanaal een broedbiotoop voor
Ijsvogel: een soort die is opgelijst op de bijlage I van de Vogelrichtlijn. Het kanaal is van
belang als migratieroute tijdens de trekperiodes zoals o.a. blijkt uit waarnemingen van
Oeverloper, Groenpootruiter, Zwarte ruiter en Witgatje. Het kanaal is tevens een
winterverblijfplaats voor talrijke soorten zoals Brilduiker, Dodaars, Grote zaagbek, Krakeend,
Slobeend, Tafeleend en Wintertaling.
De bermen van het kanaal zijn van belang voor twee soorten reptielen namelijk
Levendbarende hagedis en Hazelworm. De Miseriebocht kent nog een flinke populatie van
Hazelworm.
Tal van insecten vinden in de oevers een geschikt leef- en voortplantingsbiotoop.
Rodelijstsoorten die werden gevonden in de bermen van het kanaal zijn de
dagvlindersoorten Bruin blauwtje, de sprinkhaansoort Snortikker en de loopkeversoorten
Groene zandloopkever en Basterdzandloopkever. Op tal van plaatsen in de kanaalbermen
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komen de dagvlindersoorten Kleine vuurvlinder, Icarusblauwtje, Bruin blauwtje en
Hooibeestje gezamenlijk voor, wijzend op soortenrijk en structuurrijk grasland. De
aanwezigheid van Gele en Oranje luzernevlinder, Atalanta, Distelvlinder en Rouwmantel
wijst op het belang van het kanaal als trekroute.
Het kanaal Gent-Brugge is van belang als broedplaats, foerageergebied of als
overwinteringsplaats voor 7 zoogdieren van de Rode Lijst en voor 8 vleermuissoorten
opgelijst in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Bovendien fungeert het kanaal als
foerageergebied voor Meervleermuis, een soort opgelijst in bijlage II van de Habitatrichtlijn.
De vegetatie langs de waterlijn is meestal schaars ontwikkeld omwille van
oeververstevigingen, steile taluds en erosie. De meeste planten van de waterlijn zijn ruderale
soorten als gevolg van de slechte waterkwaliteit.
In de omgeving van het kanaal Gent-Brugge liggen ter hoogte van Oostkamp en
Steenbrugge een aantal VEN-gebieden. Deze zones zijn aangeduid als grote eenheden
natuur. Figuur 3-2 geeft de VEN-gebieden weer.
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Figuur 3-2:

VEN-gebieden aan het kanaal Gent-Brugge ter hoogte van Oostkamp (bron:
Vectoriële versie van de VEN/IVON, Agentschap voor Natuur en Bos, toestand
01/07/2006; digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname
1991-2005 (AGIV))

Op de Westelijke oever van het kanaal Gent-Brugge bevindt zich ter hoogte van Oostkamp
een erkend natuurreservaat: de Leiemeersen dat in beheer is bij de lokale Natuurpuntafdeling (Figuur 3-3). Deze meersen zijn een overblijfsel van een uiterst waardevol
laagveenmoeras. De grote natuurwaarde heeft dit gebied te danken aan de venige bodem
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en een lichtjes kalkrijke kwelstroom vanuit de aangrenzende dekzandrug ‘Stuyvenberge’. In
het begin van deze eeuw werd het gebied opgespoten en ingericht als huisvuilstort. Begin
jaren ’90 werd het gebied terug afgegraven in een poging om de natuurwaarden te
herstellen. In totaal werden er op de herstelde gronden van de Leiemeersen nu reeds meer
dan 130 plantensoorten aangetroffen. Er werden tot 22 libellensoorten geïnventariseerd en
het herstel van het oorspronkelijke landschap heeft de aantrekkingskracht van het gebied
voor Slobeend, Ijsvogel, Watersnip, Zomertaling en andere moerasvogels sterk doen
toenemen. Groene kikkers komen in het gebied ook talrijk voor.

Figuur 3-3:

Erkend natuurreservaat Leiemeersen aangeduid op de BWK (bron: Vectoriële versie
van de Biologische Waarderingskaart, versie 2, MVG-LIN-Animal-INBO; vectoriële versie
van de Natuurreservaten, MVG, LIN, AMINAL, INBO, toestand 01/01/2002; digitale
versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 1991-2005 (AGIV))
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Ondanks de sterk cultuurtechnische oeverstructuren en de momenteel slechte biologische
waterkwaliteit van het kanaal Gent-Brugge is er toch nog een redelijke visstand aanwezig.
De grootste densiteiten en diversiteiten werden aangetroffen in de oude kanaalarmen
(Miseriebocht, Gevaerts). De oude kanaalarmen fungeren waarschijnlijk als refugium voor
vissen langs het kanaal. Er kon op het kanaal een natuurlijke rekrutering van de meeste
vissoorten worden vastgesteld. De meeste vissoorten in het kanaal Gent-Brugge stellen
weinig eisen aan hun omgeving en zijn tolerant aan vervuild water. Vermeldenswaardig is de
vangst van Bermpje en Vetje. Soorten die gebonden zijn aan minder vervuild water werden
vooral teruggevonden in enkele toevoerrivieren: Bornebeek, Driesbeek, Geuzebeek,
Hoofdsloot, Merlebeek en Moordenaarsbeek.
De databank van de vismigratieknelpunten geeft weer dat er één knelpunt gedefinieerd is op
het kanaal Gent-Brugge ter hoogte van Brugge. Het gaat hier om een nog te onderzoeken
knelpunt onder ede vorm van een schot in het water.
De waterplassen gelegen in de nabije omgeving van het kanaal, veelal onttaan door
zandontginning, kennen reeds een belangrijke natuurwaarde. In sommige gevallen is er een
interessante en gevarieerde oevervegetatie met o.a. Riet, Grote lisdodde, Oeverzegge en
wilgenopslag en een soortenrijke watervegetatie ontwikkeld. Opmerkelijke vogelsoorten die
tot broeden komen in deze gebieden zijn o.a. Oeverzwaluw, IJsvogel, Rietgors en Dodaars.
Enkele waterpartijen vormen een interessant libellengebied.
Het grootste deel van de omgeving rond het kanaal Gent-Brugge is biologisch minder
waardevol. De graslanden maken het grootste deel uit maar zijn meestal sterk gedegradeerd
door een intensief landbouwgebruik. Halfnatuurlijke graslanden of graslanden met
halfnatuurlijke relicten komen slechts in een zeer beperkt deel van de omgeving voor. Akkers
nemen een aanzienlijk deel van de ruimte in beslag. Tenslotte komen hier en daar ook valleien moerasbossen en mesofiele bossen voor.

3.1.2

Onderzoeksalternatief

3.1.2.1 Leopoldkanaal
Het Leopoldkanaal (in de volksmond Blinker genaamd) heeft een lengte van 39,5 km vanaf
het eigenlijk beginpunt, de Zwarte Sluisbeek (bekken van de Gentse Kanalen), tot de
monding in de Noordzee te Zeebrugge. Het is door een klepstuw te St.-Laureins in 2
afzonderlijke vakken verdeeld van resp. 13,7 km voor het oostelijk gedeelte afwaterend naar
de Braakmankreek (Nederland) en verder naar de Westerschelde en van 25,8 km voor het
westelijk gedeelte afwaterend naar de Noordzee. Het westelijk vak van het Leopoldkanaal
stroomt samen met het afwaarts deel van het Afleidingskanaal van de Leie
(Schipdonkkanaal) richting Zeebrugge en watert er uit naar de zee via een
gemeenschappelijk complex. Door de wijziging van de voorhaven van Zeebrugge is de
uitmonding van het Leopoldkanaal verre van optimaal.
De onbemeste bermen van het Leopoldkanaal bezitten naast een waterkerende functie ook
een belangrijke functie voor het natuurbehoud: ze dienen als verblijf- en vluchtplaats voor
soorten die niet in het aangrenzend agrarisch landschap kunnen leven.
Figuur 3-4 geeft een detail van de BWK weer ter hoogte van Maldegem.
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Figuur 3-4:

Detail van de BWK ter hoogte van de samenloop van het Leopoldkanaal en het
Afleidingskanaal van de Leie (bron: Vectoriële versie van de Biologische
Waarderingskaart, versie 2, MVG-LIN-Animal-INBO; digitale versie van topografische
kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 1991-2005 (AGIV))

De bermen van het Leopoldkanaal bezitten een belangrijke biologische waarde of hebben
grote potenties. Het ecologisch belang weerspiegelt zich o.a. in de vegetatie door het
voorkomen van 36 rodelijstsoorten, met als meest waardevolle soorten Hondskruid,
Bevertjes, Kattedoorn, Kleine en Grote ratelaar.
Belangrijk is het voorkomen van het Wilde marjolein - Vierzadige wikke bermtype en relicten
van dit type. Zeldzame soorten, typisch voor dit bermtype, die voorkomen in de bermen van
het Leopoldkanaal zijn Hondskruid, Aardaker, Bevertjes, Kattedoorn, Viltig kruiskruid,
Gewone agrimonie, Zeegroene zegge, Grote en Kleine ratelaar, Fijne ooievaarsbek, Wilde
marjolein en Rapunzelklokje. Het Wilde marjolein- Vierzadige wikke bermtype kent in
Vlaanderen slechts een beperkte geografische verspreiding en is tevens een
kalkindicerende en warmteminnende vegetatie (Zwaenepoel, 1998). Tussen Strobrug en
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Leestjesbrug komt Gulden sleutelbloem voor in de zuidelijke berm. De bermen van het
Leopoldkanaal bezitten in West-Vlaanderen plaatselijk een fraai ontwikkeld iepestruweel.
Het betreft hier waarschijnlijk spontane wortelopslag van de vroegere iepen.
Doordat grote delen van het Leopoldkanaal een natuurlijke oever hebben is er een
waardevolle oevervegetatie ontwikkeld. De oevervegetatie bestaat meestal uit een 1 tot 3
meter brede rietkraag.
Door de goed ontwikkelde rietvegetatie aan de waterlijn, door het struweel en de bomenrijen
is het Leopoldkanaal broedbiotoop voor enkele rodelijstsoorten zoals Zomertortel,
Rietzanger, Rietgors, Wielewaal en Kramsvogel. Bovendien is het Leopoldkanaal een
broedhabitat voor 2 soorten van de bijlage I van de Vogelrichtlijn: Blauwborst en IJsvogel.
Andere broedvogels zijn ondermeer Bergeend, Kuifeend, Fuut, Kleine karekiet,
Bosrietzanger, Grasmus, Zwartkop, Tuinfluiter,… Het Leopoldkanaal is tevens een
winterverblijfplaats voor Grote zaagbek, Fuut, Dodaars, Kuifeend, Wilde eend, Tafeleend,
Wintertaling, Slobeend, Krakeend, Brilduiker… Het kanaal is van belang als oriëntatie tijdens
trekperiodes.
Tal van insecten vinden in de bermen van het Leopoldkanaal een geschikt leef- en
voortplantingsbiotoop. Een rodelijstsoort in de bermen van het Leopoldkanaal is de
dagvlindersoort Bruin blauwtje. Op enkele plaatsen langs het Leopoldkanaal komen de
dagvlindersoorten Kleine vuurvlinder, Icarusblauwtje, Bruin blauwtje en Hooibeestje
gezamenlijk voor. Dit wijst op een soortenrijk en structuurrijk grasland. De aanwezigheid van
Oranje luzernevlinder, Atalanta en Distelvlinder wijst op het belang van het kanaal als
trekroute.
De bermen van het Leopoldkanaal zijn interessant voor zoogdieren ondermeer als biotoop
voor Waterspitsmuis. De bunkers tussen het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de
Leie te Maldegem zijn belangrijk als overwinteringsplaats voor vleermuizen.
In de omgeving van het Leopoldkanaal liggen ter hoogte van Damme en Heist een aantal
VEN-gebieden. Het gaat om de oude stadswallen van Damme en de Kleiputten van Heist.
Deze zones zijn aangeduid als grote eenheden natuur. Figuur 3-5 geeft de VEN-gebieden
weer.

3 Typering bestaande toestand

16

Figuur 3-5:

VEN-gebieden ter hoogte van het Leopoldkanaal (bron: Vectoriële versie van de
VEN/IVON, Agentschap voor Natuur en Bos, toestand 01/07/2006; digitale versie van
topografische kaart 1/100.000, raster, NGI, opname 1986-1990 (AGIV))

De Oude stadswallen van Damme en de Romboutswerve zijn tevens erkend
natuurreservaat, in beheer bij Natuurpunt (Figuur 3-6).
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Figuur 3-6:

Erkende natuurreservaten ter hoogte van Damme weergegeven op de BWK (bron:
Vectoriële versie van de Biologische Waarderingskaart, versie 2, MVG-LIN-AnimalINBO; vectoriële versie van de Natuurreservaten, MVG, LIN, AMINAL, INBO, toestand
01/01/2002; digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname
1991-2005 (AGIV))

De Kleiputten van Heist zijn aangeduid als Vlaamse natuurreservaat (Figuur 3-7).
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Figuur 3-7:

Vlaams natuurreservaat: de Kleiputten van Heist ter hoogte van het Leopoldkanaal
(bron: Vectoriële versie van de Biologische Waarderingskaart, versie 2, MVG-LINAnimal-INBO; vectoriële versie van de Natuurreservaten, MVG, LIN, AMINAL, INBO,
toestand 01/01/2002; digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI,
opname 1991-2005 (AGIV))

Het Leopoldkanaal bezit een matig goede tot goede biologische waterkwaliteit. De visstand
van het Leopoldkanaal is, over het algemeen, laag. Opmerkelijke soorten zijn Vetje, Winde
en Bot.
Onderstaande Figuur 3-8 geeft een overzicht van de vismigratieknelpunten op het
Leopoldkanaal. Eén knelpunt ter hoogte van St-Laureins heeft een normale prioriteit: het
gaat om een klepstuw waardoor vismigratie niet mogelijk is. Het andere vismigratieknelpunt
situeert zich ter hoogte van Brugge. Het gaat om een prioritair knelpunt ter hoogte van de
uitmonding van het kanaal in de zee. Het Leopoldkanaal mondt samen met het
Afleidingskanaal van de Leie uit in de zee via een dubbele rij van 9 schuiven van 5.40m
breedte en 8.30 m hoogte. Vismigratie wordt hierdoor onmogelijk.
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Figuur 3-8:

Overzicht van vismigratieknelpunten op het Leopoldkanaal (bron: Vectoriële versie
van de VHA-waterlopen, Vlaamse Milieumaatschappij – afdeling Water; vectoriële versie
van het Voorlopig referentievestand gemeentegrenzen, VLM, toestand 22/05/2003
(AGIV); Databank vismigratieknelpunten op prioritaire waterlopen en het Vlaamse
Gewest (IBW-UIA))

In de omgeving van het Leopoldkanaal zijn de rietkragen, graslanden en bossen van groot
ecologisch belang.
Belangrijke rietoppervlaktes zijn terug te vinden in de kleiputten van Heist. De waterpartijen
in het gebied zijn ontstaan door het ontginnen van klei. De laaggelegen weilanden zijn het
typisch broedbiotoop van weidebroedvogels zoals de Kievit, de Tureluur, de Scholekster en
de Grutto. Het rietmoeras en de brede rietkragen die het gebied doorkruisen zijn dan weer
het ideale biotoop voor Blauwborst, Rietzanger, Rietgors, Kleine karekiet, Waterral,
Baardmannetje en Bruine kiekendief. Daarnaast komen langs het Leopoldkanaal ook
Rietkragen voor. Ze zijn van belang als broedbiotoop voor tal van rodelijst vogelsoorten
(zoals Rietgors, Rietzanger, Snor, Cetti’s zanger en Baardmannetje) en voor enkele soorten
van bijlage I van de Vogelrichtlijn (Bruine kiekendief en Blauwborst).
Een ander belangrijk ecotoop binnen het studiegebied vormen de graslanden. De
graslanden nemen een groot deel van de oppervlakte voor hun rekening. De biologisch
meest interessante graslanden zijn de halfnatuurlijke graslanden en soortenrijke graslanden
met halfnatuurlijke relicten. Belangrijke graslandtypes die binnen het studiegebied
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voorkomen zijn de kamgraslanden, dotterbloemgraslanden, zilverschoongraslanden en zilte
graslanden. De graslanden zijn van belang voor enkele broedvogels zoals Grutto, Tureluur,
Zomertaling, Graspieper, Slobeend,… De graslanden rond Damme vormen een zeer
belangrijk overwinteringsgebied voor Kleine rietgans vermits er tot 85% van de mondiale
populatie overwinterd. Tevens zijn de graslanden een belangrijk overwinteringsgebied voor
Kolgans, Rietgans, Grauwe gans, Smient, Wintertaling, Kemphaan, Wulp, Goudplevier en
Watersnip.
In het studiegebied komen enkele kleine bosgebieden voor: één daarvan is het
Paddepoelebos (zie ook Figuur 3-4). Dit eikenbeukenbos heeft een belangrijke ecologische
waarde vermits delen permanent bebost zijn geweest sinds 1775. Hierdoor komen in de
kruidlaag enkele oud-bos indicatoren voor. Dit bos, gelegen ten noordwesten van de kern
van Maldegem, is gevestigd op overwegend natte zandgronden. Het is een zuur eikenbos.

3.1.2.2 Afleidingskanaal van de Leie
Het Schipdonkkanaal of Afleidingskanaal van de Leie ligt tussen dijken en is bedoeld om
zoveel mogelijk water af te voeren. Het water in het pand tussen Balgerhoeke en Heist wordt
tijdelijk opgeslagen tussen de kanaaldijken boven het maaiveld van de aangrenzende
percelen. Het water kan in Zeebrugge relatief lang in zee geloosd worden.
De bermen van het Afleidingskanaal zijn doorgaans gekarteerd als biologisch waardevol. Ze
vormen een migratieroute voor dieren en een toevluchtsoord vanuit de agrarische omgeving.
Ten oosten van het Afleidingskanaal zijn twee VEN-gebieden gelegen (Figuur 3-9). Het gaat
om de bosgebieden het Leen en het Bellebargiebos. Deze gebieden zijn aangeduid als grote
eenheden natuur.
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Figuur 3-9:

VEN-gebieden ten oosten van het Afleidingskanaal van de Leie (bron: Vectoriële
versie van de VEN/IVON, Agentschap voor Natuur en Bos, toestand 01/07/2006; digitale
versie van topografische kaart 1/100.000, raster, NGI, opname 1986-1990 (AGIV))

Het provinciaal domein 'het Leen' (230 ha) bevindt zich op het grondgebied van de
gemeenten Zomergem, Waarschoot en Eeklo. Het is een relatief groot moerassig bosgebied
met relicten van natte heide, elzenbroekbossen en soorten als Moerasvaren en
Koningsvaren. In totaal komen er meer dan 2200 verschillende soorten dieren, planten en
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zwammen voor. De Ijsvogel en de Wespendief komen er voor en in de bunkers van het
voormalige militaire domein overwinteren vleermuizen. Onderstaande Figuur 3-10 geeft de
BWK voor het gebied weer.

Figuur 3-10: BWK ter hoogte van het Leen (bron: Vectoriële versie van de Biologische
Waarderingskaart, versie 2, MVG-LIN-Animal-INBO; digitale versie van topografische
kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 1991-2005 (AGIV))

Het Bellebargiebos (80 ha) is gelegen te Waarschoot en behoort tot de zogenaamde
‘bosgordel’ van het Meetjesland. Het is een vochtig zuur eikenbos dat nooit ontgonnen werd
tot landbouwgrond. Daarom heeft het een belangrijke biologische waarde, waarbij oude-bosindicatoren voorkomen zoals Bosanemoon, Salomonszegel, Rankende helmbloem en
Dalkruid. Dood hout blijft liggen zodat een leefgebied voor zowel paddenstoelen als
insecten, zoogdieren en vogels wordt gevormd. Bosuil, Sperwer, Grote bonte specht,
Boomklever en Goudhaantje wordt allen in het bos aangetroffen. Onderstaande Figuur 3-11
geeft de BWK voor het gebied weer.
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Figuur 3-11: BWK ter hoogte van het Bellebargiebos (bron: Vectoriële versie van de Biologische
Waarderingskaart, versie 2, MVG-LIN-Animal-INBO; digitale versie van topografische
kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 1991-2005 (AGIV))

Twee vismigratieknelpunten komen voor op het Afleidingskanaal van de Leie: de
uitwateringssluizen in Zeebrugge en de stuw te Balgerhoeke. Beide knelpunten zijn
aangeduid met de hoogste prioriteit (Figuur 3-12).
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Figuur 3-12: Overzicht van de vismigratieknelpunten op het Afleidingskanaal van de Leie (bron:
Vectoriële versie van de VHA-waterlopen, Vlaamse Milieumaatschappij – afdeling Water;
vectoriële versie van het Voorlopig referentievestand gemeentegrenzen, VLM, toestand
22/05/2003 (AGIV); Databank vismigratieknelpunten op prioritaire waterlopen en het
Vlaamse Gewest (IBW-UIA))

3.1.2.3 Europese Speciale Beschermingszones (SBZ’s) binnen het studiegebied
3.1.2.3.1 Nulalternatief
Langs het kanaal Gent-Brugge
Ter hoogte van Oostkamp, Moerbrugge, Steenbrugge komt het Habitatrichtlijngebied
‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: Westelijk deel’ voor (BE2500004).
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Figuur 3-13: Habitatrichtlijngebied ‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: Westelijk deel’
ter hoogte van Oostkamp (bron: Vectoriële versie van de habitatrichtlijngebieden,
Agentschap voor Natuur en Bos; digitale versie van topografische kaart 1/100.000,
raster, NGI, opname 1986-1990 (AGIV))

3.1.2.3.2 Onderzoeksalternatief
Langs het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van Zeebrugge tot Strobrugge
Ter hoogte van de haven van Zeebrugge vinden we deelgebieden van het
Habitatrichtlijngebied ‘Duingebieden incl. de Ijzermonding en het Zwin’ terug (BE2500001).
Het gaat om de Kleiputten van Heist (BE2500001-24).
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Figuur 3-14: Habitatrichtlijngebied ‘Duingebieden incl. de Ijzermonding en het Zwin’ –
deelgebied de Kleiputten van Heist (bron: Vectoriële versie van de
habitatrichtlijngebieden, Agentschap voor Natuur en Bos; digitale versie van
topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 1991-2005 (AGIV))

Meer naar het zuidoosten toe vinden we deelgebieden van het Habitatrichtlijngebied
‘Polders’ terug (BE2500002). Het gaat om gebieden in de Dudzeelse polder en ter hoogte
van Damme (BE2500002 –30,32,25). De Dudzeelse polder is tevens aangeduid als
Vogelrichtlijngebied, met name als deelgebied van het ‘Poldercomplex’ (BE2500932). Enkele
ander zones in het studiegebied ter hoogte van Damme behoren ook tot dit ‘Poldercomplex’.
De kustpolders vormen één van de belangrijkste weidevogelgebieden van de Belgische
zeepolders. De polders bestaan overwegend uit graslanden op veengrond. Veel van deze
gronden werden vroeger reeds uitgeveend waardoor er een (micro)reliëfrijk weidegebied is
ontstaan met drassige depressies, waar een aantal zilte planten voorkomen. Hier en daar
liggen op de vochtigste plaatsen enkele hooilanden en het poldercomplex wordt doorkruist
door een groot aantal begroeide sloten. Het natuurreservaat ‘ de Oude Stadswallen van
Damme’ dat deel uitmaakt van dit Vogelrichtlijngebied bestaat uit de oude vestiginggrachten
die de resten vormen van een dubbele rij van grachten. Het natuurreservaat omvat
voornamelijk moerasbos dat zich min of meer spontaan ontwikkelde en halfnatuurlijk
rietland. Bijlage I-soorten die al dan niet broedend in het gebied voorkomen zijn o.a.
Roerdomp, Woudaapje, Blauwborst, Roodkeelduiker, Kleine Zwaan, Brandgans en Bruine
Kiekendief. Internationaal belangrijke aantallen van Smieten, Rietganzen en Goudplevieren
houden zich in de winter op in het Vogelrichtlijngebied.
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Figuur 3-15: Habitatrichtlijngebied ‘Polders’ en Vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’ ter hoogte
van Damme en Dudzele (bron: Vectoriële versie van de habitat- en
vogelrichtlijngebieden, Agentschap voor Natuur en Bos; digitale versie van topografische
kaart 1/100.000, raster, NGI, opname 1986-1990 (AGIV))

Langs het Afleidingskanaal van de Leie van Strobrugge tot Schipdonk
Ter hoogte van Eeklo komt het Habitatrichtlijngebied ‘Bossen en heiden van zandig
Vlaanderen: Oostelijk deel’ voor (BE2300005). Dit HRL beslaat voornamelijk het bosgebied
het Leen en het eraan grenzende bosgebied.
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Figuur 3-16: Habitatrichtlijngebied ‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: Oostelijk deel’
ter hoogte van het Leen (bron: Vectoriële versie van de habitatrichtlijngebieden,
Agentschap voor Natuur en Bos; digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster,
kleur, NGI, opname 1991-2005 (AGIV))

3.2

Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie

3.2.1

Algemeen

Het studiegebied loopt door gebieden met sterk verschillende landschappelijke kenmerken.
Binnen de indeling van de ‘traditionele’ landschappen (Antrop, Van Damme, 2002)
herkennen we volgende gebieden: de kustpolder, de zandstreek binnen de Vlaamse vallei
en de zandstreek buiten de Vlaamse vallei. Binnen de kustpolders onderscheiden we het
Oudland (120030), het Oostelijke Middellandpolders (120050 en het Nieuwland van Knokke
(120070)3.
Binnen de zandstreek binnen de Vlaamse vallei onderscheiden we het Meetsjesland
(211010), De zandrug Maldegem-Stekene (211030) en het straatdorpengebied van
Waarschoot (211050). De dekzandruk Maldegem-Stekene werd gevormd door winderosie
3

Voor de betekenis van deze termen verwijzen we naar de bespreking van de deelgebieden.
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aan het eind van de laatste ijstijd. Het Afleidingskanaal van de Leie loopt net ten oosten van
de Cuesta4 van Zomergem Oedelem. Deze Cuesta oost-west gerichte heuvelrug is van
tertiare ouderdom. De helling is het zwakst aan de noordzijde en het steilst aan de zuidzijde.
Het kanaal Gent-Brugge loopt tussen Beernem en Brugge door het Houtland, een deel van
de zandstreek buiten de Vlaamse vallei.
In wat volgt wordt per deelgebied een korte bespreking gegeven van de belangrijkste
landschappelijke kenmerken. Daarbij wordt steeds onderscheid gemaakt tussen het
landschap zelf, het daar aanwezige bouwkundig erfgoed en de archeologische waarde van
het gebied.

Figuur 3-17: Traditionele landschappen in het studiegebied (bron: Antrop & Van Damme, 2002)

3.2.2

Nulalternatief

3.2.2.1 Deelgebied 0: Het kanaal Gent-Brugge (vak Beernem-Brugge)
Het kanaal Gent-Brugge werd gegraven tijdens de 17e eeuw in de loop van bestaande
beken, nl. de Zuidleie (tussen Beernem en Brugge) en de Hoge Kale (tussen Beernem en
Gent) die evenwel tot een verschillend bekken behoorden. In de loop der tijd onderging het

4

Met cuesta wordt een asymmetrische berg of heuvel bedoeld; de helling aan de ene zijde steiler is dan de helling
aan de overzijde. Een cuesta onstaat doordat de gesteentelagen parallel aan de bedding anders eroderen dan
die loodrecht daarop.
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kanaal heel wat veranderingen zoals rechttrekkingen en kalibrering. Momenteel staat aan
beide zijden van het kanaal Gent-Brugge een opgaande bomenrij die het accentueert in het
landschap. In het kanaal zelf staat langs de oevers verlandingsvegetatie dankzij de vrij
natuurlijke oeverprofielen op sommige plaatsen. Langs de linkeroever is nog een smal
jaagpad aanwezig dat een belangrijke recreatieve functie vervult. Het kanaal vormt door de
gevarieerde biotopen (van water tot oever) een belangrijke corridor voor flora en fauna.
Langs het kanaal staan enkele bunkers uit WOII die deel uitmaakten van de kustverdediging
van de Atlantikwal als kantonnement of magazijnsite. Zij vormen een rust- en
overwinteringsplaats voor specifieke avifauna. Ook tijdens de 80-jarige oorlog werden langs
het kanaal verdedigingswerken aangelegd waarvan nu nauwelijks of geen resten overblijven.

Figuur 3-18: Beleidsmatige landschapswaarden langs het kanaal Gent-Brugge

(bron: Vectoriële versie van de beschermde Landschappen, Stads- en Dorpsgezichten en de
landschapsatlas, MVG-LIN-AROHM-M&L, toestand 31/03/2001; vectoriële versie van het Gewestplan,
MVG-LIN-AROHM-Ruimtelijke Planning, 2002; digitale versie van topografische kaart 1/100.000,
raster, NGI, opname 1986-1990 (AGIV))

Het kanaal Gent-Brugge vormt de zuidgrens van het historische Beverhoutsveld, een
voormalig heidegebied, dat na verscheidene pogingen in de voorgaande eeuwen, pas
ontgonnen en verkaveld in 1850. Het is een oud veldgebied met bomenrijen en resten van
de traditionele perceelsranden, een regelmatige percelering en zeer weinig verspreide

3 Typering bestaande toestand

31

bebouwing. Onderstaande figuur (Ferrariskaart, Weens exemplaar) laat de toestand zien
rond 1770, wanneer het Beverhoutsveld nog een aaneengesloten heidegebied vormde.
Het gebied nabij het kanaal Gent-Brugge bevat kleine historische ontginningslandschappen.
Hier treft men eveneens waardevolle hoeven aan.

Figuur 3-19: Beverhoutsveld ten tijde van Ferraris

De ankerplaats ‘Leiemeersen’ ligt langs het kanaal Gent-Oostende ten oosten van
Moerbrugge in de gemeente Oostkamp met een stukje in de gemeente Beernem. In het
zuiden wordt ze door de spoorlijn Brugge-Oostende begrensd. In het natuurreservaat de
Leiemeersen ligt nog een gedeelte van de oorspronkelijke loop van de Zuidleie. De natte
omstandigheden maakten de vorming van een dunne laag laagveen mogelijk boven alluviale
klei. Deze ondergrond en het gradueel oeverprofiel zorgen voor een zeldzame en rijke flora
(o.a. verlandingsvegetatie) en fauna (vooral avifauna). De lage bemesting en de
kwelinvloeden in het gebied zijn zeer bepalend voor de aanwezige flora. Vlakbij zijn enkele
percelen beplant met rijshout. Aansluitend bij het kanaal en langs de (zij)beken (de
Bornebeek, Geuzenbeek, Zuiddambeek en Merlebeek) liggen gronden die continu een hoge
grondwaterstand kennen en nog steeds grotendeels als grasland (hooi- of weiland) met een
veedrinkpoel in gebruik zijn. De percelen worden begrensd door afwateringsgrachten en
sommige hebben nog knotbomenrijen langs de perceelsranden. De grachten vallen op door
de rietvegetatie. De overige percelen liggen onder akkerland. De Bornebeek heeft nog een
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natuurlijke kronkelende loop, maar de andere beken zijn grotendeels recht getrokken. Ze
hebben wel nog een gave beekbegeleidende begroeiing van knotbomen en struiken en
worden op die manier visueel geaccentueerd in het landschap. Langs beide zijden van het
kanaal merkt men parallelle talud op die waarschijnlijk de natuurlijke valleirand van de
Zuidleie vormde of misschien veroorzaakt zijn door uitgraving of door het storten van
uitgegraven materiaal. Parallel aan het kanaal loopt op elke oever een weg op de hoger
gelegen delen. De meeste wegen zijn smal en sommige zijn niet verhard, enkele vallen op
door de dreven. Het talud van de spoorwegbedding vormt door zijn hoogte en door de
houtige begroeiing een visuele begrenzing van de ankerplaats. Het landschap heeft een half
open karakter waarbij de opgaande bomenrij langs het kanaal een visuele begrenzing vormt
van de beide oevers. Talrijke structuren zoals beken, grachten, perceelsranden, … worden
benadrukt door kleine landschapselementen.
Ten noorden van Steenbrugge ligt het beschermde landschap ‘Meersengebied’ (19-112001).

Figuur 3-20: Beschermd Landschap Meersengebied (bron: Vectoriële versie van de beschermde
Landschappen, Stads- en Dorpsgezichten en de landschapsatlas, MVG-LIN-AROHMM&L, toestand 31/03/2001; digitale versie van topografische kaart 1/100.000, raster,
NGI, opname 1986-1990 (AGIV))

Bouwkundig erfgoed
De ankerplaats herbergt een aantal grotere hoeves die goed bewaard zijn (sommige met
een voutekamer) en weinig verstoord zijn door nieuwbouw. De hoeve ‘Blauw kasteel’ en
Schotsgoed (met toegangspoort) hebben nog een restant van een walgracht. De hoeve
‘Blauw kasteel’ vormde tijdens de middeleeuwen waarschijnlijk een woontoren die later sterk
verbouwd werd (o.a. toevoeging van een torentje). Bij hoeve Grote Linde staat aan de
toegangsweg een kapel met een merkwaardige lindeboom erbij. Nabij de spoorlijn rond
Stuivenberg staat ook nog een kleine hoeve bestaande uit verschillende aparte gebouwen
met een boomgaard, omringd door een haag.
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In Oostkamp liggen op de westelijke oever van het kanaal Gent-Brugge, op het voormalige
jaagpad, een aantal bunkers uit WO II.
Samen met nog twee bunkers voorbij de brug van Moerbrugge een kantonnement of
magazijnsite vormend, behorend tot de kustverdediging (Atlantikwall). Deze bunkers zijn
manschapsverblijven en allen identiek aan elkaar. Ze zijn met muren van 1 meter dik
gebouwd en behoren tot het type VF (Verstärkt Feldmäßig). Ze zijn 2,3 meter hoog en
hebben een plafond van 1,4 meter. Binnenin zijn de bunkers verdeeld in vier ruimtes van
ongeveer 4,5 meter op 4,5 meter. De ruimtes worden afgescheiden door 50 centimeter dikke
geschrankte muren. Aan weerszijden van de bunker bevinden zich de (nu gedichte)
ingangen,

Figuur 3-21 Bunkers langs het kanaal Gent-Brugge

Archeologie
Archeologische vindplaatsen wijzen erop dat de vallei langs het kanaal Brugge-Gent reeds
tijdens de steen- en bronstijd werd bewoond. Men treft o.m. een sterke concentratie van
cirkelsporen uit de Bronstijd (gedeelte Veldhoek, in de buurt van het kanaal) aan.
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Tabel 3-1

Gekende archeologische vindplaatsen langs het kanaal Gent-Brugge

Locatie
nr.

Naam

Omschrijving

Ouderdom

Opmerkingen

70838

Brugge-Bavai

Romeinse weg

Romeinse tijd

73880

Molen

Molen

Onbepaald

In 1850 stond er een molen

73881

Larehof

Hoeve, site met
walgracht

Middeleeuwen

In 1850 stond er een volledige hoeve

202610

n.n.

Niet in CAI

202595

n.n.

Niet in CAI

75008

Hoeve ter Eeckhoute

site met walgracht

Late
middeleeuwen

75010

Kasteel Kevergem

Site met walgracht

Late
middeleeuwen

Omgrachting is niet meer bewaard

71144

Losse vondst

aardewerk

Laat-Romeinse tijd

Een sterk verweerd rond voetje van een
terra sigillatabeker (diameter 4,5cm). De
aanwezige pottenbakkersstempel is
enigszins beschadigd en hierdoor wat
onduidelijk.

Figuur 3-22: Locaties met archeologisch belang langs het kanaal Gent - Brugge (CAI)
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3.2.3

Onderzoeksalternatief

3.2.3.1 Deelgebied 1
Landschap
Het straatdorpengebied van Waarschoot, waar Schipdonk deel van uitmaakt, ontleent zijn
naam aan de typische dorpsstructuur die hier in de middeleeuwen ontstond. Door
lintbebouwing zijn de dorpen nu zo goed als onherkenbaar. Het is een vlak gebied met
gemengde land- en tuinbouw en een grote dichtheid van bewoning langs de wegen. Door de
verstedelijkingsdruk vanuit Gent is de open ruimte sterk afgenomen.
Het graven van het Schipdonkkanaal was -samen met het graven van het Leopoldkanaaleen van de eerste grote infrastructuurwerken in het jonge België.
de

De geschiedenis van het Afleidingskanaal gaat terug tot de eerste helft van de 19 eeuw.
Om het hoofd te bieden aan terugkerende overstromingen in de Leiestreek afwaarts Deinze
werd besloten een kanaal aan te leggen tussen Deinze en Schipdonk. Een eerste vak
tussen Nevele en Schipdonk werd uitgevoerd tussen 1847 en 1848. In het daaropvolgende
jaar werd het deel tot Deinze (met de schop) uitgegraven. In de volgende jaren groeide de
idee om het oppervlaktewater opwaarts Gent rechtstreeks naar de Zee af te leiden. Het
verder uitgraven van het Afleidingskanaal richting Heist was daarmee een feit. Het tracé liep
vanaf Schipdonk tot de bestaande bedding van de Lieve in Zomergem en bleef deze volgen
tot in Maldegem. Daar werd aangesloten op het tracé van het Leopoldkanaal, waarmee het
parallel zou lopen. Het graven en afwerken van het kanaal duurde tot 1860. Alleen al de
bouw van de een sifon op de kruising van het kanaal met de Damse vaart zou vier jaar in
beslag nemen. De meeste infrastructuur (bv. sluizen) op het kanaal gaat nog terug op de
oorspronkelijke bouwfase.
Tussen Zomergem en Damme volgt het Afleidingskanaal grotendeels het tracé van de Lieve.
De Lieve werd tussen 1251 en 1269 gegraven als verbinding van Gent naar de het Zwin, dat
toen nog uitweg vormde naar de zee. De Leie vertrok aan het Gravensteen in Gent, waar ze
aansloot op de Leie en mondde nabij Damme uit in het Zwin. De Lieve kruiste ter hoogte van
Schipdonk ‘De Kale’ (het latere kanaal Gent-Brugge), waarvan het de waterhoogte overnam.
Met de verzanding van het Zwin nam ook het economisch belang van de Lieve af.
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Figuur 3-23: Stuwsluis te Schipdonk

Figuur 3-24: Beleidsmatige landschapswaarden in deelgebied 1 (bron: Vectoriële versie van de
beschermde Landschappen, Stads- en Dorpsgezichten en de landschapsatlas, MVGLIN-AROHM-M&L, toestand 31/03/2001; vectoriële versie van het Gewestplan, MVGLIN-AROHM-Ruimtelijke Planning, 2002; digitale versie van topografische kaart
1/100.000, raster, NGI, opname 1986-1990 (AGIV))
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Bouwkundig erfgoed
Het bouwkundig erfgoed in dit deelgebied beperkt zich tot het sluizencomplex tussen het
Afleidingskanaal van de Leie en het kanaal Gent-Brugge. Hoewel er in de loop van de tijd
heel wat onoordeelkundige ingrepen zijn gebeurd (o.m. een sluiswachterhuisje), is de sluis
nog zeer goed herkenbaar.
Archeologie
In de directe omgeving van Schipdonk bevinden zich een aantal interessante locaties. Een
overzicht is terug te vinden in onderstaande tabel.

Figuur 3-25: Locaties met archeologisch belang in deelgebied 1 (CAI)

3 Typering bestaande toestand

38

Tabel 3-1:
Locatie
nr.

Overzicht van de locaties met archeologisch belang (CAI)

Naam

Omschrijving

Ouderdom

202646

Opmerkingen
Wegens problemen met de CAI kon de
inhoud van deze vindplaatsen niet
worden achterhaald.

202647
202650
202651
202652

3.2.3.2 Deelgebied 2
Tot Eeklo loopt het Afleidingskanaal langs de oostrand van de Cuesta van OedelemZomergem. Dit zandig gebied heeft een vlakke topografie en vormt de overgang naar de
cuesta. Het gebied heeft voornamelijk een groot archeologisch belang (zie verder).

Figuur 3-26: De Cuesta van Oedelem-Zomergem (Zomergem)

Aan de overzijde van het kanaal ligt het Leen. Het provinciaal domein 'het Leen' bevindt zich
op het grondgebied van de gemeenten Zomergem, Waarschoot en Eeklo, en het is
grotendeels bebost met gemengd loofhout. In de middeleeuwen was er door de grote
bevolkingsdruk meer hout nodig voor woningbouw, maar ook werd het hout, samen met turf,
als brandstof gebruikt. Johanna van Constantinopel regeerde in 1205 over deze streek. Turfen veengronden werden in concessie aan religieuzen gegeven. Zo kreeg het SintJanshospitaal van Brugge een aantal gronden naast en in het huidige Leen. Men deed er
aan veeteelt en primitieve landbouw maar vooral ontgon met er turf. In die tijd (1252) werd
ook de Lieve gegraven, die liep achter de nu nog bestaande hoeve Altena (gesticht door het
Sint- Janshospitaal). Een gedeelte van de gestoken turf werd via deze waterweg naar
Damme vervoerd, daar overgeladen, om zo terecht te komen in het Sint- Janshospitaal van
Brugge. Het veen, dat door het overstromen met zeewater bij de vorming, zout bevat, gaf bij
verbranden het zout af. Het zout werd in de Altenahoeve gewonnen en via een smal pad
door de Leenbossen naar Gent vervoerd. Op oude kaarten vindt men deze Zoutweg terug
die nog grotendeels te volgen is door het huidige Leen. In 1240 vermeldde men deze weg in
de keure van Eeklo als zuidelijke grens van de stad, wat betekent dat deze verbinding als
lang voorheen bestond en door velen gebruikt werd. De huidige weg Gent- Eeklo werd pas
heel wat later aangelegd, wat te maken had met de moerassen die daar lagen (vandaar het
toponiem Dam in het oosten van het gebied). In een document uit 1333 beschrijven de
broeders van de Altenahoeve, de Leenbossen, gedeeltelijk als hun eigendom en grenzend
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aan hun bewerkte gronden. De Heren van Oostwinkel werden eigenaar van deel van het
gebied. Daardoor werd het dus een 'leen', wat de huidige naam kan verklaren. De adel
kwam er geregeld jagen. In 1744 werd Maria- Theresia te Gent als Gravin van Vlaanderen
ingehuldigd. Ze had een duidelijke visie op de toekomst van het 'Leen' en liet er bossen
aanplanten. Zowel het Drongengoed als het Leen zijn onder haar bewind echt bos
geworden. In het Leen werden kilometers sloten gegraven, die er nu nog altijd liggen. Op de
hogere stukken tussen de sloten in werden bomen aangeplant. Waar het zeer vochtig bleef,
handhaafde zich een Elzenbroek. Tijdens de Eerste Wereldoorlog velden de Duitse
bezetters heel wat oude bomen. De inwoners van Eeklo kwamen dagelijks hout sprokkelen.
In 1973 werd het domein aan de provincie verkocht en werd het een domein voor passieve
recreatie. Er werd 18 km betonbanen aangelegd door het leger, door het bos heen. Deze
betonbanen doen nu dienst als wandelpaden. Er komen vele vijvers voor in het gebied. Het
ontstaan daarvan heeft te maken met het optrekken van de 180 munitiedepots. Deze werden
met aarden wallen omgeven om bij eventuele explosies brokstukken op te vangen. Op die
zogenaamde merloenen op te werpen had met grond nodig en zo ontstonden de putten
waarin al snel water kwam te staan, dat dan ook meteen bruikbaar was als bluswater.
Verschillende vijvers deden ook als stortplaats van het leger dienst. Vele daarvan werden al
gesaneerd.

Figuur 3-27: Beleidsmatige landschapswaarden in deelgebied 2 (bron: Vectoriële versie van de
beschermde Landschappen, Stads- en Dorpsgezichten en de landschapsatlas, MVGLIN-AROHM-M&L, toestand 31/03/2001; vectoriële versie van het Gewestplan, MVGLIN-AROHM-Ruimtelijke Planning, 2002; digitale versie van topografische kaart
1/100.000, raster, NGI, opname 1986-1990 (AGIV))
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Figuur 3-28: Landschap ten zuiden van Eeklo (Stoktevijver, naar het zuiden)

Bouwkundig erfgoed
In de directe omgeving van het Afleidingskanaal is zeer weinig bouwkundig erfgoed
aanwezig. Dit is deels te verklaren door de rol die het Afleidingskanaal speelde tijdens de
wereldoorlogen. Tijdens WOII werd er tweemaal slag geleverd langs het kanaal. In mei 1940
tegen de oprukkende Duitse troepen. In augustus en september 1944 werd er hevig slag
geleverd tussen de Canadezen en de Duitsers. Een tank in het centrum van Balgerhoeke en
enkele gedenkstenen herinneren hieraan.
Het enige beschermd erfgoed is de spoorwegbrug over het kanaal te Balgerhoeke
(09/06/2004). De eerstesteenlegging vond plaats op 9 juni 1862. In september 1862 werd de
brug in gebruik genomen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, meer bepaald op 24 mei 1940
werd de brug vernietigd. De huidige brug is een reconstructie van 1947. De spoorlijn EekloBrugge is sinds 1958 voor reizigersverkeer buiten dienst gesteld maar wordt tussen Eeklo en
Maldegem nog geregeld als historische spoorlijn (hoofdzakelijk met stoomtreinen) gebruikt.
De treinen vertrekken in het Stoomcentrum in Maldegem, dat in 2007 nog bekroond werd
met de Vlaamse monumentenprijs.
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Figuur 3-29: Spoorweghefbrug te Balgerhoeke

Naast de spoorwegbrug is er in Balgerhoeke ook een metalen ophaalbrug over het
Schipdonkkanaal en sluiscomplex, die de kern van de wijk Balgerhoeke op grondgebied
Eeklo verbindt met de Oude Staatsbaan in Adegem. Ze werd gebouwd in 1947 ter
vervanging van de tijdens de oorlog vernielde brug.Deze brug is van het zelfde model als de
andere basculebruggen die op dit deel van het kanaal voorkomen. Het zijn allemaal bruggen
van na de tweede wereldoorlog.
Bij het aanleggen van het kanaal verdween ook de oude bebouwing rondom de Celiebrug
over de Lieve. De huidige Celiebrug over het Schipdonkkanaal is een ijzeren ophaalbrug,
wederopgebouwd na de vernietiging van WO II, volgens een ontwerp van het Ministerie van
Openbare Werken van 1947.
Archeologie
Het gebied tussen de Cuesta van Oedelem en het Afleidingskanaal van de Leie is erg rijk
aan archeologische vindplaatsen uit verschillende periodes. Vooral de randen van de cuesta
in het Noorden (Eeklo, Adegem, Maldegem en Oedelem gedeeltelijk), in het Oosten
(Zomergem) en in het Zuiden (Zomergem, Ursel, Knesselare, Oedelem en Beernem) worden
gekenmerkt worden door een bijzonder grote concentratie van archeologische sites, o.a.
grafheuvels uit de bronstijd.
•

De Romeinse site van Balgerhoeke

Bij het graven van het Afleidingskanaal van de Leie, ter hoogte van Balgerhoeke, zijn
imposante Romeinse resten aan het licht gekomen. Het betreft zeer vermoedelijk een
begraafplaats uit die periode. De precieze ligging is niet gekend.
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•

Steentijdsites langs het Afleidingskanaal van de Leie

In de recente studies worden tientallen vindplaatsen in de regio vermeld. Het betreft steeds
oppervlaktevondsten bij veldprospectie. De bijgevoegd kaart uit deze publicatie toont
duidelijk aan dat de oostelijke rand van de cuesta, van Balgerhoeke tot Merendree (Durmen)
één aaneenschakeling is van steentijdvindplaatsen.
•

Grafheuvels uit de bronstijd langs het Afleidingskanaal van de Leie

Ook hier wijst de prospectie duidelijk op de grote hoeveelheid sites in de regio. Onder hen
vermelden we de begraafplaatsen van Canadees Kerkhof, Oosteindeken en Kraaienakker
(Adegem), evenals Zomergemboven (Zomergem). De meeste sites zijn opgemerkt ten
westen van het kanaal, dwz. langs de oostelijke rand van de cuesta.

Figuur 3-30: Verspreidingskaart van grafheuvels uit de Bronstijd in Oost- en West-Vlaanderen
(J. Bourgeois, M. Meganck, & J. Semey, 1998)

•

De Romeinse site van Kraaienakker (Adegem)

Tijdens diverse prospecties en controles van werkzaamheden zijn in de loop van de laatste
decennia, naast grafheuvels uit de bronstijd, ook sporen gevonden van Romeinse
aanwezigheid. De weg die van Eeklo naar Maldegem gaat via Kraaienakker, is zeer
vermoedelijk een zeer oude weg; het gebied ten westen van het kanaal (binnen het
attentiegebied) is doorspekt met Romeinse vondsten langs beide kanten van de weg.
•

De Romeinse aanwezigheid in Zomergem: het grafveld van Rohoekse en de
nederzetting van Zomergemboven

Tijdens controle van werkzaamheden zijn op de plaats Ro enkele Romeinse graven
aangetroffen. Ook hebben opgravingen op Zomergemboven aangetoond dat er langs de
zuidelijke helling van de cuesta, naar de depressie van de oude Leie toe (waar het kanaal
Brugge - Gent is ingegraven), vrij intense Romeinse aanwezigheid kan worden verwacht.
•

De middeleeuwse motte van Raverschoot (Adegem)

Deze middeleeuwse motte is genivelleerd geworden in de vorige decennia. Het betreft een
mooi voorbeeld van de middeleeuwse kasteelmottes in de regio. Door de nivellering is het
belang van de site sterk gedaald, maar men kan verwachten dat er nog ondergrondse
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sporen aanwezig zijn. Historische teksten wijzen op het belang van deze site, onder andere
in verband met de moord op Karel de Goede.
Een overzicht van de bekende locaties is opgenomen in onderstaande tabel.

Figuur 3-31: Locaties met archeologisch belang in deelgebied 2 (CAI)
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Tabel 3-2:

Overzicht van de locaties met archeologisch belang (CAI)

Locatie
nr.

Naam

Omschrijving

Ouderdom

Opmerkingen

39442

Plassendale hoeve
(Zomergem)

Hoeve met
Walgracht

Niet bepaald
(aanwezig op
Ferraris)

in situ

39467

Site met walgracht
(Zomergem)

Site met walgracht

Niet bepaald
(aanwezig op
Ferraris)

in situ

39435

Kasteel van Wetteren
(Zomergem)

Versterkt kasteel
met walgracht

Niet bepaald
(aanwezig op
Ferraris)

in situ

39436

Hoeve ’t Hof ’t
Herberg
(Stoktevijver)

Site met walgracht

Niet bepaald
(aanwezig op
Ferraris)

in situ

39425

Hoeve Altena

Site met walgracht

Niet bepaald
(aanwezig op
Ferraris)

32418

(Berlaars)

lithisch materiaal

Mesolithicum

32414

Kasteel van
Ravenschoot
(Adegem)

Motte

Wordt vermeld in
1127

32423

Kraaienakker

Dakpannen en
potscherven

Inheems Romeins

32411

Balgerhoeke

Romeins Grafveld

Romeins

in situ

32413

Hoeve Malekote
(Adegem)

Niet bepaald
(aanwezig op
Ferraris)

in situ

39382

Zoetendale Hoeve

Niet bepaald
(aanwezig op
Ferraris)

in situ

Kasteel met
Walgracht / hoeve
met walgracht

in situ

3.2.3.3 Deelgebied 3
Vanaf Balgerhoeke lopen het Schipdonk en Leopoldkanaal door de Vlaamse Vallei. Het
Meetjesland van St.-Laureins Kaprijke is een laag gelegen, vochtig en zandig gebied, dat
pas in de late middeleeuwen systematisch werd ontgonnen. Tot de 12de eeuw was het een
nat heidegebied of wastina, De ontginningen in de 13de eeuw werden gestimuleerd door
Johanna van Constantinopel. Het gebied is vrij systematisch aangelegd patroon van lokale
wegen met grote, vierhoekige blokken. Langs de wegen zorgen grachten voor de
waterafvoer. De grote blokken werden ingedeeld in lange, gelijkgerichte stroken in de 13de
eeuw, gescheiden door grachten en afgeboord door lineair groen. Deze toestand bleef
behouden tot na WOII. Nu is het een vlak landbouwland met weinig uitgesproken microreliëf
dat nederzettingen en infrastructuur structureert. Afwisselend verre en soms weidse zichten
en door groenschermen begrensde ruimten. Wegen en bewoning vormen de hoofdassen
waarop de strookpercelering opstrekkend gestructureerd is. Het nederzettingstype bestaat
uit lineaire gehuchten en pleindorpen. Open landschap met enkele grote bomenrijen langs
de wegen (dreven) en alleenstaande bomen langs de perceelsranden. Wegen verlopen
voornamelijk in de richting zuidwest-noordoost. Het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal
van de Leie vormen lineaire blikvangers in het landschap. Ter hoogte van Balgerhoeke snijdt
het Afleidingskanaal door de West-Oostvlaamse zandrug.
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Archeologie
In dit deelgebied zijn –in de omgeving van het kanaal- weinig archeologische vindplaatsen
gekend. Het ontbreken van de aanleg van belangrijke infrastructuren –en dus van
archeologisch onderzoek- kan hier deels een verklaring zijn. Dit betekent echter niet dat de
er geen archeologische relicten aanwezig zijn. Zo werd recent in Maldegem (Kasteelstraat,
Middelburg) een deel van het kasteel van Middelburg opgegraven.

Figuur 3-32: Beleidsmatige landschapswaarden in deelgebied 3 (bron: Vectoriële versie van de
beschermde Landschappen, Stads- en Dorpsgezichten en de landschapsatlas, MVGLIN-AROHM-M&L, toestand 31/03/2001; vectoriële versie van het Gewestplan, MVGLIN-AROHM-Ruimtelijke Planning, 2002; digitale versie van topografische kaart
1/100.000, raster, NGI, opname 1986-1990 (AGIV))

3.2.3.4 Deelgebied 4
Vanaf Strobrugge tot de zee lopen het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie
naast elkaar. De ‘stinker’ en de ‘blinker’ vorman samen een uniek landschappelijk ensemble.
Het Leopoldkanaal is een gevolg van de oprichting van België in 1830. De afvoer van het
water van de polders van het Meetjesland via de Braakman (op Nederlands grondgebied)
was hierdoor niet langer gegarandeerd. De overstromingen die hiervan het gevolg waren
leidden in 1842 tot het besluit om een kanaal te graven tussen Zelzate en de zee. In 1846 en
1847 werd het eerste gedeelte (van Heist tot de Damse vaart) aanbesteed. In de
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daaropvolgende jaren werden eerst de sectie tot Maldegem en daarna het gedeelte tot St.Laureins aangelegd. Het laatste gedeelte (tot Zelzate) kwam er echter nooit. Het peil in het
Leopoldkanaal steeg bij hevige regenval zo sterk, dat afvoer van water uit de meer oostelijk
gelegen gebieden niet mogelijk was.

Figuur 3-33: Leopoldkanaal-Afleidingskanaal te Moerkerke

Langs weerszijden van het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal bevindt zich een
uitgestrekt poldergebied.
Het poldergebied van Koolkerke-Dudzele maakt deel uit van het Oudland ten noordoosten
van Brugge. Dit gebied wordt gekenmerkt door een uitzonderlijk sterke koppeling die er nog
steeds is tussen geomorfologie, bodem en landgebruik zorgt in dit poldergebied voor een
gestructureerde landschapsecologische samenhang. Het heeft nog steeds de structurele
kenmerken zoals we die zien op de Ferrariskaart. Het is een open landschap met een grote
dichtheid aan historische hoevesites.
Dit belang wordt nog eens onderstreept door de aanwezigheid van een aantal
Ankerplaatsen, nl. de Polders van Damme en Dudzele.
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Figuur 3-34: Beleidsmatige landschapswaarden in deelgebied 4 (bron: Vectoriële versie van de
beschermde Landschappen, Stads- en Dorpsgezichten en de landschapsatlas, MVGLIN-AROHM-M&L, toestand 31/03/2001; vectoriële versie van het Gewestplan, MVGLIN-AROHM-Ruimtelijke Planning, 2002; digitale versie van topografische kaart
1/100.000, raster, NGI, opname 1986-1990 (AGIV))

De ankerplaats polders van Dudzele ligt volledig in de gemeente Brugge, grofweg tussen de
N374 Oostkerke-Koolkerke, de N376 Dudzele-Brugge en het Afleidingskanaal. Ze ligt quasi
volledig in Oudland en toont nog het typisch grondgebruik gerelateerd aan de fysische
structuur van kreekruggronden en komgronden. Op de drogere kreekruggronden (zowel in
Oud- als Middelland) treft men nog (vooral) akkerland aan. Hierop komen ook de verspreide
bebouwing en de wegen voor. Op de Ferrariskaarten staan bij de hoeves
boomaanplantingen. Hier en daar vinden we nu nog enkele fruitbomen bij de hoeves. De
komgronden zijn van oudsher grasland (historisch permanent grasland) en vertonen
microreliëf. In het Oudland is dit microreliëf te wijten aan de overstromingsfase, in het
Middelland aan de ontvening van de komgronden. Tussen de onregelmatige
weilandpercelen zijn talrijke grachtjes gegraven waarin rietkragen staan. Deze weilanden
hebben vaak een veedrinkput. Deze historisch permanente graslanden hebben een grote
floristische en faunistische waarde. De meeste gebouwen opgenomen in deze ankerplaats
zijn van weinig belang behalve enkele gave hoeves en boerderijen. Aan de rand van de
bebouwing van Dudzele ligt nog een mottesite (beschermd monument).
De polders van Damme liggen rond de stadskern van Damme en grenzen aan
ankerplaatsen "Polders van Dudzele" en "kreken Lapscheure". Ze liggen nagenoeg volledig
in zgn. Oudland en vertonen nog het typisch grondgebruik gerelateerd aan de fysische
structuur van kreekruggronden en komgronden (zie hierboven). Het Afleidingskanaal in het
noorden ligt quasi op de grens van Oud- naar Middelland. De stadskern van Damme
(beschermd als stadsgezicht) wordt enerzijds gestructureerd door de zeer goed bewaarde
stadswallen en anderzijds door de Damse Vaart. De stervormige stadsverdediging dateert
uit de Tachtigjarige Oorlog (Staats-Spaanse Linies) tussen de Noordelijke Nederlanden en
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Spanje, en bestaat uit een enkele omwalling en een dubbele begrachting. Op de wallen
heeft men hier en daar (waar geen bomenrijen staan) een vergezicht op de omgevende
polders en tevens een zicht op de stad zelf. Langs deze grachten en de wal staan hier en
daar opgaande bomenrijen die deze structuren benadrukken en van ver zichtbaar zijn in dit
vlakke polderlandschap.

Figuur 3-35: Afleidingskanaal–Leopoldkanaal in de polders rond Damme

Een deel van de oude omwalling is nu natuurreservaat waar men in de grachten de
opeenvolgende stadia van verlandingsvegetatie tracht te bekomen (o.a. rietkragen,
moerasbos). De stadswallen zijn grotendeels als landbouwland aangewend waarbij het
microreliëf van de grachten nog goed herkenbaar is. Nabij de zuidervaart zijn in het weiland
waarschijnlijk nog enkele restanten van een kreek te zien. Op deze zuidervaart staat een vrij
vervallen sluisje “de sluispoort” dat men nauwelijks herkent door de opslag van struiken en
bomen errond. Dwars door de stadskern van Damme loopt de Damse Vaart. Tijdens de
Middeleeuwen lag Damme immers aan de Zwingeul die tot Brugge reikte. Naarmate de geul
verzandde, nam Damme –gesticht rond 1180- de havenfunctie van Brugge over. Door de
verdere verzanding werd ook Damme al snel onbereikbaar. De dijken langs de Damse Vaart
zijn beplant met opgaande bomen die het kanaal van verre zichtbaar maken in het
landschap. In de kern liggen nog enkele zeer waardevolle gebouwen zoals de ruïnes van de
OLV-kerk, het stadhuis, de St-Kristoffelhoeve (met toegangspoort uit de 18e eeuw), het
museum van St-Janshospitaal. Verder is de stompe toren van de kerk zeer kenmerkend. De
dorpen die eertijds langs de Zwingeul lagen (zoals Lissewege, Hoeke en Damme), worden
getypeerd door monumentale stompe kerktorens, vermoedelijk oude lichtbakens ten
behoeve van de scheepvaart. De markt was tijdens de middeleeuwen aan de geul gelegen
en ook het huidige stratenpatroon is nog vrij gelijkend op de middeleeuwse structuur. Ter
hoogte van Damme was en is tevens een brug over de Damse Vaart. Buiten de stadskern
langs de Damse Vaart staat de windmolen “Schellemolen” die echter weinig opvalt door de
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bomenrijen langs de Vaart. Het Leopold- en Afleidingskanaal vormen een visuele grens door
de begeleidende bomenrijen langs haar loop en door de dijken.

Figuur 3-36: Kaart van de Brugse Vrije (Pieter Pourbus, 1561-1571)

Ten noordoosten van het Leopoldkanaal ligt de ankerplaats ‘Kreken van Lapscheure’ (A
30005), een deel van de Zwinpolders tussen Damme en Knokke-Heist. Het gebied ligt bijna
volledig in de gemeente Damme, behalve het meest noordelijke stukje (Knokke). In het
oosten wordt ze door de Nederlandse grens begrensd, in het zuidoosten door de Zeedijk en
de St-Pieterdijk tot het Leopoldkanaal. Vanaf het kanaal loopt de grens van de ankerplaats
parallel aan de Damse Vaart langs Oostkerke en de Hoekemolen. Een deel van dit gebied is
beschermd als landschap.
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Figuur 3-37: Beschermd landschap ‘Krekengebied’ (BS 24-12-1988) (bron: Vectoriële versie van
de beschermde Landschappen, Stads- en Dorpsgezichten en de landschapsatlas, MVGLIN-AROHM-M&L, toestand 31/03/2001; digitale versie van topografische kaart
1/100.000, raster, NGI, opname 1986-1990 (AGIV))

Rond de 10e en 11e eeuw lag dit gebied aan de Zwingeul die toen tot Damme reikte. De
kreken in het gebied waren in de 12e eeuw verbonden met de oude Zwingeul en in de 16e
eeuw met het Lapscheurse gat. Pas na de middeleeuwen kreeg deze streek zijn uiteindelijke
vorm door de vele oorlogen en grensconflicten. Figuur 3-36 geeft de toestand weer aan het
begin van de 80-jarige oorlog. Gedurende de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tussen de
Noordelijke Nederlanden en Spanje lag de grens tussen beide staten ongeveer in dit gebied,
en maakte men dankbaar gebruik van de lage ligging van het gebied om het te laten
overstromen. De Noordnederlandse troepen staken enkele dijken door te Sluis en het
instromende zeewater schuurde een diepe kreek uit die nu nog gekend is als het
Lapscheurse Gat. Men bouwde talrijke grote en kleine forten in het gebied die ook onderling
verbonden moesten zijn. Steden als Sluis, Damme en Brugge werden versterkt. Na het
verdrag van Münster in het midden van de 17e eeuw moet men een groot deel van het
gebied opnieuw inpolderen en bedijken. Tijdens de 19e eeuw was dit eveneens een
omstreden gebied (tussen de Oostenrijkers en Nederlanden) en, ten tijde van Napoleon,
werden de Oostenrijkers hier verslagen in 1784.
De ankerplaats die hier is aangeduid valt uiteen in twee grote delen: één rond de Damse
Vaart en één rond de Zuid-over-de-Lieve-geleed en de kreken rond Lapscheure. Beide delen
worden landschappelijk gestructureerd door kanalen, geleden, (oude)kreken én de dijken.
De afwateringsgrachten tussen de percelen en de afwateringslanen zorg(d)en samen met de
kreken voor de drainage van het gebied. In de grachten komt veel rietvegetatie voor
(rietkragen). In de kreken komt er nog een andere verlandingsvegetatie voor. De rietkragen
en –landen accentueren deze landschapsstructurerende elementen. De dijken getuigen van
de stapsgewijze inpoldering van het gebied en vormen een visuele barrière in het landschap
door hun hoogte, door hun beplanting (knot/bomen, lage struiken) en door de bebouwing
erlangs. Op de dijken lopen vaak wegen.
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Figuur 3-38: Middeleeuwse polders langs het Zwin

Aan beide kanten van de Damse Vaart vindt men dijken terug. De zeer natte percelen
tussen de Damse Vaart en de eerste dijk liggen veelal onder weiland. In de Lemspolder
zitten nog zeer gave stukken met een zeer dicht netwerk van knotbomenrijen en restanten
van dijken. Tussen Oostkerke en Hoeke liggen ook meerdere akkerlandpercelen die soms
een lint vormen. Ter hoogte van Oostkerke en ter hoogte van de Schaapsdijkhoeve is dit te
wijten aan de drogere bodemcondities van een kreekrug. De twee nederzettingen ten
westen van de Damse Vaart (Oostkerke en Hoeke) hebben nog een zeer gave
bewoningskern zonder veel storende nieuwbouw. In beide kernen vormt de kerk, met
aansluitend weilandpercelen, de blikvanger in het landschap. In de nabijheid staat telkens
een windmolen.
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Figuur 3-39: Oostkerke

De kreek waar nu de Zuid-over-de-Lieve-geleed ligt, was verbonden met het Lapscheurse
Gat. Dit geleed zorgde voor de afwatering van het gebied ten zuiden van het Lievekanaal
(pas vanaf 17e eeuw); door de Lieve was de waterhuishouding van het gebied immers
verstoord en moest er meer water worden afgevoerd vanuit Brugge en omstreken. Het
grondgebruik rond het Zuid-over-de-Lievegeleed hangt niet meer vast aan de fysische
structuur van kreekruggen en komgronden. Elders in deze ankerplaats liggen deze
structuren (kreekruggen en komgronden) niet aan de oppervlakte want dit gebied is nog vrij
laat overstroomd en systematisch ingedijkt. De oeverprofielen rond het geleed zijn wel zeer
waardevol (althans waar grenzend aan weiland) want de verschillende stadia van
verlandingsvegetatie komen voor en er is nog een actieve waterpeilschommeling. De
percelering is grotendeels geënt op de dijken (dwars op dijken) en de percelen zijn veelal
lang en smal. In de weilanden is hier en daar microreliëf aanwezig hetzij natuurlijk, hetzij
door vergraving ontstaan. Langs weilanden komt nog een beetje perceelsrandbegroeiing van
knotbomen, opgaande bomen en houtkanten voor. In de vele grachtjes tussen de percelen
staan vaak rietkragen. De hoeves in het gebied zijn allen vrij recent en waardevol. De
recentste uitbreidingen doen afbreuk aan hun historisch karkater.
De N49-E34 Maldegem-Knokke deelt het gebied in twee delen alhoewel ze landschappelijk
één geheel vormen.
Bouwkundig erfgoed
De kanalen speelden ook een belangrijke rol in de oorlogen van de 20ste eeuw. Dit komt o.m.
tot uiting in de aanwezigheid van bunkers van de zogenaamde ‘Hollandlinie’. De
aanwezigheid van deze bunkers heeft alles te maken met de politieke situatie van Nederland
tijdens WO I. Uit vrees voor een aanval van de geallieerden vanuit het neutrale Nederland,
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werden er langs de Belgisch-Nederlandse grens maatregelen genomen om te vermijden dat
de Duitse fronttroepen aan de IJzer in de rug zouden aangevallen worden. Deze
verdediging, Holland Stellung of Hollandlinie genoemd, bestond uit een elektrische
afspanning met wachtposten om de paar honderd meter, zodat het praktisch onmogelijk was
om ongemerkt in of uit het land te raken. Achter de draadversperring werd vervolgens een
netwerk van bunkers opgebouwd. Meestal kwamen deze in groepen voor en de meeste
ervan zijn manschappenbunkers; een soort versterkte kazernes. Hier en daar waren er
bunkers die een echte defensieve rol hadden; deze stonden het dichtst tegen de grens en
werden geflankeerd door versterkte mitrailleursnesten. o.m. ter hoogte van de sifon is een
dergelijke ‘nest’ bewaard.

Figuur 3-40: Mitrailleursnest aan de sifon te Damme

Archeologie
Een selectie van de gekende locaties en vondsten uit de Centrale Archeologische Inventaris
(CAI) geeft duidelijk aan dat dit deelgebied een schat aan archeologische informatie bevat.
Veel van de gekende locaties en vindplaaten gaan terug op de complexe geschiedenis van
opeenvolgende inpolderingen en de zoektocht van de stad Brugge naar een uitweg naar
zee. Daarnaast valt ook de Romeinse activiteit af te lezen uit de vondsten.
In het gebied rond de kanalen is een beperkte aanwezigheid van grafheuvels uit de bronstijd
waargenomen. Een andere, meer recente site verdient onze aandacht: Het verdwenen
middeleeuwse dorp van Monnikerede5. De Damse vaart, juist ten noorden van het
Leopoldkanaal, heeft reeds het middeleeuwse stadje Monnikerede doorsneden. Het betreft
een van zo'n 120 ha groot stadje, dat voor het eerst in de teksten in 1226 verschijnt en in de
loop van de 15de eeuw verdwijnt. Langs beide kanten van de Damse vaart zijn delen van het
stadje bewaard gebleven.

5

Zie onder andere B. Hillewaert, La petite ville de Monikkerede: analyse du reliëf et étude microtopographique,
Gent, 1986 (= Scholae Archaeologicae, 4).
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Tabel 3-3:

Gekende locaties met archeologisch belang uit CAI

Locatie
CAI

Plaats

Omschrijving

Datering

71990

Moerkerke
(Damme)

Site met walgracht

Late
middeleeuwen

70837

Zandstraat

Romeinse weg van
Aardenburg naar
Oudenbrug

Romeinse tijd

71890

Oude Sluizedijk
(Damme)

73739

Oude Sluizedijk

Losse vondst
(aardewerk)

Nieuwe tijd

72390

Losse vondst
(Oostkerke)

Concentratie van
bouwkeramisch
materiaal

Onbepaald

73703

Losse vondst
(Damme)

Aardewerk

Nieuwe tijd

Late
middeleeuwen

Opmerkingen

De Oude Sluissedijk, nu helemaal
afgegraven en herschapen in een weg, liep
in de late middeleeuwen van Damme naar
Sluis. Ze zou reeds gedeeltelijk bestaan
hebben in 1228 en tegen het eind van de 13e
eeuw zou ze tot aan Sluis doorgetrokken zijn.
Daarna werden buiten deze dijk nog
gebieden ingepolderd op het Zwin o.m. de
Stampershoekepolder te Damme en de St.Jobspolder te Damme-Lapscheure. De
noorddijk ervan werd dan de Oude
Sluissedijk genoemd.

grijs aardewerk
rood aardewerk
steengoed
wit postmiddeleeuws aardewerk
nagels
fragmenten van pijpekoppen en
pijpestelen

73702

Losse vondst
(Damme)

Aardewerk

Nieuwe tijd

grijs aardewerk
rood aardewerk
steengoed
wit postmiddeleeuws aardewerk
nagels

71888

Romboutswervedijk
(Damme)

Middeleeuwse dijk

Middeleeuwen

De Romboutswervedijk, die op het
grondgebied van Damme thans helemaal
is afgegraven en herschapen is in een
weg, liep in kadastersectie D. Ze liep in de
richting van Oostkerke. In de bestaande
literatuur over Damme, wordt vermeld dat
deze dijk werd opgeworpen tegen de
e
overstromingen van de zee in de 11 en
e
12 eeuw. In die periode werd vanaf
Uitkerke een lange dijk aangelegd om de
streek tegen de overstromingen van de
zee te beveiligen

72157

Dijk (Oostkerke)

Middeleeuwse dijk

Late
middeleeuwen

Deze dijk werd vermoedelijk aangelegd bij
de inpoldering van de Koopmanspolder,
die in 1347 voor het eerst vermeld wordt.
Op het eind van de 18e eeuw was de dijk
in elk geval afgegraven en verdwenen.
Het tracé is bewaard in een boogvormige
perceelsgrens, met een perceelsgracht.

72023

Losse vondst
(Oostkerke)

Aardewerk

Volle
middeleeuwen

Het tracé van de verdwenen dijk, die hier
behandeld wordt, is bewaard in een
boogvormige perceelsgrens, met een
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Locatie
CAI

Plaats

Omschrijving

Datering

Opmerkingen
perceelsgracht.

71883

Tweede
Leugenzwin

72120

Kanaal

Middeleeuwen

Verdwenen
bewoning

18 eeuw

de

de

de

De Verse vaart, die als alternatief voor het
Zwin moest functioneren, werd omstreeks
het midden van de 16de eeuw gegraven.
Langzamerhand verzandde het kanaal,
wat uit de kartografische bronnen blijkt.
Vandaag is de loop van het kanaal nog
terug te vinden in de percelering. Een
complex van smalle repelpercelen, met op
sommige plaatsen een gracht in het
midden; in dit geval hellen de langgerekte
percelen lichtjes af naar de gracht. Op
perceel 612 (sectie B; 2de blad) is er nog
een restant merkbaar van de vroegere
oostelijke dijk van het kanaal. Het gaat om
een langwerpige kunstmatige ophoging
die ca 2-2,5 m hoog is en die gedeeltelijk
afgegraven is. De repelvormige akkers,
weiden en bebouwde terreinen vormen
samen een lint dat tot Pereboom langs de
Koolkerkesteenweg ligt en dan in
zuidoostelijke richting afzwenkt. Verder
wordt het tracé onderbroken door de
Leopoldsvaart en het kanaal van
Schipdonk; het draait vervolgens naar het
noordoosten en wordt tweemaal
gesneden door de Damse Vaart. Ten
westen van de huidige Damse Vaart
bevindt er zich nog een stuk van het
verdwenen kanaal, dat tot Damme loopt
en waarvan het Zuidervaartje het laatste
overblijfsel is.
Bakstenen woning. Verdwenen tussen de
twee wereldoorlogen.Oostkerke
Put (wiel) ontstaan bij dijkdoorbraak in 12e of
13de eeuw.

72121

Meerminneput
(Oostkerke)

Waterput met
ronde vorm + losse
vondsten

12 -13 eeuw /
de
de
17 –19 eeuw

72122

Dijk van de
kerkwatering
(Oostkerke)

Dijk

12 eeuw

Uit de literatuur kunnen we afleiden dat de
dijk op het eind van de 12e eeuw werd
aangelegd om overstromingen van het
hinterland te voorkomen. Dat men hier niet
altijd in slaagde, bewijst de dijbreuk, waarvan
we het litteken in het landschap nog kunnen
waarnemen. Vanaf de 13e-14e eeuw begon
men langzamerhand de overstromingsvlakte
in te polderen. Toen de Dijk van de
Kerkwatering in 1459 afgedolven werd, had
ze vermoedelijk geen bestaansredenen
meer. Nu blijft er niet meer dan een
opgehoogde strook over.

71826

Verbrande fort

Fort + aardewerk

Late
middeleeuwen

Uit de kaarten kunnen we opmaken dat de
versterking omstreeks 1703 aangelegd werd.
Uit 1704 dateert de "nieuwe wegh", het
uiteinde van de Romboutswervedijk, dat door
de bouw van het fort verlegd moest worden.
Waarschijnlijk werd het fort door brand
geheel of gedeeltelijk verwoest. Zowel het
toponiem "Verbrant Fort" als de
verbrandingssporen op het terrein tonen dit
aan. Wanneer het gebeurde, is niet bekend.
Vermoedelijk bestond het fort nog, toen
Ferraris in 1771-1778 zijn kaart opmaakte.
Hij geeft er immers een tamelijk
gedetailleerde afbeelding van. In verband
met de functie van dit document als militaire
kaart, kunnen we ze voor een dergelijk
aspect wel betrouwen. In 1794 wordt bij de

de
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Locatie
CAI

Plaats

Omschrijving

Datering

Opmerkingen
versterking de woorden "geslegt fort"
geschreven, wat er op zou kunnen wijzen dat
ze toen in onbruik geraakt was. We kunnen
alleen besluiten dat het verbrande fort
vermoedelijk bijna de volledige 18e eeuw
bestaan heeft.
Voor de aanleg van het fort was er op de hier
besproken plaats of in de onmiddellijke
omgeving ervan een watermolen gelegen. Dit
blijkt uit de kaart van Pourbus en de 17eeeuwse kaart. Vermoedelijk ging het om een
molen die gedurende de late middeleeuwen
en tot in de 17e eeuw bestond. Het
ceramisch materiaal, dat vooral in de late
middeleeuwen en misschien in het begin van
de post-middeleeuwen thuishoort, zou hierbij
kunnen aansluiten. Het feit dat de ceramiek
niet in concentratie voorkwam, is niet zo
verwonderlijk gezien de verstoring van het
terrein door de aanleg van een fort.

72158

Vondstenconcentra
tie (Oostkerke)

Vondstenconcentratie

Romeinse tijd
ste de
(1 -3 eeuw)

72161

Bewoning
(Damme)

Baksteengruis

Middeleeuwen

72142

Losse vondst
(Damme)

Aardewerk

Middeleeuwen

71744

Oud Zwin

Kanaal

Late
middeleeuwen
(1250)

72004

Bewoning (damme)

Aardwerk

Late
middeleeuwen

70069

Vondstenconcentra
tie

Keramiek

Romeinse tijd,
middeleeuwen

72013

Losse vondst
(Damme)

Aardewerk

Volle
middeleeuwen

72391

St.-Joriskapel
(Damme)

Kapel

Late
middeleeuwen

De Sint-Joriskapel werd gebouwd in de 14e
eeuw en verdween in de 17e eeuw. In 1631
bekwam men tenslotte de toelating om de
kapel af te breken.

72029

Losse vondst
(Damme)

Aardewerk

Volle
middeleeuwen

Brugge kreeg in de 13e eeuw steeds meer
moeilijkheden voor de afwatering van de
Reie en i.v.m. de bevaarbaarheid van het
Zwin. Meer en meer won het idee om voor de
afwatering en voor de vaarweg gescheiden
waterlopen te benutten. Het oud Zwin en de
Monnikerede bleken niet meer te voldoen
voor de afwatering van de Reie. Aldus sloten
Brugge en het Waterschap Reigaarsvliet een
akkoord om de afwatering ten noordoosten te
verbeteren. Er werd daarom een nieuwe
waterweg gegraven die het Oud Zwin met de
Kwintenssluis verbond.

72222

Motte (Oostkerke)

Motte

Geen bebouwing
de
meer in 15

Het vroegste materiaal brengt ons naar de
8e-10e eeuw, nl. enkele scherven van de
zgn. Badorfceramiek. In de 10e-12e eeuw en
misschien begin 13e eeuw vinden we de
grootste hoeveelheid ceramiek. In deze
periode hoort in elk geval de zgn. Pingsdorf-,
de zgn. Paffrathceramiek en ook de vroege
reducerend gebakken ceramiek thuis.

Keramiek en steengoed
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Locatie
CAI

Plaats

Omschrijving

Datering

Opmerkingen

eeuw
72233

Bewoning

Volle
middeleeuwen

70027

Dierix’ Vos wal
(Ramskapelle)

Site met walgracht

Volle
middeleeuwen

De volledige doorsnede van een gracht en
een rond wooneiland werden gevonden. Ook
de mogelijke funderingen van een
monumentale brug over de gracht.

71686

Dudzeelse
steenweg

Weg

Middeleeuwen

1050-1800

3.2.3.5 Deelgebied 5
Landschap
Aan het begin van onze tijdrekening lag er langs de toenmalige kustlijn –die overigens meer
noordelijk lag dan de huidige- een verbrokkelde duinenrij. Die duinenrij werd onderbroken
door inbraakgeulen die diep tot in het binnenland binnendrongen en gevormd werden tijdens
de eerste Duinkerken transgressie. Tussen het zandige, niet overstroombare gebied en de
duinenrij lag een uitgebreid gebied van wadden en schorren.

Figuur 3-41: Kustlijn tijdens de Romeinse tijd

Het gebied werd in de Romeinse tijd geëxploiteerd, o.m. voor de turf- en zoutwinning. Langs
de inbraakgeulen ontstonden ook een aantal nederzettingen. Twee geulen liepen tot Brugge,

3 Typering bestaande toestand

58

en werden gebruikt voor het transport over water. Een Romeins zeeschip dat werd
gevonden in de geul tussen Brugge en Zeebrugge is hiervan het beste bewijs.
Tijdens de Duinkerke-II-transgressies (3e-8e eeuw) drong de zee opnieuw binnen via het
geulensysteem. Door de uitveningen en de inklinking van het veen door verdroging kon de
zee diep binnendringen tot in het binnenland. Tijdens de volgende regressiefase vormde
zich hier een slikke-schorre-systeem. Bij de volgende transgressies werd het zuiden
(Oudland) niet meer overstroomd en bleven de Duinkerke-II-afzettingen aan de oppervlakte
liggen. Het noordoostelijk deel werd wel overstroomd en de Duinkerke-II-afzettingen werden
deels weggespoeld en/of met een dunne kleilaag bedekt (Middenland). De kreken in het
Oudland slibten toe met aanvankelijk zand en bovenaan klei, maar door inklinking van het
veen in de aansluitende komgronden, werden deze vroegere kreekgeulen in reliëf gezet en
vormen nu ruggen tussen de omliggende komgronden. In het Middelland werd dit microreliëf
afgedekt en groeide veen in de komgronden na de Duinkerke-IIIa-transgressie. Het Oudland
werd vroeg ingepolderd en als landbouwland gebruikt. Op de drogere kreekruggronden
(zowel in Oud- als Middelland) treft men nog (vooral) akkerland aan.
Het Middenland werd gevormd tijdens de Duikerken III-transgressies. De laatste keer dat het
gebied werd overstroomd dateert uit 838. Daarna strekte zich hier een ruim gebied van
de
slikken en schorren uit, dat in de loop van de 9 en 10de eeuw werd gebruikt voor het
de
weiden van schapen. In de 11 eeuw werd het gebied volledig ingepolderd. Hierdoor
ontstond een inversielandschap met kreekruggen en komgronden. Later vonden hier
uitveningen en lokaal ook kleiwinning plaats. Het resultaat is een open weidelandschap met
een uitgesproken microreliëf en een hoge natuurwaarde Zowel binnen als buiten het
havengebied kunnen deze gronden nog als relicten worden teruggevonden. De
landschappen in de buurt van de achterhaven zijn wel topografisch sterk begrensd door
dijken en haveninfrastructuur.
Het oorspronkelijke landschap wordt hier doorsneden door Leopoldkanaal en het
Afleidingskanaal en door de spoorlijn en havenweg die de grens van het achterhavengebied
aangeeft.
Het Leopoldkanaal werd gegraven in de periode 1843-1854 om de ontwatering van de
polders te garanderen. Oorspronkelijk waterde het volledige kanaal vanaf zijn oorsprong in
Boekhoute af in de Noordzee. Sinds 1989 werd het kanaal opgedeeld in twee panden,
waarvan er één afwatert in oostelijke richting via de Braakmankreek. Het vervuilde water van
de Eeklose watergang wordt naar het westen afgevoerd in de zee.
Het Afleidingskanaal van de Leie werd ongeveer tegelijkertijd gegraven met tot doel het
water van Leie en Schelde af te voeren naar zee en zo het overstromingsrisico in het
binnenland in te perken.
Binnen het achterhavengebied bevinden zich volgens de landschapsatlas twee restanten
van Middellandpolers: Het poldergebied achterland haven Zeebrugge (R30007).
De twee delen van deze relictzone zijn restanten van de oorspronkelijke polderbodem die
bestaat uit een afwisseling van lichte kleigronden en uitgeveende poelgronden, met een
uitgesproken microreliëf. Er is een aanzienlijke oppervlakte verzilte weiden aanwezig (door
zoutwaterinfiltratie vanuit het Boudewijnkanaal) met brede, ondiepe sloten. Enkel het
westelijk deel is nog herkenbaar. Het oostelijk deel is intussen grotendeels opgespoten en in
gebruik genomen door de haven.
Net buiten het havengebied ligt het Poldergebied Ramskapelle-Hoeke, dat ook deel uitmaakt
van het Oostelijke Middelland. Dit gebied vormt een aaneengesloten Poldergebied met een
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uitzonderlijke waarde. Die waarde wordt benadrukt door de aanwezigheid van een aantal
ankerplaatsen en belangrijke lijnrelichten.
Bouwkundig erfgoed
In de polders bevindt zich ook hel wat beschermd bouwkundig erfgoed. Onderstaande tabel
geeft een overzicht.

Tabel 3-4:

Beschermd bouwkundig erfgoed deelgebied 5

Centrum van
Dudzele

Dudzele

Dorpsgezicht

Centrum van Dudzele (o.m. St.-PietersBanden, oude pastorie, romaanse
torenruïne en huis met smidse)

Puinen van en
Romaanse kerk

Dudzele

Monument

31-03-1939

Omgeving van de
hoeve ‘de
Rozeblomme’

Dudzele

Dorpsgezicht

01-03-1978

Hoeve De
Rozeblomme

Stationsweg
45, Dudzele

Monument

01-03-1978

Weerstandsnest
Ludendorf

Westkapelsest
eenweg 160

Monument

De restanten van het weerstandsnest
Ludendorf

26-10-1979

26-02-2007

Verder zijn ook heel wat interessante polderhoeves te vinden langs de Westkapelse
steenweg.
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Figuur 3-42: Zicht op de achterhaven vanop de N376.

Archeologie.
Het aantal bekende vindplaatsen in de achterhaven is eerder beperkt. De afwezigheid van
gekende vindplaatsen zegt niets over de mogelijke aanwezigheid van locaties met
archeologisch belang. In dit gebied komen geen vondsten van voor de Romeinse periode
voor. De opeenvolgende fasen van overstromingen en afdekking hebben hiervan de sporen
uitgewist.
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Figuur 3-43: Locaties met archeologisch belang in deelgebied 5 (CAI)
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Tabel 3-5:

Gekende locaties met archeologisch belang uit CAI

Locatie
CAI

Plaats

Omschrijving

Datering

Opmerkingen

70033

Heist

Alleenstaande
hoeve

Late
middeleeuwen
(voor 1500)

Losse aardewerkvondsten

72230

Ramskapelle

Structuur

Onbepaald

71703

Ramskapelle

Visweg

Reeds vermeld
in 1050

Liep van Brugge over Dudzele naar
Rugge (Koudekerke)

72244

Ramskapelle

Site met walgracht

Reeds
verdwenen in
1477

Ophoging werd ca/ 1965 grotendeels
geëffend

72238

Ramskapelle

Capkens hofstede

Vermeld eerste
de
helft 15 eeuw

72227

Ramskapelle

Steenbakkerij

onbepaald

Het gaat om een laaggelegen weide, die in
één van de hoeken een hoge plaats heeft.
Volgens de overlevering is dit alles het
terrein van een vroegere steenbakkerij. Deze
steenoven ligt in het begin van Reigaartsvliet,
dichtbij een watergang die uitmondt in de
Poortersgatader. Deze laatste loopt
zuidwaarts naar de Noordwatergang. Er
werden stenen gevonden.

71702

Ramskapelle

Dudzeelse
Heerweg

Reeds vermeld
in 1050

Een gedeelte is nu nog te zien

72228

Ramskapelle

Steenbakkerij

71731

Ramskapelle

Brugse tegelrie
(steen en
pannenbakkerij)

Late
middeleeuwen

72229

Ramskapelle

Onbepaald

Onbepaald

71748

Ramskapelle

Ramskapelse
steenweg

Reeds vermeld
1660-1800

71683

Ramskapelle

Weg

Vermeld voor
1050

72218

Ramskapelle

Site met walgracht

Opgericht 1
de
helft 17 eeuw,
ca. 1800
verdwenen

Deze steenbakkerij ligt in het begin van
Reigaartsvliet met de zuidoostzijde vlak
tegen de Noordwatergang. Langs deze
watergang en, verder zuidwestelijk, langs
Stapelvoorde en de Eevoorde, werden de
moefen op platte schuiten naar Brugge
gevoerd. Langs dezelfde weg bracht men uit
Brugge het nodige materiaal voor de ovens
aan.
Waar de watergang langs de steenoven
loopt, is hij bijna 3 maal breder dan elders.
Dat was nodig om een aanlegplaats te
hebben om de schuiten te kunnen laden,
lossen en draaien.

ste

Brugge vestigde de Tegelrie in Ramskapelle.
Hier maakte men de stenen om de
stadspôorten en muren van Brugge te
bouwen. Het transport van de stenen
gebeurde per vlot via de Noordwatergang.

Heeft zich ontwikkeld tot moderne weg

Walgracht grotendeels bewaard
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72191/
72219

Damme

Hoeve en
watermolen

Hoeve:
onbepaald
(vermeld in
1515)

Huidige windmolen is gebouwd in 1867

Molen: 1180?
Vervangen door
windmolen
202223

Dudzele

Hoeve Noord

Middeleeuwen

Onbepaald

72222

Motte (Oostkerke)

Alleenstaande
hoeve

Ca. 1700
verdwenen

Hoeve met drie schoorsteenpijpen

202230/
202227

Dudzele

Hoeve
Stapelvoorde

Onbepaald

202224

Dudzele

Hoeve
Stapelvoorde

Onbepaald

72233

Bewoning

70027

Dierix’ Vos wal
(Ramskapelle)

Site met walgracht

Volle
middeleeuwen

De volledige doorsnede van een gracht en
een rond wooneiland werden gevonden. Ook
de mogelijke funderingen van een
monumentale brug over de gracht.

71686

Dudzeelse
steenweg

Weg

Middeleeuwen

1050-1800

3.3
3.3.1

Het gaat hier om een opduiking in de
microtopografie

Volle
middeleeuwen

Ruimte
Bestaande fysische ruimtelijke toestand nulalternatief

Het nulalternatief beperkt zich in ruimtelijke zin tot de heraanleg van brug in Steenbrugge.
De ingrepen in het profiel van het kanaal Gent Brugge voor het deel Beernem-Brugge
betreffen louter technische ingrepen die geen of verwaarloosbare ruimtelijke veranderingen
zullen teweeg brengen. De beschrijving van de bestaande fysische ruimtelijke toestand
beperkt zich daarom ook tot de omgeving van de Brug van Steenbrugge. Voor de kaarten op
hogere schaalniveau’s van de ruimtelijke structuren op macro en mesoniveau: zie 3.3.2.
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Ruimtelijk heeft de bestaande brug weinig consequenties aangezien het een ophaalbrug is
die nagenoeg gelijk ligt met zijn omgeving. Er zijn vandaag geen taluds nodig voor de
aanloop naar de brug.
Bebouwing
In de directe omgeving van de brug is enige bebouwing gelegen. Met name zijn de
toeleidende wegen vanuit het westen (N50 en N309) naar de brug toe bebouwd.
Verbindingen
De brug van steenbrugge vormt vandaag een belangrijke schakel tussen de Baron
Ruzettelaan, N50 en de de zuidelijke ontsluiting (vanaf N31 Chartreuseweg, Rijselstraat,
Heidelbergstraat (N309) , doorsteek naar Vaartdijkstraat, Vaartdijkstraat, eiland
Katelijnevest/station).
Recreatie
Langs het kanaal Gent-Brugge is een hoofdroute van het provinciale fietsroutenetwerk
gelegen. Deze sluit aan bij de hoofdroute van Maldegem naar Brugge ter hoogte van
Steenbrugge.

3.3.2

Bestaande fysische ruimtelijke toestand onderzoeksalternatief

De bestaande ruimtelijke toestand van het projectgebied wordt in kaart gebracht door
analyse van verschillende bestaande ruimtelijke structuren op macro en mesoniveau.
Daarnaast wordt de bestaande planningscontext geanalyseerd en gescreend op relevante
beleidsuitspraken in relatie tot het project.

3.3.2.1 Bestaande ruimtelijke structuren op macroniveau
Op macroniveau worden 4 ruimtelijke structuren onderscheidden. Deze structuren zijn
weergegeven op onderstaande kaarten.
• Nederzettingsstructuur
• Structuur van de open ruimte
• Economische structuur
• Structuur van de verbindingen
Nederzettingsstructuur macroniveau
De structuur van de bebouwing wordt op het macro niveau gekenmerkt door een in het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (hierna RSV) en in de provinciale ruimtelijke
structuurplannen opgestelde hiërarchie tussen de stedelijke centra:
•
grootstedelijke centra, Gent
•

regionaal stedelijke centra, Brugge, Oostende
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•

Structuurondersteunende of provinciale kleinstedelijke centra, Knokke-Heist,
Eeklo, Blankenberge, Tielt

•

kleine centra: Maldegem, Zelzate, Evergem.

Figuur 3-44: Nederzettingsstuctuur - macroniveau

Structuur van de openruimte op macroniveau
Het huidige landschap in het projectgebied is het gevolg van een opeenvolging van
geologische processen. Het gebied valt uiteen in twee grote gedeeltes. Enerzijds zijn er de
polders, anderzijds de Zandstreek. In deze laatste kunnen we onderscheid maken tussen de
Vlaamse Vallei en het Houtland.

Figuur 3-45: Ruimtelijk-economische structuur - macroniveau
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Poorten/Havens
In het projectgebied op macroniveau vinden we vier zeehavens die zwaartepunten zijn in de
economischestructuur. Het gaat om de haven van Zeebrugge, de haven van Oostende, de
haven van Terneuzen en de haven van Gent. Zeehavens zijn niet alleen
goederenoverslagzones. Ze vormen een ruimtelijk geconcentreerd en samenhangend
geheel van klassieke distributieactiviteiten en de ermee verbonden industriële en
dienstenactiviteiten.
Stedelijke gebieden
De economische activiteiten in het projectgebied zijn grotendeels geconcentreerd in de
stedelijke gebieden. De stedelijke gebieden zijn van doorslaggevend belang voor de
economische structuur. Ze hebben niet allemaal eenzelfde uitstraling en eenzelfde
economisch belang. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden volgende
functioneel-hiërarchische categorieën van kernen aangegeven.
•
grote steden o.a. Gent
•

regionale steden o.a. Brugge en Oostende

Deze drie steden zijn de sterke punten in de economische ruimte. Niettemin neemt de
concentratie van economische activiteiten in de stedelijke knooppunten af.
Kleinstedelijke economische knooppunten
Een reeks kleinere steden kennen een economische activiteit op een lager niveau, maar zijn
terzake wel concentratiepunten en verzorgende centra voor hun regio. Het betreft KnokkeHeist, Blankenberge en Eeklo.
Specifieke economische knooppunten
Er zijn tenslotte een aantal gemeenten (naast voornoemde gemeenten) die door hun grote
oppervlakte bedrijventerreinen een belangrijke rol vervullen binnen de economische
structuur. Het gaat hier om de gemeenten Maldegem en Aalter.

Figuur 3-46: Ruimtelijk-economische structuur - macroniveau
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De verbindingen zijn mede bepalend voor de ruimtelijke structuur. Het structurerende
vermogen van de lijninfrastructuren wordt bepaald door de morfologische impact (o.a.
begrenzingen, door- en versnijdingen), door het functioneren ervan, met name in het
aantrekken en ondersteunen van economische activiteiten op de knooppunten
(oprittencomplexen, stations) of door specifieke uitrustingen (kaaimuren, spoorwegterreinen)
en het genereren van personen en /of goederenmobiliteit. We kunnen weg-, spoor- en
waterverbindingen onderscheiden.
Wegverbindingen:
De hoofdwegen E40 en N49 vormen de belangrijkste (hoofd)wegen in het gebied. De
toekomstige AX langs de haven van Zeebrugge zal daar een uitbreiding op worden.
Tussen de hoofdwegen vormt de N44 een verbinding van Aalter naar Maldegem, de N9 een
verbinding Brugge – Maldegem - Gent (R43 ring rond Eeklo) en de R4 een verbinding
tussen Gent en Terneuzen.
Spoorverbindingen
Het spoorwegennet kent een radiale structuur. Gent en Brugge vormen twee knooppunten
waaruit verschillende lijnen vertrekken en van waaruit verschillende overstapmogelijkheden
bestaan.
Het station in Gent vormt een belangrijk knooppunt voor de verbinding van het projectgebied
met de rest van het hinterland: Brussel (Leuven-Luik-Keulen), Antwerpen (Roosendaal),
Kortrijk (Rijsel),.... Vanuit Gent vertrekt eveneens een lijn naar Eeklo (personenvervoer),
naar Zelzate (goederenvervoer) en naar Terneuzen (goederenvervoer). Het knooppunt in
Brugge zorgt voor de verdeling naar de kust. Zo is er een verbinding tussen Brugge-De
Panne, Brugge-Oostende, Brugge-Blankenberge, Brugge-Zeebrugge en Brugge-KnokkeHeist.
De lijn tussen Brugge en Zeebrugge wordt enkel voor goederenvervoer gebruikt, de lijn
tussen Oostende en Brugge zowel voor goederenvervoer als voor personenvervoer. De lijn
Zeebrugge-Brugge- Gent- Wetteren- Aalst- Denderleeuw- Ath-Parijs is dé internationale
spoorverbinding die voor het goederenvervoer structuurbepalend is. Voor het
personenvervoer is dat de lijn Oostende-Brugge-Gent-Brussel—Leuven-Luik-Keulen.
Tussen Eeklo en Maldegem is de museumspoorlijn nog in gebruik voor recreatieve
doeleinden (stoomtrein).
Waterverbindingen
Het ruimtelijk structurerende vermogen van waterwegen wordt zowel bepaald door de
economische functie en de andere functies die de waterweg verzorgt als door de
vormgeving en de uitrustingsgraad die de waterweg heeft. In het projectgebied op
macroniveau vinden we de volgende waterverbindingen terug:
• kanaal Gent – Terneuzen, internationale waterweg met een belangrijke
vervoersfunctie
• kanaal Gent naar Oostende, een waterweg met een belangrijke betekenis voor het
goederenvervoer van en naar de concentratiegebieden van economische activiteiten
• Afleidingskanaal van de Leie (zie projectbeschrijving)
• Boudewijnkanaal
• Leopoldkanaal
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• Het kanaal Brugge-Sluis (Damse vaart)

Figuur 3-47: Structuur van verbindingen - macroniveau

3.3.2.2 Bestaande ruimtelijke structuren op mesoniveau
Ruimtelijke structuur van de bebouwing
De structuur van de bebouwing wordt op mesoniveau gedomineerd door het regionaal
stedelijk gebied van de stad Brugge. Daarnaast vormen het hoofddorp Maldegem en het
kleinstedelijk gebied Eeklo subcentra binnen het netwerk van nederzettingen gelegen in de
directe nabijheid van het Afleidingskanaal. De overige hoofddorpen en woonkernen liggen
verspreid in het landschap. Zomergem en Moerkerke liggen langs het Afleidingskanaal en
hebben sterker dan de andere dorpen een ruimtelijke relatie met het Afleidingskanaal /
Leopoldkanaal.
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Figuur 3-48: Ruimtelijke structuur van de bebouwing - mesoniveau

Ruimtelijk-landschappelijke structuur
De ruimtelijk-landschappelijke structuur wordt gekenmerkt door de poldergebieden langs de
kust, de uitlopers van het meetjesland en de Dekzandrug Maldegem-Stekene. Zuidelijk in
het gebied zijn delen van het Houtland en de Cuesta Oedelem-Zomergem duidelijk
herkenbaar. De talrijke bosfragmenten in deze gebieden vormen een ruimtelijke kwaliteit.
Het Afleidingskanaal manifesteert zich in dit landschap als een zeer dominant en
structuurbepalend artefact. Dit wordt nog versterkt door de hoge populierenrijen langsheen
het hele kanaal. Hierdoor is het kanaal zichtbaar aanwezig vanuit de wijde omgeving. Ter
plaatse van de kruising met de Damse Vaart (die ook begeleid wordt door populieren) wordt
het open polderlandschap ruimtelijk als het ware in 4 kwadranten opgedeeld.

3 Typering bestaande toestand

70

Figuur 3-49: Ruimtelijk-landschappelijke structuur - mesoniveau

Structuur van de verbindingen
Bovenlokale verbindingen
In het gebied zijn 2 hoofdwegen aanwezig, de N49 en de E40. De toekomstige AX zal ook
als hoofdweg worden uitgevoerd en heeft een tracé zeer dicht langs het geplande
verbindingskanaal. De AX en de N49 kruisen het Afleidingskanaal en Leopoldkanaal 3 maal.
De N44 (primaire weg) vormt de verbinding tussen de parallelle hoofdwegen N49 en E40
van Maldegem naar Aalter.
De N9 (secundaireweg1) Brugge-Maldegem-Gent kruist het Afleidingskanaal ter hoogte van
Balgerhoeke.
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Figuur 3-50: Ruimtelijk structuur bovenlokale verbindingen - mesoniveau

Lokale verbindingen
De lokale verbindingen vormen een zeer fijnmazig netwerk doorheen het gebied. Langsheen
het hele Afleidingskanaal / Leopoldkanaal is dit netwerk aanwezig en er zijn ca 23 kruisingen
tussen de kanalen en het lokaal wegennetwerk.
Over een totale lengte van het kanaaltraject van ca 40 km betekent dat gemiddeld om de 2
km een oversteekplaats voor lokaal verkeer.
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Figuur 3-51: Ruimtelijk structuur lokale verbindingen - mesoniveau

Ruimtelijke recreatief-toeristische structuur
Op Mesoniveau ligt het zwaartepunt van het recreatief netwerk bij de grote attractoren als de
kuststrook en Brugge (met haar ommeland). Deze zones maken deel uit van nationale en
provinciale recreatieve structuren.
Op mesoniveau wordt het recreatief netwerk vooral gekenmerkt door provinciale fietsroutes
en recreatieve knooppunten.
Het Afleidingskanaal wordt vanaf Schipdonk tot ter hoogte van Den Doorn begeleid door een
provinciale hoofd-fietsroute. Daarnaast kruisen vele functionele fietsroutes het kanaal en is
er een belangrijke kruising met de hoofdfietsroute langs de Damse Vaart.
Damme, Maldegem en Eeklo fungeren op lokaal niveau als sterke toeristische trekpleisters.
Het Afleidingskanaal en Leopoldkanaal fungeren als een lijnvormig recreatief element, voor
niet georganiseerde hengelsport, wandelen, fietsen, recreatievebinnenvaart. De twee
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jachthavens van Eeklo en Maldegem vormen belangrijke recreatieve polen voor de
binnenvaartrecreatie.

Figuur 3-52: Ruimtelijke recreatief-toeristische structuur - mesoniveau

Ruimtelijk-economische structuur
Op mesoniveau ligt het zwaartepunt van het ruimtelijk-economisch netwerk overduidelijk
gesitueerd aan de haven van Zeebrugge. In Brugge, Maldegem en Eeklo zijn regionale
bedrijventerreinen aanwezig met een bovenlokale functie. In Aalter zijn ook regionale
watergebonden bedrijventerreinen aanwezig langs het kanaal Gent-Brugge. Verder wordt
het gebied gekenmerkt door verspreid liggende lokale bedrijventerreinen.
Langsheen het Leopoldkanaal en Afleidingskanaal komen slechts beperkt bedrijventerreinen
voor. Vandaag zijn alleen ter hoogte van Eeklo twee industriegebieden langs het kanaal
gelegen.
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Figuur 3-53: Ruimtelijke recreatief-toeristische structuur - mesoniveau

3.3.3

Relevante planningscontext onderzoeksalternatieven

3.3.3.1 Gewestelijk niveau
Relevante ruimtelijke beleidsdocumenten op gewestelijk niveau zijn het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen en de acties ter uitvoering ervan in de omgeving van het
projectgebied. Dit zijn de ruimtelijke visies voor landbouw, natuur en bos, gewestelijke RUP’s
en streefbeelden.
Het gewestplan omvat geen acties ter uitvoering van de structuurplanning. Het gewestplan is
een gebieddekkend juridisch plan dat opgeheven of herbevestigd wordt door Ruimtelijke
Uitvoeringsplannen in uitvoering van de verschillende structuurplanningen. In die zin is het
gewestplan an sich niet bepalend voor de toekomstige ontwikkelingen in het studiegebied.
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De voorziene reservatiestroken worden wel als leidraad gebruikt bij eventuele
ontwikkelingen langs het kanaal.
Uitreksels uit het gewestplan worden op de volgende pagina’s van noord naar zuid
weergegeven. Achtereenvolgens komen de achterhaven van Zeebrugge, de omgeving van
het dubbelkanaal, het Afleidingskanaal tussen maldegem en Eeklo, het Afleidingskanaal
tussen Eeklo en Zomergem en de omgeving van Schipdonk aan bod.
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Figuur 3-54 Gewestplanbestemmingen (bron: Vectoriële versie van het Gewestplan, MVG-LIN-AROHMRuimtelijke Planning, 2002; digitale versie van topografische kaart 1/100.000, raster, NGI,
opname 1986-1990 (AGIV))
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Overige beschermingsgebieden, zoals habitatrichtlijngebieden, beschermde landschappen
ed en uitvoeringsacties van de structuurplanning zoals VEN worden besproken bij de
desbetreffende milieudisciplines.
3.3.3.1.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen6
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is een wetenschappelijk onderbouwde visie over
hoe we in Vlaanderen met onze schaarse ruimte moeten omgaan om een zo groot mogelijke
ruimtelijke kwaliteit te krijgen. Het is sinds 1997 van kracht als kader voor het ruimtelijk
beleid en loopt tot 2007. Tegen dan moet een nieuw structuurplan de taak overnemen voor
de periode tot 2017.
Vlaanderen open en stedelijk, dat is de rode draad doorheen het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen. We moeten de resterende open ruimte maximaal beschermen en de steden
herwaarderen zodat zij aangename plekken worden om te leven. Deze visie wordt volgens
vier invalshoeken uitgewerkt: voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de economische
gebieden en de lijninfrastructuur.
Bijna het volledige RSV is relevant voor deze studie. De doelstellingen, de ruimtelijke
principes, ... uit het richtinggevend deel zullen gevolgd worden bij de implementatie van het
ontwerp. Bij deze bespreking beperken we ons tot de bindende bepalingen, meerbepaald tot
de elementen waarvan deze studie een uitvoering zijn en de selecties in de onmiddellijke
omgeving van het kanaal die zullen leidden tot toekomstige ontwikkelingen.
In de bindende bepalingen van het RSV, meer bepaald bij de waterwegeninfrastructuur, is
het volgende opgenomen:
‘De aansluiting van de zeehavens van Oostende en Zeebrugge op het
hoofdwaterwegennet, wordt beschouwd als zijnde een hoofdwaterweg. Onderzoek
zal plaatsvinden naar drie mogelijke alternatieven voor deze internationale
verbindingsfunctie:
1. de verbetering van het kanaal Gent-Brugge;
2. de verbinding tussen Zeebrugge en het kanaal Gent-Terneuzen;
3. de uitbouw van de kustvaart op de Scheldemonding.
Voor de beoordeling van de drie alternatieve trajecten moeten de ruimtelijke en de
economische opportuniteiten voorafgaandelijk en gezamenlijk onderzocht en de
prioriteiten bepaald worden.’
Een eerste studie die in dit kader plaatsvond en die alle opties bestudeerde is de
‘Maatschappelijke Impactstudie voor de ontsluiting van de Vlaamse Kusthavens’7, ook MaIS
genaamd. In deze studie werden de in het RSV aangehaalde alternatieve routes onderzocht
voor verschillende tonnages en met elkaar vergeleken. Daarbij werd de verbinding tussen
Zeebrugge en het kanaal Gent-Terneuzen op twee routes onderzocht:
- Een verbetering van het Afleidingskanaal van de Leie, aansluitend op het kanaal
Gent-Brugge en via Gent naar het kanaal Gent-Terneuzen

6

7

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, ‘Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen – integrale versie’, goedgekeurd
bij besluit van de Vlaamse Regering op 23/09/1997 en wijzigingen dd 12/12/2003
Technum, IMDC en RA i.o. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap administratie Waterwegen en Zeewezen,
‘Maatschappelijke Impactstudie voor de ontsluiting van de Vlaamse Kusthavens – eindrapport’, 31/03/2001
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Een verbetering van het Afleidingskanaal van de Leie tot in Balgerhoeke, met
aansluitend een nieuw kanaal parallel aan de N49/A11.

De voorliggende studie gaat verder op deze studie en bestudeert de haalbaarheid van de
verbetering van het Afleidingskanaal van de Leie (gevolg gevend aan de inzichten uit de
MaIS-studie), aansluitend op het kanaal Gent-Brugge en de ondertussen geplande
verbinding Seine-Schelde. Door deze geplande Seine-Schelde verbinding wordt deze
verbinding niet enkel een aansluiting op het Vlaamse hoofdwaterwegennet maar op het
internationale hoofdwaterwegennet.
In de andere ruimtelijke visies op de verschillende sectoren zijn volgende selecties in de
bindende bepalingen in het RSV van belang:
- Stedelijke gebieden: Regionaalstelijk gebied Brugge, structuurondersteunend
stedelijk gebied Eeklo, structuurondersteunend stedelijk gebied Knokke-Heist.
- Buitengebied: afbakening van 150.000 ha natuurgebied, 750.000 ha agrarisch
gebied, 53.000 ha bosgebieden en 150.000 ha natuurverwevingsgebieden in
overdruk.
- Gebieden voor economische activiteiten:
o Alle geselecteerde stedelijke gebieden zijn economische knooppunten, dus
ook Knokke Heist, Brugge en Eeklo.
o Maldegem is geselecteerd als economisch knooppunt buiten de stedelijke
gebieden in het kader van het Europees Regionaal Beleid.
o De Zeehaven van Zeebrugge wordt samen met de havens van Antwerpen,
Gent en Oostende geselecteerd als economische poort.
o Een locatie in de haven van Zeebrugge wordt geselecteerd al internationaal
georiënteerd multimodaal logistiek park.
- Lijninfrastructuur:
o De N49/ A11 als een hoofdweg, de AX als een te ontwerpen hoofdweg
tussen de N31 te Brugge en de N49/A11 te Westkapelle.
o De N44 tussen de A10 te Aalter en de N49/A11 te Maldegem als primaire
weg categorie I
3.3.3.1.2 Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wil het buitengebied vrijwaren voor de essentiële
functies landbouw, natuur en bos. Om dit doel te bereiken worden de vooropgestelde
oppervlaktes buitengebiedfuncties uit het RSV vastgelegd in bestemmingsplannen.
In 2001 besliste de Vlaamse Regering de afbakening van de landbouw-, natuur- en
bosgebieden aan te pakken in twee fasen. De afbakening van de landbouw-, natuur- en
bosgebieden startte met de afbakening van 86.500 ha natuurgebieden als onderdeel van het
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). De afbakening van de landbouwgebieden en de rest van
de natuurgebieden schoof door naar een tweede fase die in 2004 op gang kwam.
Landbouw, natuur en bos samen onder de loep
De tweede fase van de afbakening verloopt via een meer geïntegreerde benadering waarbij
landbouw, natuur en bos gelijktijdig ten opzichte van elkaar worden afgewogen. In overleg
met gemeenten, provincies en belangengroepen wordt een ruimtelijke visie opgesteld die op
hoofdlijnen aangeeft wat de belangrijke structuren zijn: welke aaneengesloten gebieden
blijven gevrijwaard voor landbouw, in welke beekvalleien is er ruimte voor
natuurontwikkeling, enz …. Deze ruimtelijke visie legt de krachtlijnen vast voor de opmaak
van de ruimtelijke uitvoeringsplannen die de bestemmingen op perceelsniveau vastleggen.
Vlaanderen werd hiervoor opgedeeld in 15 regio's. Bij een tussentijdse evaluatie in maart
2005 werd door de bevoegde minister beslist enkele regio's samen te voegen zodat er nu
gewerkt wordt met 13 regio's. Het resultaat van het overlegproces is een ruimtelijke visie en
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een actieprogramma. Op basis van dit actieprogramma kan de Vlaamse Regering dan
initiatieven nemen om bepaalde gebieden van bestemming te veranderen, om zo het
realiseren van de ruimtelijke visie mogelijk te maken.
Met maximale duidelijkheid voor de landbouwsector
Op 3 juni 2005 besliste de Vlaamse Regering over de wijze waarop de resultaten van deze
overlegprocessen vertaald kunnen worden naar bestemmingsplannen. Voor een groot deel
van de landbouwgebieden worden de bestaande gewestplannen door niemand in vraag
gesteld. De agrarische gebieden op de gewestplannen zijn voor deze gebieden nog steeds
actueel en goede planologische vertaling van de gewenste agrarische structuur. Voor deze
landbouwgebieden zal de Vlaamse Regering op korte termijn dan ook een beslissing nemen
waarmee de afbakeningsdiscussie in deze gebieden afgerond wordt. Binnen die gebieden
worden er in principe geen gewestelijke initiatieven meer genomen voor het omzetten van de
agrarische bestemming naar natuur-, bos- of andere bestemmingen. Ook gemeentelijke en
provinciale planningsinitiatieven in deze gebieden moeten de agrarische bestemmingen
maximaal respecteren en zullen systematisch getoetst worden aan de agrarische structuur.
Regio Kust – Polders – Westhoek8
Het studiegebied is gelegen binnen de kustpolders. Op basis van deze ruimtelijke visie
werden reeds een aantal agrarische gebieden herbevestigd bij besluit van de Vlaamse
Regering. Relevant voor het kanaal is de herbevestiging van de Onze-Lieve-Vrouwepolder
en de Maldegemsepolder. Op korte termijn wordt ook GRUP’s opgestart voor ondermeer
natuurverwevingsgebieden, GEN’s en GENO’s juridisch vast te leggen.
In de ruimtelijke visie worden volgende ruimtelijke concepten naar voor geschoven in de
onmiddellijke omgeving van het kanaal:
Ontwikkelen van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen met
recreatief medegebruik (oa Afleidingskanaal en Leopoldkanaal, Kanaal Brugge – Sluis)
- De belangrijke ruimtelijk structuurbepalende waterverbindingen moeten instaan voor
de afwatering van de polders, maar moeten ook een rol opnemen binnen het
integraal waterbeheer. Ze kunnen een potentieel bieden voor de ontwikkeling van
watergebonden natuur- en landschapswaarden met een recreatieve functie.
- Natte en droge lineaire landschapselementen hebben potenties als
landschapsecologische en recreatieve verbinding. Recreatieve mogelijkheden
situeren zich op het vlak van fiets- en wandeltoerisme, en op een aantal waterlopen
ook op het vlak van toervaart en roeisport, dit in evenwicht met de ruimtelijke en
ecologische draagkracht. In de polders bieden dijken, kreken, vaarten en sloten
goede mogelijkheden voor de versterking van de natuurlijke en landschappelijke
structuur.
Complexen van waardevolle graslanden als natuurkernen (oa delen van de polders van
Damme)
- Belangrijke complexen van ecologisch waardevolle graslanden moeten maximaal
beschermd en in stand gehouden worden, dit omwille van de huidige hoge
natuurwaarden (zowel ornithologisch als botanisch) die voorkomen in ruimtelijk grote
aaneengesloten formaties, omwille van het bestaande natuurbeheer en omwille van
het internationaal belang.
- Er wordt gestreefd naar het in stand houden en ontwikkelen van een microreliëfrijk,
vochtig en nat weidelandschap met waterplassen en moeras in een raamwerk van
grachtenstelsels en te ontwikkelen kleine landschapselementen, waar de landbouw
een ondersteunende rol krijgt in het beheer. Deze poldergebieden worden

8

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, ‘Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos – regio Kust –
Polders – Westhoek – Gewenste ruimtelijke structuur’, mei 2005
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gevrijwaard van nieuwe bebouwing. Scheuren van graslanden is uitgesloten.
Omzetting van akkers naar grasland wordt ondersteund.
Waardevolle natuur- en landschapselementen worden ontwikkeld met een
aangepast beheer. Waterlopen worden natuurtechnisch ingericht en op een
ecologisch verantwoorde manier beheerd met respect voor het aangrenzende
landbouwgebruik.
Deze poldergebieden kunnen ingeschakeld worden in een netwerk voor zacht
recreatief medegebruik.

Behoud van ecologisch waardevolle graslanden in het agrarisch poldergebied (oa
Palingpotweid en delen van de polders rond Dudzele en Fort van Beieren, delen van de
polders bij Oostkerke en Damme)
- Delen van het poldergebied vormen aaneengesloten samenhangende
landbouwgebieden waarin de landbouwactiviteit op permanente graslanden als
ruimtelijke drager erkend en gevrijwaard wordt. Zowel de graslanden zelf, als de
kleine landschapselementen bezitten een belangrijke ecologische kwaliteit, vaak van
internationaal belang, die bewaard moet blijven.
- Er wordt gestreefd naar het in stand houden van een microreliëfrijk weidelandschap
in een raamwerk van grachtenstelsels en te ontwikkelen kleine
landschapselementen, waar de landbouwactiviteit moet blijven functioneren en
ondersteund wordt, maar waar de aanwezige aan grasland gekoppelde fauna en
flora eveneens een plaats krijgt. Binnen dit grondgebonden landbouwgebied worden
waardevolle natuur- en landschapselementen in stand gehouden en hersteld.
Waterlopen worden zoveel mogelijk natuurtechnisch ingericht en op een ecologisch
verantwoorde manier beheerd.
- Deze poldergebieden worden zoveel mogelijk gevrijwaard van nieuwe bebouwing.
Nieuwe inplantingen van niet-grondgebonden landbouwactiviteiten, zoals
glastuinbouw en intensieve veeteelt, worden uitgesloten. Structuurverbeteringen in
functie van de landbouw kunnen enkel doorgevoerd worden met respect voor
ecologische waarden.
- Deze poldergebieden kunnen ingeschakeld worden in een netwerk voor zacht
recreatief medegebruik.
Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden en poorten en compacte kernen (oa haven
Zeebrugge)
- De stedelijke gebieden en poorten worden afgebakend en begrenzen stedelijke
ontwikkelingen. Versnippering van de open ruimte vanuit de kernen in het
buitengebied en het stedelijk netwerk van de kust wordt tegengegaan. Het
afbakenen van de kleinstedelijke gebieden is een provinciale planningstaak.
- De stedelijke landbouw (in en rondom de stedelijke gebieden Brugge, Veurne en
Diksmuide) heeft een eigen karakter en moet de nodige ontwikkelingsmogelijkheden
behouden.
Daarnaast komen in de omgeving van het kanaal ook nog de concepten ‘Groot
aaneengesloten grondgebonden landbouwgebied als ruimtelijke drager van de polders
(polders bij Oostkerke, OLV Polder en Maldegemsepolder)’ en ‘Behoud van de gave
polderlandschappen en markante terreinovergangen (Polders Dudzele, Damme en
omgevende polders)’.
Een eerste uitvoeringsactie binnen deze deelruimte is de herbevestiging van
agrarische gebieden bij besluit van de Vlaamse Regering op 31 maart 2006. In de
onmiddellijke omgeving van het Schipdonkkanaal zijn dit de omgeving
ruilverkavelingsgebied Westkappelle, de Onze-Lieve-Vrouwepolder en de Maldegemse
polder. Dit betekent dat de huidige gewestplanzonering als agrarisch gebied
behouden blijft.
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Regio Veldgebied Brugge – Meetjesland9
De regio is opgedeeld in aantal deelruimtes: het Noordelijk Houtland, het Noordelijk Zandig
Meetjesland en het Zuidelijk Zandig Meetjesland zijn relevant voor het Schipdonkkanaal.
Kenmerkend is de cuesta van Zomergem-Oedelem en de Dekzandrug van Maldegem Eeklo.
Op basis van deze ruimtelijke visie werden reeds een aantal agrarische gebieden
herbevestigd door de Vlaamse Regering. Het zijn ondermeer:
- het samenhangend landbouwgebied tussen Oostwinkel – Adegem en het minder
samenhangend landbouwgebied Spanjaardhoek,
- het samenhangend landbouwgebied Aalterbrug – Zomergem,
- het samenhangend landbouwgebied Sijsele – Moerkerke – Maldegem en minder
samenhangende landbouwgebieden bij de N9,
- het samenhangend landbouwgebied Maldegem – Sint-Laureins en minder
samenhangend landbouwgebied Broekelken (tussen N49 en N9),
- het samenhangend landbouwgebied zuidelijk zandig Meetjesland (WaarschootLovendegem-Ertvelde-Sleidinge) en het minder samenhangende landbouwgebieden
Waarschoot-Oost, Lovendegem-Noord en Wippelgem-Noord.
Noordelijk Houtland
Binnen deze deelruimte bevinden zich grote aaneengesloten landbouwgebieden en bos- en
heidecomplexen (Drongengoedbos, Kallekesbos, Schobbejakshoogte) met een zeer
waardevolle ecologische kwaliteit van internationaal belang. Het ruimtelijk beleid is erop
gericht deze te versterken alsook het mozaïeklandschap met omgevende dreven,
dreefrestanten, geometrische ontginningsstructuur met een ruimtelijke mozaïek van kleinere
bossen en landbouwgronden. Het ruimtelijk beleid is er tevens op gericht de belangrijke
beekvalleien en waardevolle graslanden te behouden en te versterken.
Landschappelijke opwaardering van beekvalleien (en kanalen) en versterken van de
verbindende ecologische functie (oa Schipdonkkanaal, Diepenbeek en
Wagemakersbeek)
- De op de cuesta ontspringende beken zijn belangrijke landschappelijke dragers die
zorgen voor de herkenbaarheid en leesbaarheid van het landschap. De
herkenbaarheid van deze beken wordt behouden en waar mogelijk hersteld. Door de
kanaalbermen en aanwezige begroeiing vormen de kanalen markante
landschapsstructuren.
- Veel beken, kanalen en voormalige spoorwegbeddingen zijn van belang voor de
migratie van planten en dieren, maar ook als habitat.
- Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bos,
natuur, …) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte
voor het realiseren van een landschappelijke en ecologische basiskwaliteit die de
verbindende natuurfunctie mee ondersteunt.
- Landschappelijke opwaardering en versterking van de verbindende functie kan
worden gerealiseerd door verbetering van de structuurkwaliteiten van waterlopen,
verbetering van de waterkwaliteit van waterlopen (buffering tegen vervuiling, ...), het
opheffen van barrières, de aanplant van beekbegeleidende begroeiing en het
vrijwaren van bebouwing van beekvalleien. Deze maatregelen dragen tevens bij tot
de doelstellingen van integraal waterbeheer (vertragen van de afvoer, ruimte voor
lokale waterberging, …).
- Vooral de kanalen en voormalige spoorwegbeddingen hebben tevens een functie of
potentie als recreatieve verbinding. Het ruimtelijk beleid is er op gericht deze functie
te ondersteunen, dit in evenwicht met de eventuele natuurverbindende functie.
- Het uitwerken van natuurverbindingsgebieden is een provinciale planningstaak.

9

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, ‘Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos – regio Veldgebied
Brugge - Meetjesland – Gewenste ruimtelijke structuur’, juni 2006
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Samenhangend landbouwgebied met grondgebonden landbouw als drager van de
open ruimte (oa landbouwgebied tussen Oostwinkel en Adegem, samenhangend
landbouwgebied Aalter brug – Zomergem)
- De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw.
- Grote delen van het gebied vormen aaneengesloten, samenhangende
landbouwgebieden waarin grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager erkend
en gevrijwaard wordt.
- De grote, aaneengesloten gebieden worden zoveel mogelijk vrijgehouden van
bebouwing. Dit gebeurt in eerste instantie ten behoeve van het in stand houden van
een kwalitatieve en weinig versnipperde landbouwstructuur.
- De omvang van de niet-grondgebonden landbouwsectoren blijft beperkt. Bestaande
niet-grondgebonden landbouwactiviteiten, zoals glastuinbouw en intensieve veeteelt,
op goede locaties, behouden voldoende ontwikkelingsmogelijkheden. Nieuwvesting
van niet-grondgebonden landbouw dient vermeden.
- Binnen het landbouwgebied komen vooral in een brede zone ten noorden van het
kanaal Gent-Brugge kleine bosjes, natte graslanden, waterlopen, poelen en
lijnvormige houtige kleine landschapselementen voor (dreven, houtkanten, hagen,
knotbomen, ...), die relicten vormen van het traditionele landschap. Er wordt
gestreefd naar het behoud en via stimulerende maatregelen versterken van een
netwerk van kleine bos- en landschapselementen. Hierdoor kan een
landschapsecologische basiskwaliteit worden gegarandeerd die tevens bijdraagt aan
de regionale identiteit en dienst doet als ecologische infrastructuur.
Minder samenhangend landbouwgebied met grondgebonden landbouw als drager van
de open ruimte (oa landbouwgebied ter hoogte van de Spanjaardhoekstraat te Maldegem)
- De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw.
- De landbouwgebieden rondom een aantal kernen en bebouwingsconcentraties
worden gekenmerkt door een versnippering door verspreide en lintbebouwing. Waar
deze landbouwgebieden aansluiten op historische veldgebieden komen dreven,
dreefrestanten en kleine bos- en landschapselementen voor.
- Deze landbouwgronden worden gevrijwaard voor de landbouw, waarbij een sterke
grondgebonden landbouwstructuur een garantie vormt voor het open houden van
het landschap. De aanwezige kleine bos- en landschapselementen worden
behouden.
- Een verdere aantasting en versnippering van deze gebieden door verspreide
bebouwing en lintbebouwing wordt vermeden en er is aandacht voor een goede
landschappelijke integratie van aanwezige ‘storende’ bebouwing.
- Landschappelijk waardevolle overgangen (omgeving boscomplexen,
cuestahellingen, …) en de samenhang met de aansluitende grote, aaneengesloten
landbouwgebieden dient behouden te blijven.
Andere relevante concepten in de omgeving zijn ‘Behoud en versterking van historische bos
en parkstructuren (oa Drongengoedcomplex, Koningsbos, Keigatbos)’ met aangrenzend
‘Behoud en versterking van een Mozaïeklandschap met ruimte voor grondgebonden
landbouw, grasland- en bosontwikkeling (oa Steenberg, Rijvers/Bauweraan). Samen worden
ze omschreven door ‘Ontwikkeling van een samenhangend, hoogwaardig veldgebied
(Drongengoed en omgeving)’ waarin een combinatie van natuur, cultuurhistorie, landbouw
en landschapsgerichte toerisme en recreatie. Landschappelijk worden ze ook afgebakend
door het concept ‘Behoud en versterken van markante cuestaranden en dekzandrug’.
Noordelijk Zandig Meetjesland
Dit groot aaneengesloten landbouwgebied, dat ten noorden van het Leopoldkanaal wordt
gekenmerkt door dijken en kreken, wordt gevrijwaard voor de land- en tuinbouwsector. Het
ruimtelijk beleid is erop gericht de typische ontginningsstructuren (blok- en repelpercelering),
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het netwerk van sloten en perceelsrandbegroeiingen en kleine landschapselementen te
behouden en te versterken.
Behoud en versterking van polderwaterlopen en kanalen als landschappelijke drager
en ecologische verbinding (oa Schipdonkkanaal, Leopoldkanaal, Meulekreek en Verloren
Kreek)
- Door de kanaalbermen en aanwezige begroeiing vormen het Schipdonkkanaal en
Leopoldkanaal markante landschapsstructuren die tevens van belang zijn voor de
migratie van planten en dieren, maar ook als habitat.
- De waterlopen (kreekrelicten) in het poldergebied van Maldegem vervullen een
belangrijke landschapsecologische functie als verbinding en habitat.
- Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud en de realisatie van een
landschappelijke en ecologische basiskwaliteit van deze kanalen en waterlopen die
de verbindende natuurfunctie mee ondersteunen.
- Het landschappelijk opwaarderen en versterken van de verbindende functie kan
worden gerealiseerd door verbetering van de structuurkwaliteiten van waterlopen,
verbetering van de waterkwaliteit van waterlopen (buffering tegen vervuiling, …),
het opheffen van barrières, de aanplant van beekbegeleidende begroeiing en het
vrijwaren van bebouwing van beekvalleien. Deze maatregelen dragen tevens bij tot
de doelstellingen van integraal waterbeheer (vertragen van de afvoer, ruimte voor
lokale waterberging, …).
- De kanalen hebben tevens een functie of potentie als recreatieve verbinding. Het
ruimtelijk beleid is er op gericht deze functie te ondersteunen, dit in evenwicht met
de eventuele natuurverbindende functie.
- Ontsnipperingsmaatregelen t.a.v. de kanalen zijn wenselijk.
- Het uitwerken van natuurverbindingsgebieden is een provinciale planningstaak.
Samenhangend landbouwgebied met grondgebonden landbouw als drager van de
open ruimte (oa samenhangend landbouwgebied van Sijsele – Moerkerke – Maldegem –
Sint-Laureins)
- De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw.
- Kenmerkend voor Noordelijk Zandig Meetjesland zijn de aaneengesloten,
samenhangende landbouwgebieden waarin grondgebonden landbouw als
ruimtelijke drager erkend en gevrijwaard wordt.
- De grote, aaneengesloten gebieden worden zoveel mogelijk vrijgehouden van
bebouwing, bestaande landbouwbedrijven behouden voldoende
ontwikkelingsmogelijkheden. Dit gebeurt in eerste instantie ten behoeve van het in
stand houden van een kwalitatieve en weinig versnipperde landbouwstructuur.
- De omvang van de niet grondgebonden landbouwsectoren blijft beperkt. Bestaande
niet grondgebonden landbouwactiviteiten, zoals glastuinbouw en intensieve veeteelt
op goede locaties, behouden voldoende ontwikkelingsmogelijkheden.
Nieuwvestiging van niet grondgebonden landbouw dient vermeden te worden.
Aansluitend op de kernen op de dekzandrug kunnen op lokaal niveau de
mogelijkheden voor een beperkte ontwikkeling (nieuwvestiging) van de niet
grondgebonden landbouw worden onderzocht.
- Het behoud en versterken van landelijke en agrarische identiteit en functionaliteit
van het gebied vormt binnen de aanwezige landschapsecologische kaders het
belangrijkste uitgangspunt voor deze gebieden.
- Binnen het landbouwgebied vormen de typische ontginningsstructuren (blok- en
repelpercelering in vooral het gebied tussen Kaprijke, Eeklo en Sint-Laureins) en het
netwerk van sloten en perceelsrandbegroeiingen relicten van het traditionele
landschap. Er wordt gestreefd naar het behoud en via stimulerende maatregelen
versterken deze typische structuren en hieraan gekoppelde kleine
landschapselementen. Hierdoor kan een landschapsecologische basiskwaliteit
worden gegarandeerd die tevens bijdraagt aan de regionale identiteit en dienst kan
doen als ecologische infrastructuur.
- Het landbouwgebied ten noorden van het Leopoldkanaal wordt gekenmerkt door de
dijken en kreken. Deze dijken, kreken en waterlopen vervullen een belangrijke
landschapsecologische functie als verbinding en habitat in dit krekengebied. Door de
kanaalbermen en aanwezige begroeiing vormen de kanalen markante
3 Typering bestaande toestand

86

landschapsstructuren die tevens van belang zijn voor de migratie van planten en
dieren, maar ook als habitat. Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud en de
realisatie van een landschappelijke en ecologische basiskwaliteit van deze dijken en
waterlopen die de verbindende natuurfunctie mee ondersteunt. Via een extensief
beheer wordt gestreefd naar het versterken van het netwerk van waterlopen, kreken
en dijken.
Minder samenhangend landbouwgebied met ruimte voor gedifferentieerde
landbouwontwikkeling (oa landbouwgebied ten noorden van Adegem en ten zuiden van
Broelkelken)
- De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw.
- Aangrenzend op de dekzandrug Maldegem-Stekene liggen tussen Brugge en
Ertvelde een aantal kleinere landbouwgebieden, veelal versnipperd of ingeklemd
door bebouwing.
- Behoud van een sterke grondgebonden landbouwstructuur vormt hier een garantie
voor het open houden van het landschap. In aangetaste agrarische gebieden
kunnen op lokaal niveau de mogelijkheden voor een beperkte ontwikkeling
(nieuwvestiging) van de niet grondgebonden landbouw worden onderzocht.
Daarnaast is ook het concept ‘Behoud en versterken van markante terreinovergang PolderZandstreek’ van belang. Deze overgang kruist het kanaal ter hoogte van Moerkerke.
Moerkerke vormt een typische woonkern op deze overgang. Het architecturale karakter van
de kern dient dus als dusdanig bewaard te blijven.
Zuidelijk Zandig Meetjesland
Dit gebied wordt gekenmerkt door een centraal gelegen open landbouwgebied. Deze
deelruimte wordt in het noorden begrensd door de Lembeekse bossen en het Leen waarvoor
een bosuitbreiding vooropgesteld wordt. Het ruimtelijke beleid is er tevens op gericht de
beide boskernen stapsteensgewijs ecologisch te verbinden. In het verstedelijkte gebied van
Gent speelt de landbouw een belangrijke rol in het bewaren en versterken van de resterende
open ruimte. Een versterking van de Vinderhoutse bossen leidt tot het vergroten van het
areaal Randstedelijk groengebied.
Landschappelijke opwaardering van kanalen en beekvalleien en versterken van de
verbindende ecologische functie (oa Afleidingskanaal van de Leie, Vaart ven Eeklo,
Brakeleike, de Lieve)
- Door de kanaalbermen en aanwezige begroeiing vormen de kanalen en vaarten
markante landschapsstructuren die tevens van belang zijn voor de migratie van
planten en dieren, maar ook als habitat. Zij worden als volwaardige corridors
uitgebouwd. Het ruimtelijke beleid is gericht op het behoud en de realisatie van een
landschappelijke en ecologische basiskwaliteit van deze kanalen en vaarten die de
verbindende natuurfunctie mee ondersteunt.
- De kanalen en vaarten hebben tevens een functie of potentie als recreatieve
verbinding. Het ruimtelijke beleid is er op gericht deze functie te ondersteunen, dit in
evenwicht met de eventuele natuurverbindende functie.
- Het landschappelijk opwaarderen en versterken van de verbindende functie kan
worden gerealiseerd door verbetering van de structuurkwaliteiten van waterlopen,
verbetering van de waterkwaliteit van waterlopen (buffering tegen vervuiling, …), het
opheffen van barrières, de aanplant van beekbegeleidende begroeiing en het
vrijwaren van bebouwing van beekvalleien. Deze maatregelen dragen tevens bij tot
de doelstellingen van integraal waterbeheer (vertragen van de afvoer, ruimte voor
lokale waterberging, …).
- Het uitwerken van natuurverbindingsgebieden is een provinciale planningstaak.
Samenhangend landbouwgebied met grondgebonden landbouw als drager van de
open ruimte met ruimte voor gedifferentieerde landbouwontwikkeling (oa gebied
Waarschoot – Lovendegem)
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-

-

De hoofdfunctie van dit deelgebied is landbouw.
Grote delen van het gebied vormen aaneengesloten, samenhangende
landbouwgebieden waarin grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager erkend
en gevrijwaard wordt.
De grote, aaneengesloten gebieden worden zoveel mogelijk vrijgehouden van
bebouwing. Dit gebeurt in eerste instantie ten behoeve van het in stand houden van
een kwalitatieve en weinig versnipperde landbouwstructuur.
Bestaande niet grondgebonden landbouwactiviteiten, zoals glastuinbouw en
intensieve veeteelt op goede locaties, behouden voldoende
ontwikkelingsmogelijkheden. Nieuwvestiging van niet grondgebonden bedrijven
dient vermeden te worden in open kouters en bulkengebieden. Op lokaal niveau
kunnen de mogelijkheden voor een beperkte ontwikkeling (nieuwvestiging) van de
niet grondgebonden landbouw worden onderzocht. Hierbij wordt aangesloten bij
stedelijke of reeds versnipperde structuren of reeds bestaande concentraties. Aan
boom- en sierteeltbedrijven dient voldoende flexibiliteit en mogelijkheid te worden
geboden voor een duurzame bedrijfsontwikkeling.
Binnen het landbouwgebied is sprake van een netwerk van sloten en vaarten en
eerder verspreid liggende kleine landschapselementen. Er wordt gestreefd naar het
behoud en via stimulerende maatregelen versterken van een netwerk van kleine
landschapselementen. Hierdoor kan een landschapsecologische basiskwaliteit
worden gegarandeerd die tevens bijdraagt aan de regionale identiteit en dienst kan
doen als ecologische infrastructuur.

Behoud en versterken van zeer waardevolle bos- en natuurcomplexen (oa Het Leen)
- De hoofdfunctie van deze gebieden is natuur of bos.
- Het Leen, de Kwadebossen en de Boskern Vinderhoutse bossen zijn bos- en
natuurcomplexen met een zeer waardevolle ecologische kwaliteit van internationaal
belang. Zij maken deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk.
- In deze voor natuur zeer waardevolle gebieden wordt gestreefd naar het behoud en
de versterking van de diversiteit aan waardevolle bostypen met graduele
overgangen van voedselrijkere natte tot vochtige bostypen naar voedselarmere
bostypen op de hogere, zandiger gronden.
- Op lokaal niveau kan in afweging met andere bosfuncties worden gestreefd naar
een halfnatuurlijk, halfopen landschap met een grofmazige mozaïek van onder meer
diverse natuurlijke bostypen, heidevegetaties, (schraal)graslanden, schrale
pioniersvegetaties met graduele overgangen tussen deze verschillende vegetaties.
- Binnen deze complexen wordt gestreefd naar het behoud, het herstel en de
ecologische opwaardering van waardevolle kwel- en brongebieden, waterpartijen en
waardevolle gradiëntsituaties.
- Ecologisch zeer waardevolle gebieden worden gebufferd en recreatief gezoneerd,
gericht op het vrijwaren van kwetsbare natuurkernen en het voor zacht recreatief
medegebruik (wandelen, fietsen) ontsluiten van deze gebieden.
Behoud en versterking van een mozaïeklandschap met ruimte voor grondgebonden
landbouw, grasland- en bosontwikkeling (oa rondom het Leen)
- Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur, bos
en/of natuurverweving hebben.
- Rondom park- en bosgebieden is sprake van de kenmerkende, door dreven of
dreefrestanten benadrukte, geometrische ontginningsstructuur, met een ruimtelijke
mozaïek van kleinere bossen en landbouwgronden. Verspreid komen ecologisch
waardevolle graslanden en kleine landschapselementen voor.
- Deze afwisseling van landbouw en kleine bos-, natuur-, en landschapselementen
wordt behouden. Er wordt gestreefd naar het behoud, ecologische opwaardering en
landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en landschapselementen.
- Dreven, kleine landschapselementen en kleine bossen kunnen een belangrijke
functie vervullen als ecologische en landschappelijke verbinding tussen bos- en
natuurgebieden.
- Lokaal en in eerste instantie op landbouwkundig minder interessante gronden is een
beperkte kwantitatieve versterking van bos- en natuurwaarden mogelijk. Hierbij gaat
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-

bijzondere aandacht uit naar het behoud en herstel van waardevolle ecologische en
landschappelijke verbindingen.
Binnen het netwerk van bos-, natuur-, en landschapselementen is er ruimte voor
behoud en ontwikkeling van de grondgebonden landbouw. Via stimulerende
maatregelen wordt het beheer van deze elementen bevorderd en wordt de landbouw
zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige natuur- en landschapswaarden.

Een eerste uitvoeringsactie binnen deze deelruimte is de herbevestiging van
agrarische gebieden bij besluit van de Vlaamse Regering op 10 november 2006.
Relevant voor het Schipdonkkanaal zijn (zuid naar noord):
-

het samenhangend landbouwgebied Maldegem – St-Laureins en minder
samenhangend landbouwgebied Broekeleken

-

het samenhangend landbouwgebied tussen Oostwinkel – Adegem en het
minder samenhangend landbouwgebied Spanjaardhoek

-

het samenhangend landbouwgebied Aalterbrug – Zomergem en minder
samenhangende landbouwgebieden van Maldegem-zuid

-

het samenhangend landbouwgebied zuidelijk zandig meetjesland (Waarschoot
– Lovendegem – Ertvelde – Sleidinge) en minder samenhangende
landbouwgebieden Waarschoot-oost, Lovendegem-noord en Wippelgemnoord.

3.3.3.1.3 Gewestelijk RUP afbakening regionaal stedelijk gebied Brugge10
Begin 2002 is een samenwerkingsverband van een aantal studiebureaus en de
intercommunale Wvi in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
begonnen aan een onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van het
stedelijk gebied Brugge. Dit onderzoek had als doel te komen tot een voorstel van
afbakeningslijn en tot een actieprogramma van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in het
Brugse.
In september 2004 was de eindnota van deze studie klaar. Nu maakt de Vlaamse overheid
een RUP op voor dit gebied, er was reeds een plenaire overleg.
3.3.3.1.4 Gewestelijk RUP afbakening zeehaven Zeebrugge
Het gewestelijk RUP voor de afbakening van Zeebrugge is in opmaak. Naast de haven zal
dit RUP vermoedelijk ook het tracé van de AX vastleggen. Voorbereidende
beleidsdocumenten voor dit RUP zijn het strategisch plan voor de haven en het streefbeeld
AX. Er werd op 22 september 2006 een principieel programma voor dit RUP goedgekeurd
door de Vlaamse regering.
Het Strategisch plan voor de haven van Brugge-Zeebrugge11 werd opgemaakt door het
WES in opdracht van de Vlaamse Overheid. Het beschrijft multidisciplinair de functie en de
gewenste ontwikkeling van een zeehaven en zijn relatie met de omgeving op korte (5 jaar),

10

WVI, Groep Planinning en WES i.o. van ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, ‘Afbakening van het
regionaalstedelijk gebied Brugge – voorstel van afbakening’, september 2004

11

WES i.o. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement leefmilieu en infrastructuur, ‘Strategisch plan
voor de haven Brugge-Zeebrugge – streefbeeld en actieprogramma’, eindrapport 30 nobember 2004
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middellange (10-15 jaar) en lange termijn (25-30 jaar). Dit wordt vertaald in een streefbeeld
van de gewenste ontwikkeling en een voorstel van actieplan op korte en op langere termijn.
De opmaak van het strategisch plan vindt zijn oorsprong in het regeerakkoord van de
Vlaamse regering van 13 juli 1999. Beoogd wordt een economische expansie van de havens
in samenhang met een zuinig ruimtegebruik en een maximale bescherming van de
omliggende woonzones en het behoud en versterken van de ecologische infrastructuur
binnen en buiten de havengebieden.
Het strategisch plan zal de leidraad zijn voor het nemen en het uitvoeren van een pakket
maatregelen om de havens, rekening houdend met hun naaste ruimtelijke omgeving, de
functie van strategische poort voor Vlaanderen te laten vervullen.
De ruimtelijke vertaling van de doelstellingen van het strategisch plan zal gebeuren door de
opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Het strategische plan is derhalve
maatgevend voor de definitieve afbakening van het zeehavengebied.

Het plan omvat een streefbeeld, een actieprogramma,
een Plan-MER en een ruimtelijk veiligheidsrapport.
Ruimtelijk relevant voor Seine-Schelde West is de
zuidelijke begrenzing, de verbeterde ontsluiting over de
weg met de aanleg van de AX, over het spoor met de
bocht Ter Doest en over het water. Voor het verbeteren
van de verbinding met het hoofdwaterwegennet worden
volgende acties vooropgesteld:
- Initiëren estuaire vaart via de kust en Scheldeestuarium (voor meer hierover zie § Error!
Reference source not found.).
- Optimalisatie van het kanaal Gent-Brugge voor
doorvaart van 1350 ton binnenvaartschepen, dit
betreffende ondermeer de mobiliteitsaspecten
te Brugge. Op dit ogenblik loopt een studie die
specifiek de mobiliteitsaspecten te Brugge, met
name de fileopbouw voor wegverkeer bij de
verschillende ophaalbruggen, onderzoekt.
Deze beide acties worden geïmplementeerd in
afwachting van een beslissing van de Vlaamse Overheid inzake de aanleg van een
vernieuwd of nieuw kanaal tussen Zeebrugge en het hoofdwaterwegennet.
Het Streefbeeld AX12 werkt de verbeterde ontsluiting over de weg verder uit.
De AX is een nieuwe hoofdweg die de verbinding maakt tussen de N49/A11 te Knokke-Heist
en de N31 te Brugge, waarbij de tussenliggende Zeehaven wordt ontsloten. De weg is
gepland zuidelijk van de spoorlijn. Er worden aansluitingscomplexen voorzien ter hoogte van
de N49, de Zeehaven (Havenweg-Oost), de N31 en de N371. Er worden kruisingen zonder
aansluitingen voorzien met de Pathoekeweg, Coiseaukaai, en de N300.
Recent werd de uitvoeringsstudie voor dit project opgestart. Een exacte configuratie is op dit
ogenblik nog in onderzoek.

12

WES i.o. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap Administratie wegen en verkeer afdeling West-vlaanderen,
‘Streefbeeld AX’, 2002
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De principiële beslissing van de Vlaamse Regering over het programma voor dit RUP
betreft de krijtlijnen voor het opstellen van het gewestelijke RUP. Het RUP heeft de vertaling
van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen van het strategisch plan, de beoordeling in het
plan-MER en ruimtelijk veiligheidsrapport.
Relevant voor deze studie is dat de bestaande reservatiezone op het gewestplan voor de
aanleg van een verbindingskanaal wordt geactualiseerd om te voldoen aan de huidige
standaarden voor binnenvaartschepen van klasse Vb. Daarbij moet een verbinding met de
haven via het zuidelijk insteekdok met noodzakelijke zwaaikom mogelijk blijven en wordt
hiertoe eveneens een reservatie voor voorzien.
3.3.3.1.5 Gewestelijk RUP R43
Op dit ogenblik wordt in opdracht van het Agentschap Infrastructuur Oost-Vlaanderen gestart
met de opmaak van een plan-MER voor de verlenging van de R43, de ring om Eeklo. Eind
september 2007 wordt het kennisgevingdossier ingediend. Na afronding van dit plan-MER
zal er een tracé gekozen worden en zal een RUP opgesteld worden die het tracé vastgelegd
en de reservatiestrook voor een parallelweg langs het kanaal schrapt. Het is nog niet
duidelijk indien dit een gewestelijk of provinciaal RUP zal worden.
3.3.3.1.6 Streefbeeld N49/A1113
Om de N49/A11 om te bouwen naar een hoofdweg volgens de inrichtingsprincipes
beschreven in het RSV zijn heel wat aanpassingen nodig. Het streefbeeld gaat na wat
verkeerskundig en ruimtelijk de beste aanpassingen zijn. Tegelijkertijd werd een MER
opgemaakt. Om de functionaliteit van het onderliggend wegennet te waarborgen worden
bruggen, onderdoorgangen, voor alle verkeer of voor langzaam verkeer en
landbouwvoertuigen, parallelle wegen ed voorzien.
Relevant voor het Schipdonkkanaal zijn de voorziene ontsluitingscomplexen, bestaande
kruisingen met het kanaal en de wegverbinding die door de opwaardering van de N49 al dan
niet vervallen.
Er worden ontsluitingscomplexen voorzien te Westkapelle (N49/AX), te Maldegem (N410
Hollands complex met rotondes en N44 verkeerswisselaar), te Eeklo (R43,
verkeerswisselaar), te Kaprijke (N456; Hollands complex) en te Zelzate (R4,
verkeerswisselaar). Sommige aansluitingen zijn ondertussen gerealiseerd.
Ter hoogte van de noordelijke kruising met het Schipdonkkanaal en het Leopoldpoldkanaal,
de Leeskensbruggen, wordt een nieuwe brug gepland over het kanaal voor een laterale weg
een verbreding van de onderdoorgangen onder de brug van de N49. Deze
onderdoorgangen, aan beide zijden van de kanalenbundel, verbinden de nieuw aan te
leggen laterale wegen langs de N49.
Ter hoogte van de zuidelijke kruising, te Balgerhoeke, worden geen ingrepen voorzien.
Tussen Maldegem en Westkapelle wijzigt het aantal verbindingen.14 Door de aanleg van
laterale wegen met verbindingsfuncties of erftoegangsfunctie wordt het onderliggende
wegennet verbonden met de aangrenzende brug/tunnel. In totaal worden er langs dit deel
van de N49 twee tunnels vier onderdoorgangen langs bestaande bruggen voorzien.
13

WES i.o. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap administratie wegen en verkeer afdelingen Oost-Vlaanderen
en West-vlaanderen, ‘Streefbeeld voor de N49 / A11 – Beslisnota’, december 2004
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Een aantal van de lokale verbindingen is vermoedelijk vandaag reeds afgesloten omwille van
verkeersveiligheid.
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Daarnaast zijn er nog twee tunnels en één brug voorzien voor landbouwvoertuigen en
langzaam verkeer. Tussen Maldegem en Eeklo blijven bijna alle verbindingen behouden,
waarbij twee verbindingen beperkt worden tot langzaam verkeer.

3.3.3.2 Provinciaal niveau
Relevante ruimtelijke beleidsplannen op Provinciaal niveau zijn de ruimtelijke
structuurplannen en uitvoeringsacties in de onmiddellijke omgeving van de waterweg. Dit zijn
de afbakeningen voor de kleinstedelijke gebieden.
3.3.3.2.1 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen15
Het vooropgestelde tracé bevindt zich in de deelruimtes ‘Brugse Ruimte’ en de ‘Oostelijke
polderruimte’. De aangrenzende ‘Veldruimte’ loopt verder in Oost-Vlaanderen.
In de deelruimte ‘Brugse ruimte’ worden volgende gewenste structuurbepalende elementen
naar voor gebracht:
- Vlaamse economische poort Zeebrugge als compacte, duurzame zeehaven,
- Regionaalstedelijk gebied Brugge als concentratie van stedelijke activiteiten,
- Open ruimteverbinding tussen de stad en de haven om deze ruimtelijk te scheiden,
- Kanalen als duidelijke landschappelijke bakens,
- Groene vingers in stedelijk gebied als ‘aanknoping’ voor natuur en toerismerecreatie.
In de deelruimte ‘Oostelijke polderruimte’ is landbouw, al dan niet verweven met natuur de
belangrijkste functie. Volgende elementen zijn bepalend voor de ruimte:
- Lineaire bakens (kanalen – wegen – bomenrijen) als multifunctionele dragers,
- Stedelijke gebieden aan de randen van de deelruimte voor concentratie van
dynamische activiteiten,
- Grote aangesloten open ruimten met natuurcomplexen en grondgebonden
landbouwgebieden.
De deelruimte ‘Veldruimte’ vormt op Vlaams niveau een open ruimteverbinding tussen twee
grote aaneengesloten gehelen van het buitengebied. Er is een vrij gaaf cultuurhistorisch
landschap van veldgebieden, met bossen en dreven in een fijnmazig dambordpatroon.
Volgende elementen worden als bepalend voor de ruimte aangehaald:
- Historisch gegroeid rasterpatroon bestaande uit dreven, boscomplexen en
grondgebonden landbouw,
- Lijninfrastructuur als drager van doorgaand verkeer.
In de gewenste nederzettingsstructuur worden de stedelijke selecties uit het RSV, met
name Brugge als regionaalstedelijk gebied en Knokke-Heist als structuurondersteunend
kleinstedelijk gebied aangevuld. Dit zijn de selecties als:
- structuurondersteunend hoofddorp: Sijsele (indien niet behorend tot het stedelijk
gebied Brugge)
- bedrijfsondersteunend hoofddorp Moerkerke en Westkapelle (indien niet behorend
tot het stedelijk gebied Brugge of Knokke-Heist)
- woonkern: Damme, Dudzele en Lissewege (indien niet behorend tot het stedelijk
gebied Brugge)
In de gewenste natuurlijke structuur worden verschillende structurerende elementen
onderscheidden. Relevant voor het kanaal zijn de kanalen en vaarten als verbindingen.
Doordat deze kunstmatig ingeplante waterlopen riviervalleien, bos- en natuurgebieden,

15

Provincie West-Vlaanderen, ‘Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen’, goedgekeurd bij
Ministerieel besluit op 6 maart 2002
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stedelijke gebieden en dorpen doorkruisen vormen ze een belangrijke verbinding. Deze
behoren dan ook tot de selectie ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang – natte
ecologische infrastructuur. Relevant voor deze studie zijn het Leopoldkanaal zelf, de
Isabellavaart, de Zwinnevaart, het kanaal Brugge-Sluis (Damse vaart) en de Hoge
Waterring.
De gewenste ruimtelijke structuur bedrijvigheid beschrijft de mogelijkheden voor
bedrijventerreinen gelinkt aan de selecties van de nederzettingsstructuur. Naast de
zeehavens is bedrijvigheid mogelijk in stedelijke gebieden (lokale en regionale bedrijvigheid
volgens provinciale taakstelling) en in structuurondersteunende hoofddorpen en
bedrijfsondersteunende hoofddorpen (lokale bedrijvigheid volgens behoefte).
De beleidsdoelstellingen voor de gewenste structuur toerisme en recreatie focussen op
het duurzaam en kwalitatief versterken van de bestaande infrastructuren, het optimaal
benutten van de aanwezige potenties, de ontwikkelingen richten op de eigenheid van de
streek en het voorzien van voldoende mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding. Daarbij worden
knooppunten, lijnelementen, en netwerken onderscheidden. Selecties van belang voor het
studiegebied zijn:
- netwerken Knokke-Heist, delen van Brugge en Damme als onderdeel van het
toeristisch recreatief netwerk van de kust en delen van Brugge en Damme als
onderdeel van het landelijk toeristisch recreatief netwerk ‘De Brugse streek’.
- knooppunten: stedelijke gebieden (Brugge en Knokke Heist)
- lijnelementen: het Leopoldkanaal, het kanaal Brugge-Sluis (Damse vaart) en het
kanaal Brugge-Gent
De gewenste structuur verkeer en vervoer wordt aanvullend op de hoofdwegen en
primaire wegen de N9 als secundaire weg I geselecteerd. De spoorlijnen 51a BruggeZeebrugge en 51b Brugge-Knokke zijn elementen van het spoorwegnet op regionaal niveau.
Het kanaal Brugge-Sluis is opgenomen als secundaire waterweg.
De beleidsdoelstellingen van de gewenste ruimtelijke structuur van het landschap zijn de
diversiteit en herkenbaarheid van de landschappen behouden en versterken, duidelijke
culturele erfgoedwaardes vrijwaren en het ruimtelijk sturen van nieuwe ingrepen. Relevant
voor het studiegebied zijn:
- de gave landschappen rond Dudzele, het poldergebied Koolkerke-Dudzele, het
poldergebied Ramskapelle – Hoeke en de Zwinpolders tussen Knokke-Heist en
Damme. Het beleid is er gericht op het behouden en versterken van de traditionele
kenmerken en karakteristieke relicten. Dit impliceert niet dat nieuwe ingrepen
worden uitgesloten, wel dat er verhoogde aandacht dient uit te gaan naar de
landschappelijke draagkracht van het gebied en de samenhang met de
structurerende elementen en componenten.
- Nieuwe landschappen zoals de Zeebrugse Haven, waarbij het gaat om een nieuwe
identiteit te creëren.
- Structurerende elementen en componenten zoals de ceusta van Oedelem
(reliëfcomponent), Leopoldkanaal, Afleidingskanaal van de Leie, kanaal BruggeSluis en Brugge-Gent (lineaire elementen), en delen van het poldergebied omgeving
Ter Doest , achterland haven Zeebrugge (open-ruimte verbinding).
3.3.3.2.2 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen16
Het Afleidingskanaal van de Leie bevindt zich in de deelruimte ‘Westelijk
openruimtegebied’. In de ontwikkelingsvisie voor deze deelruimte worden volgende
ruimtelijke principes voorgesteld:
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Gebiedsgerichte afstemming tussen landbouw, bos, natuur en recreatie op basis
van landschappelijke differentiatie.
Versterken landschapskenmerken, kreken en dijken in het Polder- en Krekengebied,
bossen en velden op en tss de dekzandruggen.
Bundeling van het wonen en woonondersteunende functies in een beperkt aantal
kernen.
Eeklo, Deinze, Maldegem en Aalter als centrale kernen.
Evenwichtige geografische spreiding van de economie gekoppeld aan centrale
plaatsen met geschikte ontsluitingspotenties.
Regionale bedrijventerreinen in Eeklo en Maldegem, Aalter en Deinze.
Een gebiedsontsluiting gericht op de belangrijkste kernen.

De gewenste nederzettingstructuur selecteert één structuurondersteunend kleinstedelijk
gebied langsheen het Afleidingskanaal van de Leie, met name Eeklo. Het is wenselijk om de
centrale rol van Eeklo in het Meetjesland nog te versterken, als centrum voor voorzieningen.
Bijkomend moet Eeklo verder kunnen ontwikkelen als recreatiecentrum voor de streek en als
toeristisch recreatieve poort tot het Kreken- en Poldergebied. Economisch is in Eeklo een
aanvullende rol inzake ontwikkeling van tertiaire tewerkstelling weggelegd. Het
Afleidingskanaal is één van de belangrijke punten bij het afbakeningsproces. Maldegem, bij
de wijziging van het RSV aangeduid als specifiek economisch knooppunt, is nog niet als
dusdanig opgenomen in dit document.
Langs het Afleidingskanaal zijn Maldegem, Adegem (Maldegem) en Zomergem als
hoofddorp aangeduid. Als woonkernen zijn dit Balgerhoeke (Eeklo), Kleit (Maldegem), Donk
(Maldegem) en Beke (Zomergem).
In de gewenste open ruimtestructuur worden verschillende componenten gehanteerd. Het
Afleidingskanaal van de Leie bevindt zich in de component ‘gedifferentieerd open
ruimtelandschap’. In dit landschap worden verschillende ‘landschapsregio’s’
onderscheidden. De ruimtelijke visie voor het gedifferentieerd open ruimtelandschap focust
op het behouden en versterken van deze opeenvolgende landschappelijke verschillen, met
realisatie van natuurverbindingen, vrijwaren open ruimte corridors, tegengaan
verstedelijking, versterken landbouwstructuur. Voor iedere landschapsregio is deze visie
verder uitgewerkt. Volgende zijn relevant voor het Afleidingskanaal:
- De dekzandrug van Maldegem-Ertvelde (ook wel de Oost- en West-Vlaamse
dekzandrug genaamd): Uitbreiden van de bossen en het afstemmen van de land- en
tuinbouw en daarmee samenhangende bebouwing op het huidig kleinschalig
karakter van het gebied.
- De cuesta van Oedelem (ook wel de cuesta van Zomergem – Oedelem genaamd):
Behoud en accentuering van de landschapswaarden in deze zandige gebieden,
uitbreiding van de natuurverbindingen in relatie tot de typische
landschapskenmerken en verhoging van het recreatief medegebruik voor de
bossen.
- Straatdorpengebied van Waarschoot: clustering van de agrarische bedrijven en
landschappelijke inpassing en architectonische integratie van de agrarische
gebouwen en streven naar een gebundelde ontwikkeling van glastuinbouw.
De gewenste landschappelijke structuur is gebaseerd op de traditionele landschappen,
desgevallend aangevuld met relictzones en ankerplaatsen uit de landschapsatlas. De
traditionele landschappen zijn gelijklopend aan de ‘landschapsregio’s’ uit de open
ruimtestructuur. Voor ieder landschap worden ruimtelijke valorisatieperspectieven naar voor
geschoven.
- Grote dekzandrug Maldegem Stekene: controle recreatieve gebruik en bebouwing in
het kader van weekendverblijven, accentueren grenzen met Meetjesland, verbinden
boscomplexen en toevoegen lineair groen.
- Straatdorpengebied van Waarschoot: vrijwaren resten van open ruimte, herstel biocorridors met verankering in kasteelparken en waterlopen, concentratie in beperkte
oppervlakte van nieuwe bebouwing en agro- en bio-industriële bedrijven
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De cuesta van Oedelem: behoud landelijk karakter door afremmen nieuwe
lintbebouwing, vrijwaren van zichten naar het cuestafront en verbeteren van
verbindingen tussen boscomplexen.

Daarnaast worden een aantal structuurbepalende landschapselementen geselecteerd.
De vallei van het Afleidingskanaal, de Oost-Vlaamse dekzandrug en de cuesta van
Oedelem-Zomergem zijn structurerende reliëfelementen op provinciaal niveau. De
hoogteverschillen moeten behouden blijven en geaccentueerd, gevrijwaard van bebouwing
en de oorspronkelijke beplanting nagestreefd. Verschillende waterlopen zijn landschappelijk
structuurbepalende hydrografische elementen op provinciaal niveau. In de omgeving van het
Afleidingskanaal zijn dit het Afleidingskanaal zelf, de Leie, het Leopoldkanaal, Eeklo’s
Leiken, ’t Liefken, en het Brakeleiken. Bij de andere landschappelijk structuurbepalende
elementen zijn de boscomplexen van Burkel-Drongengoed tot Zomergem en het Leen en de
Lembeekse bossen opgenomen.
In de gewenste natuurlijke structuur worden aanvullend op de selecties op Vlaams niveau
(VEN-gebieden) natuuraandachtzones, natuurverbindingsgebieden en ecologische
infrastructuur op bovenlokaal niveau geselecteerd. Relevant voor het Afleidingskanaal zijn:
- Natuuraandachtzones: het Drongengoed en Maldegemveld, Burkel, Keigat en het
Leen.
- Natuurverbindingsgebied: Verbindingsgebied Meetjesland (Maldegem – Eeklo – StLaureins) met bomenrijen en houtkanten, cuesta van Ursel – Zomergem met
verspreide veldbosjes
- Ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang: Afleidingskanaal van de Leie
met bloemenrijke dijken en bomenrijen, het Leopoldkanaal met bloemenrijke dijken,
bomen en rietkragen, Ede met aangepast beekprofiel en bomenrijen,
Wagemakersbeek en de Lieve met aangepast beekprofiel en bomenrijen en het
kanaal Gent-Brugge met bloemenrijke bermen, bomenrijen en natte graslanden.
In de gewenste agrarische structuur worden de potenties voor sierteelt, boomkwekerij en
groenteteelt in de omgeving van Maldegem beklemtoond. De afbakening van specifieke
‘ontwikkelingsgebieden voor glastuinbouw’ wordt vooropgesteld.
Bundeling en concentratie van toeristisch-recreatieve infrastructuur zijn de algemene
principes voor de gewenste toeristisch-recreatieve structuur.
In de gewenste verkeers- en vervoersstructuur worden de secundaire wegen geselecteerd.
Relevant voor het studiegebied zijn:
- Secundaire weg type I: N9 tussen de N44a (Maldegem) tot de provinciegrens van
West-Vlaanderen.
- Secundaire weg type II: N9 tussen de Oostveldstraat (Eeklo) en de R40 (Gent), de
N44a tussen de N9 en de N44, de N410 tussen de Buurtstraat (Maldegem) en de
landsgrens.
- Secundaire weg type III (openbaar vervoersas): N9 tussen Oostveldstraat (Eeklo) en
N44a (Maldegem).
Daarnaast suggereert de Provincie aan het Vlaams Gewest om de selectie van de R43 (ring
van Eeklo) tussen de N9 en N499 te decategoriseren naar een secundaire weg type II. Deze
weg is nog deels te ontwerpen tussen de Vaart van Eeklo tot de N499.
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3.3.3.2.3 Provinciaal RUP structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Knokke-Heist
Het Provinciaal RUP voor de afbakening van het structuurondersteunend kleinstedelijk
gebied van Knokke-Heist is nog in opmaak. In het aangepast overlegvoorstel17 is reeds een
voorstel tot afbakening opgenomen. Deze omvat de kernen van Knokke en Heist en bevindt
zich op enige afstand van het kanaal. Er zijn dan ook geen specifieke ontwikkelingen in de
onmiddellijke omgeving van het kanaal. De mogelijke ontwikkeling van de westpolderruimte
in het kader van openlucht recreatie met een golfterrein, speelbos ed bevindt zich op
fietsafstand van het kanaal.
3.3.3.2.4 Provinciaal RUP structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Eeklo
Het Provinciaal RUP voor het kleinstedelijke gebied Eeklo is in opmaak.
3.3.3.2.5 Provinciaal RUP regionaal bedrijventerrein Eeklo
Het provinciaal Rup voor de afbakening van regionale bedrijvigheid te Eeklo is in opmaak.
Begin september is een plenair overleg gepland. Er is geopteerd om tijdens deze
planperiode de site Balgerhoeke te ontwikkelen voor regionale bedrijvigheid. Deze site
grenst aan de N49 en de verbrandingsoven. Er is geen contact met het Schipdonkkanaal.
Dit houdt geen beperkingen in naar eventeuele regionale bedrijvigheid naast het
Schipdonkkanaal tijdens latere planperiodes, of het voorzien van een publieke
goederenkade langs het kanaal.
3.3.3.2.6 Provinciaal RUP Verbrandingsoven Eeklo
Gelijktijdig met het provinciaal RUP regionale bedrijvigheid te Eeklo loopt het planproces van
het RUP voor de aangrenzende verbrandingsoven. Begin september is er een plenair
overleg voorzien. Deze site grenst aan het kanaal en aan de N49. De bestemming is
openbaar nut, waarbij de bestaande reservatiestroken rondom het kanaal en de N49 worden
overgenomen van het huidige gewestplan.
3.3.3.2.7 Provinciaal RUP regionaal bedrijventerrein Maldegem
Het RUP regionale bedrijvigheid te Maldegem is in opmaak. Het regionaal bedrijventerrein
bevindt zich aansluitend aan eht bestaande bedrijventerrein, tussen de kernen Maldegem en
Adegem, op enige afstand van het kanaal.
3.3.3.2.8 Provinciaal RUP regionaal bedrijventerrein Aalter
Het provinciaal RUP regionale bedrijvigheid te Aalter is in opmaak. Het is niet gelegen in het
studiegebied, maar kan inzake transport over het water effecten ondervinden van een
eventuele aanpassingen aan het Schipdonkkanaal. Het betreft een nieuw regionaal
bedrijventerrein langs het kanaal Gent-Brugge. Daarbij is een specifieke zone gereserveerd
voor watergebonden bedrijvigehid.

17

WES i.o. Provincie West-Vlaanderen, ‘Afbakening van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied
Knokke-Heist – Aangepast overlegvoorstel’, september 2005
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3.3.3.3 Gemeentelijk niveau
De relevante ruimtelijke beleidselementen op gemeentelijk niveau zijn de structuurplannen.
Er zijn geen relevante uitvoeringsacties met betrekking tot de kanaalruimte gekend.
3.3.3.3.1 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brugge18
Het Schipdonkkanaal en Leopoldkanaal grenzen aan de haven ven Zeebrugge. Zuidelijk van
de zeehaven wordt een verbinding tussen het Schipdonkkanaal en het Boudewijnkanaal
voorzien.
De deelruimte ‘Zeebrugge en de polderdorpen’ omvat de omgeving van de haven.
Specifiek voor Dudzele wordt de aanleg van de AX vermeld, noordelijk van de kern. Daarbij
vormt de AX de grens van de haven, die door begeleidende bomenrij een groenas kan
worden. Tussen de woonkern Dudzele en de AX omschrijft het GRS een buffer met ruimte
voor natuurontwikkeling en een speelzone. Langs deze buffer wordt een fietspad aangelegd,
met een doorsteek naar de AX en richting haven. Daarnaast wordt een versterking van de
woonkern voorzien door het benutten van de nog aanwezige bouwmogelijkheden en een
uitbreiding van het bestaande sportpark met één sportveld.
In de deelstructuren natuur en landbouw worden er lokale selecties toegevoegd aan de
hogere structuurplannen. De poldergraslanden van Dudzele – Koolkerke zijn opgenomen als
‘grondgebonden landbouwgebieden met hoog ecologisch belang of
natuurverwevingsgebied’. In deze poldergraslanden is een specificatie voor agrarisch beheer
afgestemd op weidevogels opgenomen. De tussenliggende landbouwgebieden worden
voorgesteld als grondgebonden landbouwgebieden in waardevol landschap.
In de landschappelijke deelstructuur wordt het buitengebied zuidelijk van de haven en
noordelijk van Damme als een maximaal open te houden polderlandschap omschreven. De
bomenrijen langs het Leopoldkanaal en Schipdonkkanaal, het kanaal Brugge – Sluis en de
AX worden als lijninfrastructuren als groenassen voorgesteld. Aan beide zijden van het
Boudewijnkanaal is er een windmolenrij.
In de recreatieve deelstructuur worden twee bijkomende sportvelden in sportpark te
Dudzele voorgesteld (in de deelruimte één bijkomend sportveld). De verschillende kanalen
worden als assen voor zachte recreatie beschouwd. Dit voor wandelen, fietsen, watersport
en toervaart, waarbij slechts beperkte infrastructurele noden zijn zoals beperkt verharde
jaagpaden, picknickplaatsen, aanlegsteigers. Het polderlandschap is als recreatief
medegebruik opgenomen.
3.3.3.3.2 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Knokke-Heist19
Het Schipdonkkanaal en het Leopoldkanaal grenzen ter hoogte van het havengebied van
Zeebrugge aan de gemeente Knokke-Heist. Ze vormen de begrenzing van de deelruimte
‘Polderruimte’. De kanalen en hun bomenrijen vormen daarbij een beperkte buffer. De
gemeente doet een suggestie aan de hogere overheid om een betere inkleding te voorzien
tussen het havengebeuren en het aangrenzende landschap en de landelijke dorpskern
Ramskapelle. Dit door ondermeer een versterking van de bestaande bomenrijen. De
Isabellavaart wordt als een groene recreatieve schakel beschreven, waarop toekomstige
recreatieve functies zoals in de westelijke polderruimte geënt worden.
18

SumResearch i.o. stad Brugge, ‘Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brugge’, goedgekeurd door de
Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen op 3 augustus 2006
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WVI i.o. stad Knokke-Heist, ‘Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan’, goedgekeurd door de Bestendige
Deputatie, versie mei 2004
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3.3.3.3.3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Damme20
Het Schipdonkkanaal en Leopoldkanaal dwarsen de gemeente Damme.
In de gewenste deelstructuur open ruimte doorsnijden het Schipdonkkanaal en het
Leopoldkanaal prioritaire polderlandbouwgebieden (strip noordelijk en zuidelijk van Damme),
polderlandbouwgebieden met ruimte voor andere activiteiten (strip rondom het kanaal
Brugge-Sluis) en landbouwgebieden in overgangszone met ruimte voor grondgebonden
landbouw (strip zuidelijk van Moerkerke). Naast de ecologische infrastructuren van
bovenlokaal belang (oa de kanalen, de Zwinnevaart, de Hoge Waterring) zijn de
Romboutswerve, de Vuile Beek, de Oude Sluis dijk, de Stamperhoekbeek relevante lokale
ecologische infrastructuren. Te Moerkerke is op geringe afstand van de kanalen het
kasteelpark aangeduid als ecologisch waardevol parkgebied.
In de gewenste nederzettingstructuur is het woonuitbreidingsgebied te Moerkerke,
grenzend aan het Schipdonkkanaal, als te reserveren opgenomen. Ook wordt de
ontwikkeling van de nog aanwezige percelen met bouwtitel tussen de Nieuwdorpstraat en de
kanalen vooropgesteld.
De gewenste toeristische recreatieve structuur omvat naast ondermeer de kanalen als
bovenlokale lineaire elementen, Damme en het golfterrein als lokaal toeristisch recreatief
knooppunt, Moerkerke als lokaal ondersteunende voorzieningen voor verenigingen. Voor de
zonevreemde horeca, zoals ter hoogte van de Siffon, worden gebiedsgerichte voorschriften
vooropgesteld.
3.3.3.3.4 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Maldegem21
Het Schipdonkkanaal en Leopoldkanaal liggen in het noordelijk deel van Maldegem nog een
stukje parrallel aan elkaar. Ter hoogte van Strobrugge splits de kanaalbundel zich: het
Schipdonkkanaal buigt af in zuidelijke richting langs de kern van Adegem.
De gewenste open ruimte structuur voegt volgende relevante lokale selecties toe:
- als open landbouwgebied: de ruimte tussen de N49/A11 en de kanalen en zuidelijk
van Adegem
- als multifunctioneel landbouwgebied: de ruimte tussen het bebouwde gebied van
Maldegem en Adegem en de N49/A11
- als lokaal prioritair gebied voor natuur: het Paddepoelebos
- als lokale ecologische verbinding: tussen Paddepoelebos en Schipdonkkanaal, via
de Donksebeek of de Paddepoelewatergang
De gewenste nederzettingstructuur selecteert langs het kanaal een aantal zone-eigen
woongroeperingen en linten (Strobrugge en zuidelijk de Veldekens) en zonevreemde
woongroeperingen en linten (Raverschoot). Voor deze laatste, gedeeltelijk gelegen in de
reservatiestrook voor het nieuwe kanaal, wordt vooropgesteld dat bestaande gebouwen
behouden kunnen blijven, structureel verbouwd, herbouwd en uitgebreid kunnen worden
rekening houdend met de bebouwingstypologie.
Uit de gewenste economische structuur blijkt dat de gemeente de taakstelling inzake
regionale bedrijvigheid bij voorkeur wenst te realiseren grenzend aan het bestaand regionale
bedrijventerrein, op enige afstand van het kanaal.

20

Grontmij i.o. gemeentebestuur Damme, ‘Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Damme - ontwerp’, 20 februari
2007

21

Studiebureau Vansteelandt bvba i.o. Gemeentebestuur Maldegem, ‘Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Maldegem’, december 2005
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De gewenste structuur sport en recreatie streeft naar uitgebouwde sportinfrastructuur op
niveau van elke kern en netwerkvorming. Door de verschillende toeristische trekpleisters en
recreatief medegebruikte bossen met elkaar te verbinden wordt een meerwaarde gecreëerd.
Dit netwerk dient te worden opgehangen aan een aantal knooppunten, zoals de kern van
Maldegem, het Drongengoed. Daarbij wordt ter hoogte van Strobrugge een nieuw knooppunt
voorgesteld dat het bovenlokaal recreatief netwerk langs de kanalen verbindt met
Maldegem, het Krekenlandschap rond Middelburg, ... Daarbij wordt een functionele uitbouw
beschreven zoals infoborden, zitruimte, picknickruimte, een klein aantal parkeerplaatsen.
De bomenrijen langs het Schipdonkkanaal zijn in de gewenste landschappelijke structuur
als landschappelijke bakens opgenomen. De gemeente wenst deze met een positieve
landschapsvormende beeldkwaliteit te ondersteunen.
3.3.3.3.5 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Sint-Laureins22
Het Schipdonkkanaal grenst ter hoogte van Maldegem een klein stukje aan de gemeente
Sint-Laureins. Het Leopoldkanaal dwarst de gemeente in van oost naar west.
De gewenste agrarische structuur beschrijft rondom de kern Sint-Laureins en grenzend
aan het kanaal een ‘landbouwgebied met specifieke agrarische geschiktheden’, waarbinnen
zowel grondgebonden als niet grondgebonden landbouwbedrijven zich verder kunnen
ontwikkelen. Daarnaast wordt er tussen het Leopoldkanaal en Schipdonkkanaal, net aan de
grens met Maldegem, een landbouwgebied met bouwvrije zone afgebakend.
In de gewenste nederzettingsstructuur is Celie als een woonlint opgenomen. Binnen een
lint wordt een algemeen beleid van geen verdichting gevoerd en worden maximale
dichtheden opgegeven. Een gedeelte van dit lint is zonevreemd.
3.3.3.3.6 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Eeklo23
Het Schipdonkkanaal vormt de westelijke grens van Eeklo.
In de gewenste landschappelijke structuur wordt een onderscheidt gemaakt tussen vlaken lijnvormige elementen. De stuifzandrug Maldegem – Stekene, die door het kanaal
gedwarst wordt, is een van de vlakvormige elementen. De gemeente wenst de
bosgordelstructuur op deze stuifzandrug te herstellen. Zuidelijk van de bebouwde kern,
noordelijk van het Leen, bevind zich een gebied met natuur en landbouw als evenwaardige
functie. De noordzuidgerichte lineaire elementen versterken er de ruimtelijke
compartimentering. Een duidelijke begrenzing van de stad en de open ruimte is hier
gewenst.
Het Schipdonkkanaal is met het water en zijn bomenrijen opgenomen als bovenlokale
groenas. De ruimte verdient aandacht in relatie tot Eeklo, door voldoende ruimte te verlenen
in de aanpalende ruimtes en de dwarsrelaties met de stad te verzorgen. Het beeldende
karakter is dominant en zal best niet beconcurreerd worden door andere grootschalige
elementen in de omgeving. Ter hoogte van de kruising met de N9 voorziet men de
ontwikkeling van een blauwe poort die als baken dient voor binnenrijden van Eeklo vanuit
Maldegem. Vooral het openruimtekarakter zal de eigenheid van deze poort bepalen.

22

Soresma i.o. Gemeentebestuur Sint-Laureins, ‘Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Sint-Laureins – ontwerp
GRS’, 25 april 2005

23

Buro 4D i.o. stad Eeklo, ‘Structuurplan Stad Eeklo – Faze 3 ontwerp – Richtinggevend deel’, 10 juli 2007
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Andere structuurbepalende landschappelijke lineaire elementen in relatie tot het kanaal zijn
de andere vaarten en beken. Daarnaast zijn er ook aaneengerijgde schakels van stedelijke
groengebieden, die uitmonden op het kanaal. Dit zijn:
- de oude spoorlijn – Melkwegproject,
- de as Schipdonkkanaal, nieuw regionaal ziekenhuis, stadbos/begraafplaats en
stadkern
- as beekvallei in de Broeken langs te ontwikkelen bedrijvenzone, nieuw te
ontwikkelen woongebied naar de stadskern
- de as tussen Lange Moeyenakker en het kanaal in Nieuwendorpe.
In de gewenste economische structuur wordt de mogelijke uitbreiding van bedrijvigheid
langsheen het kanaal afgewogen. Voor de zone tussen Nieuwendorpe en Kunstdal zijn er
heel wat contextelementen waar rekening mee moet gehouden worden. Contextelementen
in relatie tot het Schipdonkkanaal zijn bvb de functie van het Schipdonkkanaal als
bovenlokale recreatieve en ecologische as, die hiervoor ruimte behoeft. Ook de voorziene
stedelijke groenassen tussen het Schipdonkkanaal en de stad (Fusieziekenhuis en
versterken beekstructuur) moeten ingevoegd worden. Omwille van de verschillende
contextelementen stelt de stad voor om deze zone niet te bestemmen als regionale
ontwikkeling maar als reserve te houden voor lokale ontwikkeling na 2012. Een tweede
mogelijk, namelijk regionale bedrijvigheid ter hoogte van Balgerhoeke, wordt door de stad
positiever beoordeeld.
De gewenste toeristisch recreatieve structuur benadrukt dat een eventuele verbreding
van het Schipdonkkanaal de functie als provinciale toeristisch recreatieve hoofdroute niet in
het gedrang mag brengen. In relatie tot het kanaal zijn ook de bovenlokale elementen zoals
de jachthaven langs Eeklo’s vaardeken en de oude spoorlijn van belang. Langs de oude
spoorlijn, die dienstdoet als museumroute wordt een fietsroute uitgewerkt die het station
verbindt met Maldegem. Op lokaal niveau wordt een nieuwe recreatiepool gepland in het
binnengebied van Balgerhoeke of tussen het woongebied van Balgerhoeke en het nieuwe
regionale bedrijventerrein. Daarbij wordt een herlokalisatie van FC Balgerhoeke voorzien.
In de gewenste verkeerstructuur wordt als hypothese voor de verlenging van de R43 een
tracé voorgesteld zuidelijk van de bebouwde kern, noordelijk van het Leen, aansluitend op
de N9. Op deze manier wordt het doorgaande vrachtverkeer in de kern van Eeklo omgeleid.
Deze hypothese stemt overeen met het tracé dat onderzocht zal worden in het MER dat in
opmaak is voor de R43 (zie hoger).
3.3.3.3.7 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zomergem24
Het Schipdonkkanaal dwarst de gemeente Zomergem in noord-zuid-richting.
Het Schipdonkkanaal grenst aan de deelruimte ‘kern Zomergem Ronsele’. In de gewenste
ruimtelijke structuur voorziet men een ‘Groenrecreatief integratiegebied tussen de
historische kern van Zomergem en het Schipdonkkanaal’. Een meer ecologische inrichting
van het gebied kan een verdere versterking betekenen van de ecologisch verbindende
functie van het Schipdonkkanaal. Tegelijk krijgt het gebied een recreatieve meerwaarde. Zo
kunnen o.m. een aanlegsteiger voor pleziervaartuigen, een speelbos en wandel- en
fietspaden voorzien worden. Belangrijk is dat er een goed evenwicht wordt gezocht tussen
de ecologische en recreatieve doelstellingen voor het gebied.

24

Studiebureau Vansteelandt bvba i.o. gemeentebestuur Zomergem, ‘Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Zomergem’, oktober 2003
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In de deelstructuur gewenste natuurlijke structuur wordt de zone tussen het Leen en het
Schipdonkkanaal voorgesteld als een zoekzone voor bosuitbreiding. Dit is een suggestie
naar de hogere (bevoegde) overheid.
In de deelstructuur gewenste verkeers- en vervoerstructuur wordt aan de hogere
overheden voorgesteld om de reservatiestrook voor de verlenging van de R43 tot de N499 te
schrappen.

3.3.3.4 Collage Gemeentelijke structuurplannen
Om een beter zicht te krijgen op de gecombineerde ruimtelijke visies vanuit de verschillende
vigerende gemeentelijke structuurplannen treft u hieronder een collage aan van de
synthesekaarten uit de gemeentelijke structuurplannen langs het Afleidingskanaal
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3.4

Waterhuishouding

De typering van de waterhuishouding is gericht op een beschrijving van het systeem om het
identificeren van knelpunten en opportuniteiten van de waterhuishouding toe te laten. Ze is
gericht op het alternatief van het Afleidingskanaal, omdat vooral de ingrepen ten behoeve
van de realisatie van dit alternatief leiden tot de belangrijke wijzigingen in de
waterhuishouding. De ingrepen uit het nulalternatief hebben geen impact op de
waterhuishouding en worden dus niet afzonderlijk behandeld.
De beschrijving steunt op een inventarisatie van de nodige gegevens en informatie om de
mogelijke knelpunten en opportuniteiten door de verbreding van het Afleidingskanaal te
beschrijven. De inventarisatie beperkt zich echter niet tot deze aspecten, maar is ook gericht
op het verzamelen van de nodige gegevens om de effecten van de verbreding in het
Afleidingskanaalalternatief op de waterhuishouding te kwantificeren door middel van
modelstudie.
In de inventarisatiefase is informatie verzameld met betrekking tot de volgende aspecten
•

de kunstwerken langsheen het Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal

•

globale waterstands- en debietgegevens

•

waterbeheersingsinfrastructuur en –regels, met inbegrip van de infrastructuur van
polders en wateringen

•

bathymetrie van het Afleidingskanaal, het Leopoldkanaal en van de volgende
afwaterende waterlopen :

•

Bij de bespreking en analyse van de waterhuishouding met behulp van
modelleringen (in vervolgrapporten voor de haalbaarheidsstudie alsook ten behoeve
van het MER) zal deze inventarisatie in ruimere mate aan bod komen. Hier beperkt
deze zich tot de aspecten die strikt noodzakelijk zijn voor de beschrijving van de
waterhuishouding en het verkennen van de knelpunten en opportuniteiten. Het
spreekt voor zich dat de modelleringen toelaten de knelpunten verder uit te diepen
of aan het licht te brengen of net te minimaliseren.

De bespreking van het oppervlaktewatersysteem bevat elementen van het waterbeheer,
waterbeheersingsinfrastructuur en gegevens van kunstwerken. Een gedetailleerde
beschrijving van kunstwerken is in een bundeling van kunstwerkfiche opgenomen in het
losstaand rapport. Voor een globaal overzicht wordt verder verwezen naar paragraaf 3.5.

3.4.1

Oppervlaktewatersysteem (kwantitatieve aspecten)

De bespreking van de aspecten van oppervlaktewaterbeheer, gegevens over de
waterbeheersingsinfrastructuur en -regels (huidige en toekomstige bedieningsregels,
waterbeheer) is gebaseerd op:
•

gegevens van de bestaande inventarisatiestudies,

•

aangevuld met gegevens uit de recente topografische opmetingen,

•

informatie uit de werkgroep waterhuishouding
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•

bilaterale contacten met de waterbeheerders.

De beschrijving van de afwatering komt aan bod in typeringen per waterloop of
beheersgebied. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
•

•

•

de ontvangende hoofdwaterlopen:
o

het Afleidingskanaal,

o

het Leopoldkanaal,

o

de Vaart van Eeklo

de stroomgebieden van het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal, met een
onderscheid tussen
o

de afwateringsgebieden van de polders en wateringen en

o

de waterlopen (stroomgebieden) gelegen buiten de polders en wateringen
met ondermeer het Zuidervaartje, de Ede en de overige waterlopen buiten
het poldergebied (van 2de en 3de categorie)

de Damse Vaart

Figuur 3-55 is een overzichtskaart waarop de hoofdwaterlopen, de belangrijkste
waterbeheersingsinfrastructuur, en polders en wateringen worden gesitueerd. Voor situering
van kleinere waterlopen wordt verder verwezen naar Figuur 4-4, Figuur 4-5, Figuur 4-6,
Figuur 4-7, Figuur 4-8 en Figuur 4-9.
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Figuur 3-55: Overzichtskaart: situering polders, wateringen, hoofdwaterlopen, belangrijke waterbeheersingsinfrastructuur
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3.4.1.1 Waterbeweging in de omgeving van Gent
Het is essentieel om de waterbeweging rond Gent te kennen om de problematiek van de
afwatering van het Afleidingskanaal te begrijpen. Dit onderwerp is in verschillende studies
uitgebreid behandeld (Technum, IMDC, Resource Analysis (2001): eindrapport deel 1/5 en
5/5; IMDC en DHI (2004, 2005)). De beschrijving in Technum, IMDC, Resource Analysis,
(2001) geeft hiervan een helder overzicht. Deze is opgenomen in bijlage aan het einde van
dit bestand.

3.4.1.2 Afleidingskanaal en Leopoldkanaal
3.4.1.2.1 Afleidingskanaal
Organisatie van de afwatering
De geschiedenis van het Afleidingskanaal gaat terug tot de eerste helft van de 19de eeuw.
Om het hoofd te bieden aan terugkerende overstromingen in de Leiestreek afwaarts Deinze
werd besloten een kanaal aan te leggen tussen Deinze en Schipdonk. Een eerste vak
tussen Nevele en Schipdonk werd uitgevoerd tussen 1847 en 1848. In het daaropvolgende
jaar werd het deel tot Deinze uitgegraven. In de daaropvolgende tijd groeide de idee om het
oppervlaktewater opwaarts Gent rechtstreeks naar de zee af te leiden. Het verder uitgraven
ven het Afleidingskanaal richting Heist was daarmee een feit. Het tracé verliep vanaf
Schipdonk tot de bestaande bedding van de Lieve in Zomergem en bleef deze volgen tot
Maldegem. Daar werd aangesloten op het tracé van het Leopoldkanaal, waarmee het
parallel verloopt.
Bij een normaal regime wordt te Deinze circa 2/3 van het debiet van de Leie afgevoerd via
het Afleidingskanaal van de Leie; 1/3 van het debiet stroomt verder in de zogenaamde
Toeristische Leie naar de Ringvaart om Gent. Te Schipdonk kruist het Afleidingskanaal van
de Leie het kanaal Gent-Oostende, dat in verbinding staat met de Ringvaart.
Het Afleidingskanaal bestaat uit 3 panden:
•

Deinze - Schipdonk (14 km), dat de gekanaliseerde Leie verbindt met het kanaal
Gent-Brugge voor de 1350 ton scheepvaart en dat deel uitmaakt van het Groot Pand
(normaalpeil 5.70 mTAW). Door deze verbinding blijft de benedenloop van de Leie
gevrijwaard van de beroepsscheepvaart.

•

Schipdonk - Balgerhoeke (13 km), waarop slechts beperkt pleziervaart aanwezig is.
Het normaalpeil bedraagt hier 5.10 mTAW.

•

Balgerhoeke-Heist (27 km), doet enkel dienst voor waterafvoer. Er wordt gestreefd
naar een gemiddeld waterpeil van 3.33 mTAW. In de praktijk is het peil in dit pand
echter enorm onderhevig aan schommelingen tengevolge van de waterafvoer naar
de zee.

De belangrijkste zijrivieren van het Afleidingskanaal zijn de Poekebeek (107 km²), die in het
centrum van Nevele gravitair in het kanaal loost en de Ede (22 km²), die in Maldegem in het
kanaal uitmondt. Het Eeklo’s Leiken is met een pompgemaal aan het Afleidingskanaal
verbonden via de de Vaart van Eeklo. Verder bestaat de mogelijkheid om in de zomer water
van het Zuidervaartje (133 km²) te Oostkerke in het Afleidingskanaal over te pompen.
Vanaf het gehucht Strobrugge in Maldegem loopt het Afleidingskanaal evenwijdig met het
Leopoldkanaal. Ter hoogte van de voorhaven van Zeebrugge mondt het Afleidingskanaal in
3 Typering bestaande toestand

106

de Noordzee uit. Tussen de stuwsluis in Schipdonk en de uitwateringsconstructie in
Zeebrugge bevindt zich op het kanaal één stuwsluis te Balgerhoeke.
Op dit kanaal bevinden zich 3 belangrijke structuren voor de waterbeheersing die
achtereenvolgens zullen worden besproken:
•

Stuwsluis te Schipdonk

•

Stuwsluis te Balgerhoeke

•

Uitwateringssluizen te Zeebrugge

Stuwsluis te Schipdonk (Fichenr25. 14112-ST1 en 14112-SAK1)

Figuur 3-56: Stuwsluis van Schipdonk (foto van sifons in inzet) en principeschets van een
balkenstuw (rechts, uit Laforce & Van Eerdenbrugh, 1999).

In 2005 werden de balkenstuwen te Schipdonk vervangen door geautomatiseerde
segmentstuwen. Voor de werking en regeling van de stuwen wordt het opwaartse peil (Hship
opw) in acht genomen, namelijk dit in het Kanaal Gent-Brugge-Oostende.
Bij hoge waterafvoer is het peilverschil tussen de op- en de afwaartse kant van de sluis zeer
beperkt. Door recente aanpassingen en mechanisering (in 2004) van de sluisdeuren kan de
sluiskolk ingeschakeld worden in de waterafvoer. Deze hogere afvoer moet ook in
Balgerhoeke kunnen afgevoerd worden, daarvoor dienden er ook te Balgerhoeke
aanpassingen uitgevoerd te worden.
Naast deze stuwen zijn er op de sifon van Schipdonk nog 6 schuiven met elk een
doorvoeropening van 2.54 m² aanwezig.
Het normaalpeil opwaarts de sifon van Schipdonk bedraagt 5.60 mTAW (in de praktijk 5.70
mTAW). Deze referentie is een minimale waterstand en dient te worden aangehouden voor
de scheepvaart. Indien dit peil zou worden verlaagd bestaat de kans dat de schepen ter
hoogte van de Noorderwal te Deinze vastlopen.

25

Zie bijlagerapport voor meer informatie betreffende het kunstwerk.
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Stuwsluis te Balgerhoeke (Fichenr. 14112-ST2 en 14112-SAK2)
Sinds juni 2002 bestaat de uitwateringsconstructie te Balgerhoeke uit twee (roterende)
stuwen, die enkel onderstroming toelaten (Figuur 3-57). De stuwen kunnen het water keren
tot het peil (+5.80 mTAW). Daarnaast is er ook nog de balkenstuw in de oude
scheepvaartsluis. Deze stuw wordt slechts gebruikt bij extreme vloedsituaties en werkt
volgens hetzelfde principe als de stuwen te Schipdonk.

Figuur 3-57: De stuw te Balgerhoeke met de balkenstuw in de sluis (rechts), in 2003

Tabel 3-6:

Historisch overzicht van de situatie te Balgerhoeke

tot 1998

2 stuwen in dienst, de sluis is altijd dicht

1998 – juni 2002

1 stuw en een balkenstuw in de sluis in dienst (de andere stuw is
kapot en blijft gesloten)

juni 2002 – vandaag

2 nieuwe stuwen met de balkenstuw in de sluis

Het normaalpeil opwaarts de stuw van Balgerhoeke bedraagt 5.10 mTAW. Bij zulke
waterhoogten zal er water over de balkenstuw overstorten, aangezien het kruinpeil zich op
5.07 m bevindt. Evenwel, soms wordt het peil uit preventieve overwegingen gecontroleerd
verlaagd. Als er veel neerslag voorspeld wordt, kan op deze manier meer berging worden
gecreëerd in het pand Schipdonk-Balgerhoeke. Het waterpeil mag echter niet onder de
grens van 4.30 mTAW gaan. Indien dit gebeurt wordt een alarm gegeven. Bij een waterpeil
lager dan 4.30 mTAW zou de jachthaven op het Kanaal van Eeklo en de scheepvaart hinder
ondervinden. Het maximum peil bedraagt 5.50 mTAW om schade aan de aangemeerde
jachten in de jachthaven te voorkomen.
De regeling van de segmentstuw gebeurt momenteel handmatig door de sluiswachters en
hangt af van het doorgelaten debiet te Schipdonk. Het streefdoel is gedurende de droge
periodes in het opwaarts pand een peil van 5.10 mTAW te behouden.
Uitwateringscomplex te Zeebrugge (Fichenr. 14112-SALK1)
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Via 3 kokers van ca. 1 km lang en 15 m breed, en een sluizencomplex monden het
Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal in zee. Het sluizencomplex bevindt zich op ca. 100 m
voor de uitstroming in de voorhaven van Zeebrugge. Het bestaat uit een dubbele reeks van
9 hefdeuren. Er dienen 6 deuren en 2 kokers voor de afvoer van het Afleidingskanaal en 3
deuren en 1 koker voor het Leopoldkanaal. De kokers hebben een bodemdiepte van –3.00
mTAW en een sleutelpeil van 5.00 m TAW.

Figuur 3-58: De uitwateringsconstructie te Zeebrugge

De computergestuurde regeling van de hefdeuren gebeurt op basis van 3 peilmetingen,
namelijk;
•

Zeepeil geregistreerd in de voorhaven op de dam van de loskade "Ford" = Hzee

•

Peil geregistreerd opwaarts van het sluizencomplex = HHeist

•

Peil geregistreerd te Maldegem = HMal

Voor de regeling worden echter 2 peilen in rekening gebracht, namelijk het zeepeil (Hzee) en
het gewogen gemiddelde (K) van de peilen van het kanaal te Heist (HHeist) en te Maldegem
(HMal). Het kanaalpeil HHeist wordt geregistreerd ter hoogte van de inkokering onder de
Isabellalaan; het kanaalpeil HMal wordt geregistreerd ter hoogte van de Leestjesbrug te
Maldegem.
Het gemiddelde van deze peilen werd tot november 1999 verzameld door de sluiswachters
van Heist. Sindsdien worden ze opgeslagen te Balgerhoeke.
De werking gebeurt in 3 fasen waarbij telkens 2 hefdeuren worden bestuurd. Er worden ook
verschillende referentiepeilen aangenomen voor de zomer- en winterperiode. Tijdens de
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winterperiode wordt het kanaalpeil (pand Balgerhoeke-Heist) lager gehouden dan tijdens de
zomerperiode.
Het uitwateringskunstwerk wordt quasi permanent bewaakt door een ploeg sluismeesters en
bij noodsituaties zelfs 24 op 24 uur. Er is telefonisch contact voorzien om een centraal
beheer te kunnen toepassen met andere sluismeesters. Sedert enkele jaren is er een
automatisch systeem van toepassing dat de sluisopeningen van het sluizencomplex regelt.
Bij hoogteverschillen van bijna 2 m tussen waterstanden aan beide zijden van de deuren
kunnen de sluisdeuren niet bewegen. Door de grote wrijving kan het drukverschil niet meer
overwonnen worden. Door het aanbrengen van glijstrippen kunnen de deuren toch bewegen
bij een hoogteverschil tot ca. 1.80 m. Dankzij dit systeem is het tijdsvenster voor het
openhouden van de deuren veel groter worden.
Deze automatische regeling is sinds 1998 voorhanden, maar is nog maar onlangs
geïmplementeerd. Het systeem staat echter nog niet op punt om zonder bewaking te
werken. Falen van bijvoorbeeld peilmeters kan fataal aflopen indien er geen opvolging is om
de afwatering handmatig bij te sturen.
In november 2000 zijn in de software van de sluisbesturing talrijke controles ingebracht die
het falen van peilmeters, het voorkomen van (te) hoge waterstanden en het voorkomen van
een negatief verschil tussen het peil te Maldegem en in de voorhaven van Zeebrugge,
automatisch meldt aan de beherende diensten. Als het geregistreerde peil ter hoogte van
Maldegem (HMal) lager is dan het geregistreerde peil te Heist (HHeist) dan zal een alarm
worden doorgestuurd en de situatie ter plaatse worden onderzocht. Indien nodig zal de sluis
op handbediening worden gezet.
De 3 kokers zijn gedimensioneerd op een afvoercapaciteit van 200 m³/s. Aan de monding in
de voorhaven verhinderen verschillende hindernissen de optimale uitstroming:
•

De koker draait afwaarts van de sluizen naar het oosten en stuurt het water naar de
70 à 80 m verderliggende strekdam. Bovendien is een 27 m brede puindam blijven
liggen aan de uitstroom op een hoogte van 2.70 mTAW, deze geleidt het water naar
de strekdam. Recentelijk is deze echter gedeeltelijk ontmanteld waardoor de
uitstroom vergemakkelijkt is.

•

Dwars op de uitstroom zijn na de constructie damplanken aangebracht. Deze zijn in
1998 afgebrand tot ca. –1.70 à –2.00 TAW.

Beheer
De waterstanden op het Afleidingskanaal worden in belangrijke mate beïnvloed door het
Groot Pand en dan vooral door de sturing van de stuwen en sluizen op dit Groot Pand. Zie
Paragraaf 3.4.1.3.1.
Normaal regime
Het normaalpeil bedraagt 5.10 mTAW opwaarts van Balgerhoeke, afwaarts is het variabel,
en afhankelijk van de mogelijkheid om gravitair af te wateren en de regeling van het
uitwateringscomplex te Zeebrugge (zie hierboven).
Wassen
Zie hierboven en Paragraaf 3.4.1.3.1.
Laagwater
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Er zijn weinig problemen van watertekorten. Dit hangt uiteraard samen met de
gebruiksfunctie die bijna exclusief gericht is op afvoer. Voor de pleziervaart wordt beperkt
geschut bij tekorten.
3.4.1.2.2 Leopoldkanaal
Organisatie van de afwatering
Het Leopoldkanaal is een gevolg van de oprichting van België in 1830. De afvoer van het
water van de polders van de Braakman was hierdoor niet langer gegarandeerd. De
overstromingen die hiervan het gevolg waren leidden in 1842 tot het besluit om een kanaal
te graven tussen Zelzate en de zee. In 1846 en 1847 werd het eerste gedeelte (van Heist tot
de Damse Vaart) aanbesteed. In de daaropvolgende jaren werden eerst de sectie tot
Maldegem en daarna het gedeelte tot Sint-Laureins aangelegd. Het laatste gedeelte tot
Zelzate kwam er echter nooit.
Het Leopoldkanaal heeft een lengte van ongeveer 40 km en wordt door een klepstuw ter
hoogte van Sint Laureins in twee afzonderlijke panden verdeeld. Het pand ten westen van
Sint Laureins watert af naar het sluizencomplex te Zeebrugge, is ongeveer 26 km lang en
heeft een stroomgebied van 36 400 ha. Dit omvat het stroomgebied van het Zuidervaartje
met een oppervlakte van 13 350 ha.
Het pand ten oosten van de stuw van Sint-Laureins watert via het Isabellagemaal en de
Isabellasluis af naar de Braakman en is ongeveer 14 km lang. Het gebied dat afwatert op het
oostelijk pand is ongeveer 18 500 ha groot.
Uitwateringssluizen te Zeebrugge (Fichenr. 14112-SALK1)
Het sluizencomplex bij Zeebrugge is het belangrijkste uitwateringskunstwerk van het
westelijke stroomgebied van het Leopoldkanaal. De afwateringsmogelijkheden van dit
complex zijn volledig afhankelijk van de waterstanden van de zee. De deuren van het
complex worden volautomatisch bediend.
De sluisopeningen regelen de waterstand in het kanaal. Er wordt een zomerpeil van ca. 1.50
mTAW nagestreefd. In de winter wordt dit peil verlaagd tot ca. 1.30 mTAW (overschakeling
op resp. 1 oktober en 1 maart).
Keerstuw te Sint-Laureins (Fichenr. 14112-ST5)
De keerstuw te Sint-Laureins splitst het stroomgebied van het Leopoldkanaal in twee
panden, om meer impact te kunnen hebben op het afwateringssysteem en een strikter
waterbeheer te kunnen volgen in het oostelijk pand.
De werking is gekoppeld aan deze van het Isabellagemaal, waarbij de stuw belet dat bij
werking van het gemaal water stroomt van het westelijk naar het oostelijk pand. Hierbij kan
de stuw een maximaal peil van 2.50 mTAW keren. Deze maximale stand bleek al
meermaals te laag te zijn (ondermeer 1993-94 en 1994-95) waardoor er zich stroming van
het westelijk naar het oostelijk pand voordeed.
De karakteristieken van deze stuw zijn:
breedte:
drempelpeil op- en afwaarts

10 m
1.00 mTAW
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hoogste peil klep

2.50 mTAW

peil as klep

0.20 mTAW

Isabellagemaal (Fichenr. 14112-PLK1)
Het Isabellagemaal is een vijzelgemaal met een maximale capaciteit van 13.2 m³/s, dat het
water via het Isabellakanaal naar de Braakmankreek in Nederland pompt. De uitwatering
van de Braakmankreek (in de Westerschelde) gebeurt via het Braakmansluizencomplex.
Het aanslagpeil van het Isabellagemaal is 1.50 mTAW, het afslagpeil 1.30 mTAW. De
constructie laat ook gravitaire lozing naar Nederland toe. Omdat in Nederland een zomerpeil
van ca. 1.97 m TAW en een winterpeil van ca. 1.42 m TAW heerst, is de gravitaire
afwatering bij normaal regime echter beperkt tot de winter, en bij wassen enkel bij hoge
peilen op het Leopoldkanaal.
Bij een peil van 2.12 m TAW op het Isabellakanaal (in Nederland) wordt het opvijzelen
uitgeschakeld, waardoor enkel nog gravitaire afwatering mogelijk is. Dit jaar is op de
Braakman een pompgemaal in gebruik genomen, de verwachtingen zijn dat deze noodstop
zich daardoor minder frequent zal voordoen. Er is echter ook sprake van een peilverhoging
op de Braakman.
Beheer
Het Leopoldkanaal en de uitwateringssluis te Zeebrugge worden beheerd door Waterwegen
en Zeekanaal (W&Z), Afdeling Bovenschelde. W&Z is verantwoordelijk voor het onderhoud
van de waterloop en de controle op de kunstwerken en dijken van het Leopoldkanaal. De
Afdeling Water van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) beheert de stuw te Sint Laureins
en het Isabellagemaal te Assenede. De uitwateringskunstwerken langs het Leopoldkanaal
worden grotendeels beheerd door de polders.
Normaal regime
Het Leopoldkanaal ten westen van de stuw te Sint Laureins kent een zomer- en
winterregime. Wanneer de waterstand op het Leopoldkanaal stijgt boven 1.50 mTAW in de
winter/1.65 mTAW in de zomer en de waterstand op het Leopoldkanaal 0.20 m hoger is dan
de buitenwaterstand op de Noordzee, wordt één schuif van het sluizencomplex te
Zeebrugge geopend. Indien de waterstand op het Leopoldkanaal verder stijgt boven de 1.65
mTAW (winter)/1.75 mTAW (zomer), worden de twee overige schuiven geopend. De
schuiven sluiten wanneer de waterstand daalt onder 1.40 mTAW (winter)/1.55 mTAW
(zomer) of wanneer het verschil tussen de buitenwaterstand en de waterstand op het
Leopoldkanaal kleiner wordt dan 0.20 m. De overschakeling tussen zomerregime en
winterregime gebeurt op 1 oktober, respectievelijk 1 maart.
Het peil van het Leopoldkanaal ten oosten van de stuw te Sint Laureins wordt door het
Isabellagemaal onder normale omstandigheden geregeld naar 1.50 mTAW voor zowel
zomer als winter (aanslagpeil 1.50 mTAW, afslagpeil 1.30 mTAW).
Wassen
Als gevolg van beperkte spuimogelijkheden te Zeebrugge kan het gebeuren dat het water
vanuit het westelijk pand over de stuw bij Sint Laureins naar het oostelijk deel stroomt,
waardoor dit deel van het watersysteem extra wordt belast. Dit gebeurde ondermeer tijdens
de jaarwisseling van 2002-2003.
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Volgens een Traktaat uit 1843 is het Waterschap Zeeuws Vlaanderen verplicht het
overtollige water uit het Vlaamse deel van het watersysteem Leopoldkanaal – Braakman af
te voeren. In de loop der jaren zijn betreffende het operationele beheer nadere invullingen
aan deze taak gegeven. Een overeenkomst tussen het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap en het toenmalig waterschap "De Drie Ambachten" van 23 januari 1983 stelt
dat het Isabellagemaal het peil stroomafwaarts (tussen gemaal en Isabellasluizen) slechts
maximaal tot 2.27 m TAW26 mag opvoeren en dat overleg nodig is bij uitzonderlijke
regenneerslag.
Aangezien het watersysteem grensoverschrijdend is wordt door de betrokken beheerders
een integrale aanpak nagestreefd waarbij getracht wordt waterbezwaren evenredig te
verdelen over het gehele systeem. De belangrijkste aandachtspunten voor het verminderen
van de wateroverlast zijn de verbetering van de afvoermogelijkheden naar de Noordzee en
de Westerschelde, het verminderen van de hoeveelheid water die bij wateroverlast over de
stuw van Sint Laureins stroomt en het verminderen van de frequentie van maalstops bij het
Isabellagemaal. Hiertoe wordt intensief overleg gevoerd tussen de Vlaamse en Nederlandse
waterbeheerders.
3.4.1.2.3 Vaart van Eeklo
Organisatie van de afwatering
Deze zijtak verbindt Eeklo met het Afleidingskanaal, en heeft hetzelfde peil (normaalpeil 5.10
mTAW). De tak biedt de toegang aan pleziervaart tot Eeklo.
De Vaart van Eeklo ontvangt het water van het Eeklo’s Leiken via een pompgemaal en van
overstorten.
Beheer
Normaal regime
Het normaalpeil bedraagt 5.10 mTAW.
Wassen
Bij wassen varieert het peil mee met dat van het Afleidingskanaal. De overstortdrempels van
Eeklo bevinden zich op 5.60 mTAW. Ze zijn uitgerust met terugslagkleppen.

3.4.1.3 Beheers- en deelstroomgebieden van het Afleidingskanaal
3.4.1.3.1 Groot Pand
Organisatie van de afwatering
Het Groot Pand bestaat uit de Ringvaart vanaf de sluis in Evergem tot het complex te
Merelbeke, de Leie afwaarts van de stuw te St. Baafs Vijve, het Afleidindingskanaal van
Deinze tot Schipdonk, de Toeristische Leie, de Bovenschelde afwaarts van de stuw van
Asper, het kanaal Gent-Oostende (tot de keersluis in Beernem), voor meer informatie wordt
verwezen naar (IMDC, 2006).
Het Afleidingskanaal wordt afwaarts van Schipdonk gevoed met water uit het Groot Pand.

26

In tegenstelling tot 2.12 mTAW, cijfer door de Polders vermeld.
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Beheer
Normaal regime
Het normaalpeil bedraagt 5.60 mTAW. In de praktijk is dit opgetrokken tot ca. 5.70 mTAW
om voldoende diepgang voor de scheepvaart te garanderen.
Wassen
De waterstanden op het Afleidingskanaal van de Leie worden in belangrijke mate beïnvloed
door het Groot Pand en dan vooral door de sturing van de stuwen en sluizen op dit Groot
Pand.
Bij hoogwater zal de stuwwachter de stuwen te Merelbeke openzetten en, indien dat niet
volstaat, ook de stuw te Zwijnaarde (op de tijarm van de Schelde). Op die manier tracht men
het normaalpeil opwaarts van deze stuwen te behouden. Om te verhinderen dat ook het
kanaal Gent-Oostende niet al te veel boven het normaalpeil van 5.70 m TAW uitstijgt, zal
men ook de stuw van Schipdonk openen. Indien de Leie een groter debiet aanvoert dan door
de stuw van Schipdonk kan worden verwerkt, zal het waterpeil er verder stijgen.
Om wateroverlast te Brugge te vermijden, wordt de keersluis te Beernem zodanig geregeld
dat via het kanaal Gent-Oostende maximaal 30 m³/s in de richting van Brugge wordt
afgevoerd. Het toevoerdebiet van het Afleidingskanaal dat niet via de stuw te Schipdonk
afgevoerd kan worden richting Heist en dat niet via de keersluis van Beernem kan afgevoerd
worden in de richting van Brugge, loopt dus noodgedwongen naar de Ringvaart rond Gent.
Via de stuw van Evergem zal in die gevallen een groter debiet naar het kanaal GentTerneuzen worden afgevoerd. Om scheepvaart op dit kanaal mogelijk te houden mag het
waterpeil er echter niet al te veel stijgen.
Bij nog grotere debieten kan men de debiettoevoer naar het kanaal Gent-Terneuzen via de
stuw van Evergem nog opdrijven. In die gevallen kan scheepvaart op het kanaal tijdelijk
onmogelijk worden. In Merelbeke worden de hefdeuren van de tweede scheepvaartsluis
geopend, waardoor een bijkomende opening van 18 meter ontstaat. Wanneer al deze
maatregelen niet volstaan zal het peil in de Ringvaart (en trouwens op alle onderdelen van
het Groot Pand) stijgen. Vanaf een peil van 7.0 mTAW bestaat een reëel gevaar op
overstromingen. Men zou dan de stuw van Evergem nog verder kunnen openen, maar dan
dreigt men het Nederlandse Sas van Gent onder water te zetten en de omgeving van de
stad Lokeren doordat deze via de Moervaart in verbinding staat met het kanaal. Om de
benedenpanden te beschermen kan men ook alle stuwen sluiten. Deze laatste maatregel
werd tijdelijk genomen tijdens de was van januari 1993.
Laagwater
Het debiet van Leie en Bovenschelde kan sterk dalen in de zomer, en dient voor het op peil
houden van de kanalen, en het terugdringen van verzilting van het Kanaal Gent-Terneuzen.
Verder zijn er waterbehoeften van andere sectoren dan deze van het waterbeheer en de
scheepvaart. De laagwaterproblematiek komt aan bod in de studie van de waterbalans.
3.4.1.3.2 Watering van de Burggravenstroom
Oppervlakte watering: 116.06 km²
Organisatie van de afwatering
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Slechts een beperkt deel van de Watering van de Burggravenstroom watert af via het
Afleidingskanaal. Het grootste deel watert af naar het Kanaal Gent-Terneuzen. De
afwatering naar het Afleidingskanaal gebeurt via de Lieve (gravitair) via de Watering van
Zomergem-Lovendegem en via het Eeklo’s Leiken (via een pompgemaal, Fichenr. 14112PAK1) naar de Vaart van Eeklo.
Beheer
Normaal regime
Vooral in het afwateringsgebied van de Lieve is er een zekere interactie met de afwatering
naar het kanaal Gent-Terneuzen. Via het Klein Brakeleike (O217) is er via een pompgemaal
een verbinding tussen de Lieve en het Brakelleike (O215) naar de spaarbekkens voor de
drinkwaterwinning uit oppervlaktewater te Kluizen. Via een gemaal op de Oude Kale wordt
water van de Oude Kale en de Poekebeek naar de Lieve gevoerd voor de
drinkwaterproductie.
Het Eeklo’s Leiken staat in voor de afvoer van het centrum van Waarschoot. Het Eeklo’s
Leiken staat via een sifon onder het Brakeleike dat verbonden is met de Burggravenstroom,
in verbinding met het Brakeleike te Waarschoot. Hier zorgt een ondergemaal voor het
draineren van het centrum van Waarschoot.
Wassen
De drempel van de Lieve op het Afleidingskanaal bevindt zich op 5.60 mTAW. Dit gaf
problemen bij hoge waterstanden op het Afleidingskanaal tot het plaatsen van een
terugslagklep.
Overstromingen vanuit het Kanaal Gent-Oostende gaven in het verleden meermaals
aanleiding tot wateroverlast en verhoging van afvoer naar het Brakeleike met problemen in
het Burggravenstroomgebied. Sedert W&Z de kanaaloevers ophoogde met een muur, deden
deze problemen zich niet meer voor.
In het verleden bleken ook tijdens periodes van was water van de Oude Kale verpompt te
worden naar de Lieve, met wateroverlast tot gevolg.
De afwatering via Lieve en Burggravenstroom is precair omdat zij afhangt van de peilen op
de kanalen. Hoge kanaalpeilen leiden tot vertraagde afvoer met problemen in de Watering.
De pompcapaciteit van het gemaal op het Eeklo’s Leiken volstaat. Problemen met
wateroverlast zijn het gevolg van te trage afvoer naar het pompgemaal.
Laagwater
Behoudens de doorvoer van water voor de drinkwaterproductie worden in de Watering geen
peilbewarende maatregelen genomen. Het betreft een waterrijk gebied.
3.4.1.3.3 Watering van de Wagemakerstroom
Oppervlakte watering: 22.12 km²
Organisatie van de afwatering
De Watering heeft 9 uitwateringspunten op de linkeroever van het Afleidingskanaal. Deze
zijn alle gravitair. Er zijn geen terugslagkleppen.
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Van op- naar afwaarts (zie ook Figuur 4-4):
Prov. Nr. Waterloop

Naam

O458a
O458

Fiche uitwateringskunstwerk
14112-D37

Waterloop der Bergen

O451

14112-D38
14112-D39

O451a

Ronselhoekwaterloop

-

O449

Diepenbeek

-

O430
O447

14112-D40
Wagemakersbeek

O447a
O443

14112-D42
-

Loop van het Hollebeekstraatje

14112-D44

De grootste stroomgebieden zijn van de O449, O447 en 0443.
Beheer
Normaal regime
De Watering voert haar taken uit in functie van de beheersing van wassen.
Wassen
Er is een duidelijk onderscheid tussen het vlakke afwaarts deel en het steile opwaarts deel
van de beken. Overstromingen in het meer opwaartse deel zijn een gevolg van te trage
afvoer. Het onderhoud is er op gericht deze te verbeteren. Overstromingen treden vaker op
in het afwaarts deel van de stroomgebieden maar leveren weinig problemen op.
Laagwater
Er is geen peilbeheer.
3.4.1.3.4 Watering van Zomergem-Lovendegem
Oppervlakte watering: 22.32 km²
Organisatie van de afwatering
De Watering van Zomergem-Lovendegem is gelegen aan de rechteroever van het
Afleidingskanaal. Alle waterlopen wateren gravitair af naar het Afleidingskanaal of naar het
kanaal Gent-Oostende (Kruistraatwaterloop O304, Centerloop O303 en de Oude Kale
O308). De afwatering naar het Afleidingskanaal gebeurt rechtstreeks of via de Lieve. De
Lieve is in beheer van de Provincie Oost-Vlaanderen, de erop uitwaterende waterlopen in
beheer van de Watering.
Afwatering via het Afleidingskanaal: van op- naar afwaarts (voor situering cf. Figuur 4-5):
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Prov. Nr. Waterloop

Naam

Fiche uitwateringskunstwerk

Niet geklasseerde waterloop*

Aan de Peperhoek

14112-D80

O456o*

14112-D71

O456b*

14112-D84

O456c*

(Motje) Leike

14112-D72

O452

Lieve

14112-D73

onder beheer van de Provinciale
dienst der waterlopen, uitgerust
met terugslagklep

*niet uitgerust met terugslagklep
Beheer
Normaal regime
De taken van de Watering zijn gericht op de beheersing bij wassen.
Wassen
De problemen in de watering situeren zich voornamelijk langs de Kruistraatwaterloop en de
Centerloop, als gevolg van te hoge peilen op het kanaal Gent-Oostende. Hiertoe werden
terugslagkleppen geplaatst.
Met uitzondering van de Peperhoek deden zich op de waterlopen die uitmonden in het
Afleidingskanaal nog geen problemen voor. Deze laatste waterloop mondt uit net afwaarts
van de stuw in Schipdonk. Het voorkomen van nutsleidingen beperkt er de verdieping van de
waterloop, met een trage afvoer als gevolg.
Op de waterlopen onder beheer van de Watering komen geen terugslagkleppen voor. Op de
Lieve is wel een terugslagklep geplaatst. Ook de afwatering naar de Lieve levert voor de
Watering geen problemen op.
Laagwater
Er worden geen bijzondere maatregelen genomen door de Watering. Op de Kruiswatergang
drogen de meeste waterlopen ’s zomers op.
Op de Lieve wordt wel aan peilbeheer gedaan ten behoeve van de voeding van het
oppervlaktewater drinkwaterwinningsgebied te Kluizen. Een systeem van schotten laat
peilregeling toe. Deze worden door de Provincie bediend.
3.4.1.3.5 Ede (Fichenr. 14112-D48)
Oppervlakte stroomgebied: 22 km²
Organisatie van de afwatering
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De Ede is een waterloop 2de categorie. Hij mondt gravitair uit in het Afleidingskanaal. Hij
doorsnijdt het zuidelijk deel van de Polder van Maldegem.
Beheer
De waterloop valt onder beheer van de provinciale dienst der waterlopen. De waterloop staat
in voor de afwatering van het centrum van Maldegem.
3.4.1.3.6 Overige waterlopen
Naast de Ede en waterlopen beheerd door de Wateringen monden nog volgende waterlopen
uit in het Afleidingskanaal:
Prov. Nr. Waterloop

Naam

Fiche uitwateringskunstwerk

O461

Lijkstroomwaterloop, 2de cat

14112-D29

O460, O459 en niet
geklasseerde waterloop

3de cat.

14112-D33

O440

3de cat. - Watergang van de
Grote Leegte

14112-D46

O438

3de cat.

14112-D47

O433

3de cat. - Beke

-

O439

3de cat.

14112-D76

O436

2de cat.

-

Zomergem (linkeroever)

Maldegem (linkeroever)

Eeklo (rechteroever)

3.4.1.4 Beheers- en deelstroomgebieden van het Leopoldkanaal
3.4.1.4.1 Zwarte Sluispolder
Oppervlakte polder: 40.02 km²
Organisatie van de afwatering
De afwatering naar het Leopoldkanaal gebeurt via de Zwarte Sluisbeek (oostelijk deel) en
via de Isabellastroom en Isabellawatering (westelijk deel, doorheen de Isabellapolder). Via
de Zwartesluisbeek watert ook ca. 900 ha water uit Nederland af.
Beheer
Normaal regime
In het noordelijk deel van de polder situeren de streefpeilen situeren zich rond 1.92 tot 2.02
mTAW in de zomer, en tot 1.82 m TAW in de winter. In het zuidelijk deel van de polder is het
beheer afgestemd op het garanderen van afvoer van oppervlaktewater met goede kwaliteit
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naar het drinkwatercaptatiegebied in de Isabellapolder. Op de Isabellawatering geldt een
streefpeil (zomer) van 2.20 m TAW.
Elders varieert het streefpeil tussen 1.60 en 1.80 mTAW (zomer) en 1.50 en 1.80 mTAW in
de zomer.
Wassen
Het noordelijke stuk van de polder is volledige onderhevig aan de waterstand in het
Leopoldkanaal, en dus afhankelijk van:
•

bovenstroomse afvoer

•

werking van het Isabellagemaal

•

de regeling van de keerstuw te Sint-Laureins

3.4.1.4.2 Generale Vrije Polder
Oppervlakte polder: 41.86 km²
Organisatie van de afwatering
De Generale Vrije Polder ligt volledig ten noorden van het Leopoldkanaal. De Generale Vrije
Polder watert hiernaar via 7 uitwateringspunten af (de arm van de Isabellastroom ten
noorden van het Leopoldkanaal niet meegerekend). Drie van deze zijn uitgerust met
terugslagkleppen, namelijk de drie westelijke. Deze sluiten aan op de grote kreken. Deze
bieden buffering bij hoge peilen op het Leopoldkanaal. Alle 7 waterlopen zijn uitgerust met
klepstuwen.
Van west naar oost:
Prov. Nr. Waterloop

Naam

Fiche uitwateringskunstwerk

O8370

Vrouwkenshoekkreek

14112-D115

O8375

Boerekreek

14112-D110

O8401

Oostpolderkreek

14112-D108

O8302d

Wolfkreek

14112-D102

Barbarabeek

14112-D95

O8302
O8301
O8281
O8250

14112-D87
arm van Isabellastroom te
noorden van het Leopoldkanaal

14112-D86

Beheer
Normaal regime

3 Typering bestaande toestand

119

De stuw te Sint-Laureins tracht het peilverschil tussen het oostelijke en westelijk pand van
het Leopoldkanaal te beperken tot 10cm. Indien het peil op het oostelijk pand meer dan tien
cm hoger is dan op het westelijk pand wordt gravitaire afwatering van het oostelijk naar het
westelijk pand mogelijk gemaakt. Bij kleinere wassen gebeurt de afwatering van het oostelijk
pand geregeld op gravitaire wijze naar het westelijk pand.
Wassen
Bij grote wassen gebeurt de afvoer grotendeels via het Isabellagemaal naar de Braakman (in
Nederland). Drie openingen laten een gravitaire afwatering toe, drie openingen zijn uitgerust
met pompen. Deze pompen kennen een maalstop op 2.12 mTAW (peil in Nederland). Vanaf
dat peil kan enkel nog gravitair afgewaterd worden naar Nederland.
Op de Braakman is dit jaar een gemaal in dienst genomen met een capaciteit van 20 m³/s.
Met deze capaciteit is het mogelijk te allen tijde vanuit de Braakman naar de Westerschelde
af te wateren.
Met maaiveldhoogten tussen 2.80 en 3.50 mTAW is de Generale Vrije Polder (samen met
de Zwarte Suispolder) de laagst gelegen polder aangesloten op het Leopoldkanaal. Dit
maakt van deze polder een zeer kwetsbaar gebied. Daarbij is deze polder ook het verst
gelegen van het lozingspunt in zee (Zeebrugge) en ver van de Westerschelde. Volgens de
Polder kunnen peilen boven 1.90 à 2.00 mTAW echter reeds schade opleveren voor de
landbouw.
Laagwater
Alle 7 waterlopen zijn uitgerust met klepstuwen. In de zomer wordt daarmee een peil van
1.70 mTAW nagestreefd.
3.4.1.4.3 Isabellapolder
Oppervlakte polder: 69.85 km²
Organisatie van de afwatering
De Isabellapolder watert volledig af via het oostelijk pand van het Leopoldkanaal. Alle
waterlopen monden rechtstreeks zonder stuw of terugslagklep uit in het pand Sint-LaureinsIsabellagemaal van het Leopoldkanaal. Enkel op de Isabellawatering (O8280) wordt gestuwd
ten behoeve van de drinkwaterproductie.
Beheer
Normaal regime
Gravitaire afwatering via de Braakman gebeurt via 3 uitwateringssluizen.
Wassen
Bij wassen leveren 3 pompen een bijkomende afvoermogelijkheid op naar Nederland. Een
maalstop op 2.12 mTAW beperkt deze echter. De bouw van een pompgemaal op de
Braakman zou deze toestand kunnen verlichten. Er is echter sprake van een peilverhoging
op de Braakman. Dit laatste is in de studie Watersysteemanalyse Leopoldkanaal –
Braakman (Hydrologic, 2007) niet als scenario onderzocht, de effecten voor de afwatering
zijn niet gekend.
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Laagwater
Er is geen georganiseerd peilbeheer. Het water in het noordelijk deel is licht brak, maar
vormt geen probleem voor de landbouw. De stuwing op de Isabellawatering (zuidelijk deel)
wordt geregeld door het waterproductiebedrijf Evides om menging met brak water te
voorkomen.
3.4.1.4.4 Slependammepolder
Oppervlakte polder: 59.79 km²
Organisatie van de afwatering
De afwatering van de Slependammepolder gebeurt volledig via het Leopoldkanaal opwaarts
van Strobrugge.
Er zijn 6 uitwateringspunten. 2 afwaarts van de stuw in Sint-Laureins, 4 in het pand tussen
de stuw en het Isabellagemaal.
De afwaartse staan in voor de afwatering van nagenoeg 2/3 van de polder. De belangrijkste
knelpunten situering zich voornamelijk in dat deel van de polder.
Van west naar oost (voor situering zie Figuur 4-6):
Prov. Nr. Waterloop

Naam

Fiche uitwateringskunstwerk

Afwaarts van de stuw te Sint-Laureins
O8350

893 ha

14112-D117

O8330

Eeklose Watergang –
Slependamme Watergang

14112-D116

2990 ha
Pand Sint-Laureins - Isabellagemaal
O8322

14112-D114

O8320

14112-D112

O8309

Bentillekreek

14112-D111

976 ha
O8310

Kaprijkse Watergang

14112-D109

323 ha
Beheer
Normaal regime
Enkel op de Bentillekreek komt afwaarts een stuw voor. De overige waterlopen monden
rechtstreeks uit op het Leopoldkanaal. De waterlopen zijn niet uitgerust met
terugslagkleppen.
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Het waterpeil op het westelijk pand van het Leopoldkanaal schommelt te Sint-Laureins
tussen 1.50 mTAW en 1.60 mTAW bij normaal regime (schommeling in functie van de
afwatering te Zeebrugge).
Wassen
Problemen komen voor in de depressies langs de O8330 Eeklose WatergangSlependammewatergang (locaties: Zevekote, Rode Hand, Eerstestraat, waar ook woningen
getroffen worden). Deze zijn veeleer het gevolg van te trage afstroming. Volgens de Polder
vertraagt bij hoge peilen op het Leopoldkanaal de afvoer bijkomend: de aanslibbing van het
Leopoldkanaal verlaagt de afvoercapaciteit, met trage peildalingen bij wassen tot gevolg.
De aanpassingswerking aan de kruispunten van de expresweg worden met de dienst
waterlopen van de Provincie aangegrepen om de berging langs de expresweg te verhogen.
Hierdoor zal de druk op de meest overstromingsgevoelige zone afnemen. De watergang zal
tot aan de expresweg verbreed en verdiept worden, waardoor een grote bergingszone
ontstaat voor het opvangen van het opwaarts afstromend water.
Op het pand Sint-Laureins-Isabellagemaal komen geen problemen voor. De berging in de
Bentillekreek wordt beschouwd als een belangrijk element van de waterbeheersing van de
O8309 en O8310. Ook al wordt op de Bentillekreek (O8309) gestuwd, toch gebeurt de
afwatering van de Kaprijkse Watergang (O8310) voornamelijk via de O8309, waarmee deze
in verbinding staat.
Laagwater
Er zijn actueel geen problemen tijdens droogteperiodes. Captaties gebeuren enkel op
bedrijfsniveau. Vandaag is er geen georganiseerd peilbeheer. Er zijn een beperkt aantal
stuwen om het peil te regelen (handbediend met schotten). Deze situeren zich op de
Slependammewatergang. Enkele bijkomende stuwen zijn gepland in het kader van de
verbeteringswerken gekoppeld aan de aanpassing van de kruispunten van de expresweg.
Een automatische stuw komt net afwaarts van de expresweg. Het is de bedoeling de
bergingszone tevens te gebruiken om water te sparen voor het onderhouden van de afvoer
in drogere periodes.
3.4.1.4.5 Polder van Maldegem
Oppervlakte polder: 33.53 km²
Organisatie van de afwatering
De Polder van Maldegem is verdeeld in 4 door waterlopen gescheiden zones, die elk
onafhankelijk afwateren.
(voor situering zie Figuur 4-7)
Prov. Nr. Waterloop

Naam

Fiche uitwateringskunstwerk

Ten Zuiden van het Afleidingskanaal, ten westen van de Ede
O404 (O410, O427)

Donksebeek
(Paddepoelewatergang,
Motebeek)

14112-D123

1371 ha
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Ten Zuiden van het Afleidingskanaal, ten oosten van de Ede
O413 (O414)

Noordbroekwatergang
(Begijnewatergang)

Fichenr. HQU

Deze mondt (via een sifon)
feitelijk uit in een zuidelijke arm
van het Leopoldkanaal. Deze
arm zou een relict zijn van de
Lieve.
727 ha (+ 270 ha)
Tussen het Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal
O8361

(twee uitwateringspunten)

14112-D120

204 ha

14112-D121

Ten noorden van het Leopoldkanaal, van west naar oost
O8364

Het Vaardeken

14112-D125

Deze watergang ligt op de grens
met de Damse Polder, en wordt
feitelijk door deze beheerd
O8363

Papenkreek

14112-D122

Deze waterloop beschikt
afwaarts over de mogelijkheid te
stuwen met schotbalken. Van
deze mogelijkheid wordt geen
gebruik gemaakt
228 ha
O8360

Moerhuizenwatergang

14112-D119

114 ha

Er komen geen terugslagkleppen voor.
Beheer
Normaal regime
De Polder staat in voor het onderhoud van de waterlopen. Dit is gericht op de afvoer bij was.
Wassen
Er doen zich geen belangrijke problemen voor tengevolge van te hoge peilen op het
Leopoldkanaal.
Laagwater
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Er is geen peilbeheer. Maar de Polder is wel vragende partij om de mogelijkheid tot stuwing
te voorzien bij aanpassing van de waterlopen.
3.4.1.4.6 Zuidervaartje
Oppervlakte stroomgebied: 133.47 km²
Organisatie van de afwatering
Via het Zuidervaartje watert een deel van de Damse Polder af (2082 ha), een deel van de
Polder van Sint-Trudoledeken (2753 ha), en de stroomgebieden van de Kerkebeek en de
Lijsterbeek (ca. 8500 ha). Het Zuidervaartje mondt via een sifon uit in het Leopoldkanaal.
Tot voor kort gebeurde de afwatering tijdens de zomer via een pompgemaal naar het
Afleidingskanaal. Dit pompgemaal was geplaatst omwille van de slechte waterkwaliteit van
het Zuidervaartje. Na de sanering van het Zuidervaartje rust geen bezwaar meer op de
afwatering via het Leopoldkanaal.
Beheer
Het Zuidervaartje is een waterloop van eerste categorie. De sifon, en voorheen het
pompgemaal vallen onder bevoegdheid van W&Z.
Het pompgemaal (Fichenr. 14112-PAK2) laat toe om in noodgevallen een gedeelte van de
afvoer van het stroomgebied (ca. 2 m³/s) via het Afleidingskanaal af te voeren.
3.4.1.4.7 Damse Polder
Oppervlakte polder: 65.62 km²
Organisatie van de afwatering
De kreken met de grens met Nederland vormen de westelijke begrenzing van de Polder, de
afwatering gebeurt volledig via het Leopoldkanaal. De oostelijke grens wordt gevormd door
de Damse Vaart.
Het Afleidingskanaal deelt de Damse Polder op in een noordelijk deel dat rechtstreeks
afwatert naar het Leopoldkanaal en een zuidelijk deel dat via sifons afwatert naar het
Leopoldkanaal. De meeste rechtstreeks, maar enkele waterlopen onder beheer van de
Polder wateren af via het Zuidervaartje.
Via de Hoge Watering wordt een belangrijk deel van het hoger gelegen zuidelijk deel van de
polder opgevangen. Deze waterloop volgt gedeeltelijk de bedding van de historische Lieve
vanaf Rapsgoed (tussen Strobrugge en Rapsgoed volgt het Leopoldkanaal de bedding van
de Lieve). Via het Geleed en te Rapsgoed en Leestjes sifoneert ook dit water naar het
Leopoldkanaal.
(voor situering zie Figuur 4-8)
Prov. Nr. Waterloop

Naam

Fiche uitwateringskunstwerk

Noordelijk deel, van west naar oost
WH9

(vrij klein afwateringsgebied)

-

3 Typering bestaande toestand

124

WH12

Het Geleed

14112-D133

Grootste stroomgebied in de
polder gelegen ten noorden van
het Leopoldkanaal. Dit is een
oude Zwinarm, met als gevolg
een verbreding naar opwaarts.
Uitgerust met terugslagkleppen
na recente overstromingen. Aan
de Oude Sluise Dijk kan
gestuwd worden met schotten
1247 ha
WH13A

(klein afwateringsgebied)

14112-D131

104 ha
WH15

(beek met goede afwatering)

14112-D129

277 ha
WH18

Verloren Kreek

14112-D127

983 ha
O8364

Vaardeken

14112-D125

(gelegen op de grens met de
Polder van Maldegem, maar
onder beheer van de Damse
Polder)
21 ha
Zuidelijk deel, van west naar oost
WH10

Zuidervaartje

14112-PAK2

(niet onder polderbeheer,
enkele waterlopen onder beheer
van de polder monden hierin uit,
deze worden hieronder
afzonderlijk opgesomd)
WH20

(zeer klein afwateringsgebied)

-

WH11

Stampershoekbeek

14112-D134

(ligt lager dan het Geleed
(WH13))
WH13

Het Geleed

14112-D132

(sifon bestaande uit vijf duikers
van diameter 1000, komen uit in
2 rechthoekige kokers op de
middenberm, vroegere deuren
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zijn verdwenen, de beekjes
H13.1 en H13.2 ontwateren een
laaggelegen gebied, deze zijn
afgeschermd met
terugslagkleppen op H13)
2203 ha
WH14

(ontwatering van Moerkerke, dit
gebied ligt lager dan dat van de
Hoge Watering (ten zuiden
ervan) en het Geleed (ten
westen ervan) en is een
aandachtspunt m.b.t.
wateroverlast (overstorten te
Moerkerke). Hier zijn de deuren
om terugslag te vermijden nog
functioneel.)

14112-D130

WH16

Hoge Watering

14112-D128

(afwatering via sifon Rapsgoed,
een gebied van enkele ha
buiten de polder wordt ook via
deze waterloop afgevoerd)
371 ha
WH17

(afwatering via sifon Leestjes,
het afwateringsgebied reikt
buiten de poldergrens tot de
Donkse Beek of Vake Leike
deze is ingedijkt (O404, Polder
van Maldegem))

14112-D126

Afwaterend via het Zuidervaartje (van zuid naar noord)
H10.2

Edebeek (Broekbeek)

H10.1

Maleie

Beheer
Wassen
Over het algemeen zijn de sifons klein gedimensioneerd. Bij de vernieuwing van de sifons
zijn kleinere geplaatst in de oorspronkelijke openingen. Omwille van de grotere helling in het
zuidelijk deel van de polder en de snellere afwatering levert dit problemen van doorstroming
op. Dit is in het bijzonder het geval in het oosten (Rapsgoed en Leestjes). Aan de sifon van
Rapsgoed komt bovendien een te hoge drempel voor. De sifons waren vroeger uitgerust met
sluizen op de berm tussen Afleidingskanaal en Leopoldkanaal om te spuien. Deze zijn
verdwenen.
Alle uitstroomopeningen waren oorspronkelijk voorzien van deuren, de meeste zijn in verval
geraakt of verdwenen, enkele zijn vervangen door terugslagkleppen. Op het Geleed
(noordelijk deel) is een terugslagklep geplaatst. Ook de WH9 is uitgerust met een
terugslagklep. Ook op de beken (WH10.1 en WH10.2) die uitmonden in het Zuidervaartje is
een terugslagklep geplaatst.
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Wateroverlast treedt op vanaf 2.40 mTAW. Het betreft in eerste instantie velden en weiden.
Bij hogere peilen kunnen problemen optreden voor bewoning:
•

in Lapscheure (H12.12.1 en H12.3). Door de verbinding tussen de Flettersdam en
de Rietgeule af te sluiten (achterzijde van bebouwing) kunnen de problemen in
beperkte mate gecontroleerd worden.

•

in Moerkerke (H14) vormen overstorten een probleem. Obstructies in afvoer kunnen
leiden tot problemen.

Laagwater
Problemen van zoute kwel komen niet voor.
Op het Geleed (noordelijk deel) wordt in de zomer een peil gehandhaafd van 1.85 mTAW
(aan de Sint Pietersdijk of Oude Sluisdijk). Op de overige waterlopen is er geen peilbeheer.
De mogelijkheid tot plaatsen van schotten bestaat wel op WH14 en WH9, te Rapsgoed
(WH16), en op de Broekbeek (H10.2). In droge zomers wordt hier water opgehouden. Over
het algemeen is de helling ten zuiden van het Leopoldkanaal te groot om aan peilbeheer te
doen.
Op verschillende punten wordt water gecapteerd uit de Damse Vaart (noord: op H9 en op
het Geleed via H12.13, zuid: Stampershoekbeek (H11.4), en de Broekbeek (H10.2).
3.4.1.4.8 Zwinpolder
Oppervlakte polder: 90.31 km²
Organisatie van de afwatering
De actuele afwatering van de Zwinpolder is georganiseerd volgens oever langs het
Leopoldkanaal: linker- en rechteroever, en op elke oever volgens specifieke
uitwateringspunten. Op de rechteroever zijn dit er 7 op de linkeroever 4.
De afwatering gebeurt gravitair, met uitzondering van:
•

WH6 waar een pompgemaal toelaat water over te pompen naar het
Afleidingskanaal.

•

WH3 en WH5 zijn uitgerust om met mobiele pompen bijkomend af te wateren.

In grote lijnen van op- naar afwaarts (voor situering zie Figuur 4-9).
Rechteroever
Prov. Nr. Waterloop

Naam

Fiche uitwateringskunstwerk

Moerader

14112-D135

Zuidelijk deel
WH8.1

264 ha
WH8

De Zwinnevaart

14112-D136

3934 ha
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WH8.2

218 ha

WH5.A

14112-D138
14112-D141

Afwatering Westkapelle
WH5

Zuidwatergang

14112-D141

359 ha
WH3

Noordwatergang

14112-D142

180 ha
Noordelijk deel
WH1

De Isabellavaart

14112-D145

1736 ha

Linkeroever
Prov. Nr. Waterloop

Naam

Fiche uitwateringskunstwerk

WH7

Romboutswerve ader

14112-D137

760 ha
WH6 (en 6B)

Ronselaerebeek

14112-D139

sifon (WH6) en pompgemaal
(WH6B)
2033 ha
WH4

Eivoordebeek, gelegen in de
achterhaven van Zeebrugge. Dit
is en wordt met de uitbreiding
van de vergroting van het
Zuidelijk Kanaaldok aangepast
en vormt geen aandachtspunt
voor het project Seine-Schelde
West

14112-D143

874 ha

Verschillende van deze waterlopen staan onderling in verbinding. Dit biedt opportuniteiten
voor groepering van uitwateringspunten bij de aanpassing van het kanaal.
Een opvallend kenmerk is de algemene verbreding en samenvoeging van de waterlopen
naar het Zwin toe, dit is immers de historische natuurlijke stroomrichting.
Beheer
Normaal regime
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De Polder streeft in zijn peilbeheer peilen na van 1.80 tot 1.90 mTAW in de zomer. Het
zomerpeil is weinig variabel. In de winter wordt een lager peil aangehouden 1.50 mTAW, er
zijn dan echter wel grote peilvariaties, wat het gemiddelde peil ook brengt op ca. 1.80
mTAW.
Het peilbeheer wordt geregeld met stuwen. Enkel stuwen worden momenteel uitgerust voor
automatische regeling.
Wassen
2.20 mTAW geldt als waakpeil, 2.40 mTAW als alarmpeil: dit is het niveau van de drempels
van overstorten te Knokke en Westkappelle. Overstromingen kunnen zich hierbij voordoen in
onbewoond gebied, dit peil is niet dramatisch.
Bij westenstorm of springtij of combinatie van beide is een gravitaire afwatering soms
gedurende meerdere etmalen onmogelijk, waarbij de peilen kunnen stijgen tot ongeveer 2.85
mTAW. Dit is nefast voor de landbouw, maar levert ook problemen op ter hoogte van de
vermelde agglomeraties.
Laagwater
Bijkomende voeding is nodig om in de zomer de streefpeilen aan te houden: op de Damse
Vaart zijn er hiervoor meerdere captaties. De captaties vinden plaats tussen 1 mei en 1
oktober.
Op de Romboutswerve wordt over het algemeen een hoger peil nagestreefd voor
natuurdoeleinden. Hier komen twee captatiepunten voor. Afwaarts van de sifon op de
Damse Vaart komen ook captatiepunten voor.
Er zijn geen gegevens beschikbaar van gecapteerde debieten.
Van groot belang is de beschikbaarheid van het effluentwater van de RWZI Knokke voor het
peilbeheer. Het (gecontroleerd) gebruiken van effluent van het RWZI Heist ter bevloeiing van
Ramskapelle wordt momenteel onderzocht.
Problemen van verzilting komen niet voor langs het Leopoldkanaal. Binnen de Polder
situeert de verziltingsproblematiek zich rond het Boudewijnkanaal.
3.4.1.4.9 Nieuwe Hazegraspolder
Oppervlakte polder: 6.32 km²
De afwatering van de Nieuwe Hazegraspolder gebeurt volledig via het afwateringsstelsel van
de Zwinpolder. De polder grenst niet rechtsreeks aan het Leopoldkanaal. Het project SeineSchelde West heeft geen rechtstreekse invloed op de afwatering van deze Polder. Een
verbetering van de afwatering van de Zwinpolder zal ook betere randvoorwaarden opleveren
voor de afwatering van de Nieuwe Hazegraspolder.
Overstromingen doen zich voor vanaf een peil van 2.50 mTAW.

3.4.1.5 Damse Vaart
Organisatie van de afwatering
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De Damse Vaart verbindt Brugge met Sluis via Damme. Dit kanaal wordt gevoed in Brugge
vanuit het Kanaal Gent-Oostende. Het heeft zijn functie voor pleziervaart behouden voor de
verbinding van Brugge met Damme.
De Vaart sifoneert onder het Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal. De sifon is echter
buiten werking. Afwaarts wordt het kanaal gevoed (met een pomp, Fichenr. 14112-PLK2)
vanuit het Leopoldkanaal. Het afwaarts deel van het kanaal wordt op peil gehouden om
captaties (voor bevloeiing van omliggende polders) mogelijk te maken.
Af- en opwaarts pand staan niet met elkaar in verbinding, het peil tussen beide panden
verschilt. Er is verder geen rechtstreekse verbinding van het Afleidingskanaal of het
Leopoldkanaal met de Damse Vaart.
Beheer
Normaal regime
Het kanaal wordt op peil gehouden om pleziervaart tussen Brugge en Damme mogelijk te
maken.
Wassen
Het kanaal heeft een doorvoerfunctie voor de schepen, en wordt niet gebruikt in de
beheersing van wassen.
Laagwater
Het afwaarts deel van het kanaal wordt op peil gehouden om captaties(voor bevloeiing van
omliggende polders) mogelijk te maken.

3.4.2

Grondwatersysteem

Het globaal grondwatersysteem wordt hier kort toegelicht. Een meer uitgebreide
beschrijving en een grondwaterstudie maakt deel uit van het MER.
Beschrijving van het systeem
In het kader van het Vlaams Grondwater Model (VGM) werd de ondergrond van Vlaanderen
onderverdeeld in zes grondwatersystemen, die begrensd worden door duidelijke barrières
voor de grondwaterstroming, zoals dikke kleilagen, geologische begrenzingen,
grondwaterscheidingen of sterk drainerende rivieren. In het beschouwde gebied komen drie
van deze systemen gedeeltelijk voor, met name het Kust- en Poldersysteem (KPS), het
Centraal Vlaams Systeem (CVS) en het Sokkelsysteem (SS). De hydrogeologische
karakterisering van deze grondwatersystemen bestaat uit een schematisatie in aquifers en
aquitards op basis van de lithologische samenstelling van de verschillende voorkomende
afzettingen.
In het kader van het VGM werd eveneens een Hydrogeologische Codering Ondergrond
Vlaanderen (HCOV) opgesteld, die als algemeen aanvaarde hydrostratigrafie geldt. Voor de
beschrijving van de grondwatersystemen binnen het studiegebied maken wij gebruik van
deze codering.
Het SS bestaat uit de oudste afzettingen die dateren uit het Paleozoïcum, het Mesozoïcum
en het Paleoceen. Het omvat de HCOV hoofdeenheden Sokkel (HCOV 1300), Jura-TriasPerm (HCOV 1200), Krijt Aquifersysteem (HCOV 1100) en Paleoceen Aquifersysteem
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(HCOV 1000). Gezien de diepe ligging van het SS en het voorkomen van de tientallen
meters dikke Ieperiaan Aquitard bovenop dit systeem, zal het project geen enkele wijziging
in de huidige toestand ervan teweegbrengen, waardoor we dit systeem buiten beschouwing
laten in deze studie. Bovenop het SS ligt het CVS, dat onderaan begrensd wordt door de
eerder genoemde Ieperiaan Aquitard. Het CVS bestaat uit sedimenten van Tertiaire en
Quartaire ouderdom. Het KPS vinden we bovenop het CVS terug. Het bestaat uit Quartiaire
duinen- en polderafzettingen, Pleistocene afzettingen van de Kustvlakte en de verzilte
freatische delen van de Tertiaire aquifers.
Binnen het CVS vinden we van oud naar jong (en dus van onder naar boven) de volgende
HCOV hoofdeenheden van Tertiaire ouderdom terug:
• Het Ieperiaan Aquitardsysteem (HCOV 0900): dit systeem omvat de klei afzettingen
van de Formatie van Kortrijk en de silt afzettingen van de Formatie van Tielt, Lid van
Kortemark.
• De Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800): deze aquifer bestaat uit de zanden van de
Formatie van Tielt.
• De Paniseliaan Aquitard (HCOV 0700): deze aquitard wordt gevormd door kleilagen
behorende tot de Formatie van Gent.
• Het Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem (HCOV 0600): dit systeem bestaat
uit overwegend zandige afzettingen die behoren tot de Formaties van Maldegem (Lid
van Wemmel), Lede, Brussel, Aalter en Gent.
• Het Bartoon Aquitardsysteem (HCOV 0500): deze hoofdeenheid bestaat uit kleilagen
en enkele zandlagen van beperkte omvang, die allen behoren tot de Formatie van
Maldegem.
• Het Oligoceen Aquifersysteem (HCOV 0400): dit systeem bestaat in hoofdzaak uit
zandige afzettingen die behoren tot de Formatie van Zelzate.
• De Boom Aquitard (HCOV 0300): deze aquitard omvat de kleilagen van de Formatie
van Boom.
Figuur 3-59 duidt deze hoofdeenheden aan op de Tertiairkaart. Merk op dat de Tertiaire
formaties zachtjes naar het noord-noordoosten afhellen. Algemeen kunnen we daarom
stellen dat de formaties niet voorkomen ten zuidwesten van hun op de kaart aangeduide
zuidwestelijke grens.
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Figuur 3-59: Aanduiding van de Tertiaire HCOV hoofdeenheden op basis van de Tertiairkaart.
De Boom Aquitard (HOCV 0300) komt ten noordoosten van het Oligoceen
Aquifersysteem (HCOV 0400) voor.

De Quartaire Aquifersystemen worden binnen de HCOV in één hoofdeenheid ondergebracht
(HCOV 0100). Omdat het project vooral in deze aquifersystemen een wijziging in de huidige
toestand zal teweegbrengen, is het noodzakelijk om deze hoofdeenheid verder in detail te
bespreken door de HCOV subeenheden en eventueel sommige basiseenheden in rekening
te brengen. Concreet gaat het in het studiegebied om de volgende subeenheden:
• Ophogingen (HCOV 0110): hieronder verstaat men alle niet-natuurlijke, door de mens
aangebrachte ophogingen.
• Duinen (HCOV 0120): deze subeenheid omvat alle duinafzettingen.
• Polderafzettingen (HCOV 0130): hieronder brengt men alle recente kleiige
polderafzettingen samen. Binnen het studiegebied treffen we voor deze subeenheid
de volgende basiseenheden aan:
− kleiige polderafzettingen van de Kustvlakte (HCOV 0131);
− kleiige polderafzettingen van het Meetjesland (HCOV 0132);
− zandige kreekruggen (HCOV 0134);
− veen-kleiige poelgronden (HCOV 0135).
• Alluviale deklagen (HCOV 0140): deze bestaan uit slecht-doorlatende, venige, lemige
en kleiige alluviale sedimenten die tijdens het Holoceen in de beek- en riviervalleien
werden afgezet.
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• Deklagen (HCOV 0150): Deze subeenheid omvat alle niet-alluviale Quartaire
deklagen, meestal van eolische oorsprong.
• Pleistocene Afzettingen (HCOV 0160): deze afzettingen worden verder geografisch
onderverdeeld in het Pleistoceen van de Kustvlakte (basiseenheid 0161), het
Pleistoceen van de Vlaamse Vallei (basiseenheid 0162) en het Pleistoceen van de
riviervalleien (basiseenheid 0163).
In het kader van de HCOV werd eveneens een hydrogeologische kartering uitgevoerd. Deze
bestaat uit het voorkomen van de HCOV-eenheden en de verticale afbakening van de basis
en de dikte van de voornaamste HCOV-eenheden in rasterformaat met een resolutie van
100m. Op basis van deze kartering werden een NZ- en OW-profiel doorheen het
studiegebied getekend (Figuur 3-60 en Figuur 3-61), die ons een beter inzicht geven in de
hydrostratigrafie van de beschouwde grondwatersystemen. Omdat de Paniseliaan Aquitard
(HCOV 0700) in gans het studiegebied voorkomt, zullen de watervoerende lagen onder deze
aquitard niet beïnvloed worden door de ingrepen in het project. Daarom ook tonen deze
profielen enkel de lagen boven de Paniseliaan Aquitard.

Figuur 3-60: NZ-profiel doorheen het studiegebied op basis van de HCOV kartering. De
nummers in de legende verwijzen naar de HCOV code. De locatie van het kanaal
Gent-Oostende (KGO), het Afleidingskanaal van de Leie (AKL) en het
Leopoldkanaal (LK) wordt door middel van een pijl aangeduid.
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Figuur 3-61: OW-profiel doorheen het studiegebied op basis van de HCOV kartering. De
nummers in de legende verwijzen naar de HCOV code. De locatie van het
Boudewijnkanaal (BK), het mogelijke verbindingskanaal (VK), het Afleidingskanaal
van de Leie (AKL), het Leopoldkanaal (LK) en het kanaal Brugge-Sluis (KBS) wordt
door middel van een pijl aangeduid.

Een wijziging in het peil van een kanaal kan een effect op de grondwaterstanden in de
omgeving teweegbrengen wanneer dit kanaal een watervoerende laag doorsnijdt.
Op het geologisch profiel van De Moor en Heyse (1974) langs het Afleidingskanaal van
Schipdonk tot Damme toont waar het Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem (HCOV
0600) niet wordt afgedekt door de Bartoonklei (HCOV 0500) en dus rechtstreeks in contact
staat met het Quartair. Dit is het geval stroomafwaarts vanaf Moerkerke en stroomopwaarts
vanaf Oostwinkel. Deze bevindingen stemmen overeen met de situering van het kanaal ten
opzichte van het voorkomen van Tertiaire formaties op de Tertiairkaart (Figuur 3-59) en een
lengteprofiel op basis van de HCOV kartering langs het Afleidingskanaal (Figuur 3-62). Het
Quartair is heterogeen maar hoofdzakelijk zandig, enkele tussen Moerhuize en Moerkerke
komt een continue Quartaire kleilaag binnen (HCOV 0160) voor waarin het de kanaalbodem
zich zou kunnen bevinden.
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Figuur 3-62: Regionaal hydrogeologisch lengteprofiel langs het Afleidingskanaal van
Schipdonk (B) tot Zeebrugge (A)

Beheer
De VMM – Afdeling Water staat in voor de bewaking van de grondwatervoorraden en de
goede kwaliteit van de grondwaterlichamen in Vlaanderen. Zij geeft advies bij de
vergunningsaanvragen voor grondwaterwinningen en onderzoekt de gevolgen van de
winningen op de watervoerende lagen.
In 1999 werden de milieukwaliteitsnormen voor grondwater in VLAREM opgenomen.
Algemeen onderscheidt men drie klassen van inrichtingen naargelang de hinderlijkheid.
Winningen vanaf 30.000 m³/jaar worden onder de meest hinderlijke inrichtingen (klasse 1)
ondergebracht; winningen vanaf 500 m³/jaar en kleiner dan 30.000 m³/jaar behoren tot de
klasse 2 inrichtingen; winningen kleiner dan 500 m³/jaar zijn klasse 3 inrichtingen.
Grondwateronttrekkingen van klasse 1 en 2 dienen vergund te worden en de exploitant dient
een grondwaterheffing te betalen. De vergunningsaanvraag gebeurt respectievelijk bij de
provincie en de gemeente. Klasse 3 winningen zijn enkel meldingsplichtig.
De belangrijkste watervoerende lagen waarin men water onttrekt zijn de Quartaire
Aquifersystemen (HCOV 0120 en 0160), het Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem
(HCOV 0600) en de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800). We wezen er reeds op dat de
uitvoering van het project geen invloed zal hebben op de kwantitatieve toestand van de
Ieperiaan Aquifer omdat deze wordt afgesloten door de Paniseliaan Aquitard (HCOV 0700).
De winningen in deze laag kunnen daarom buiten beschouwing gelaten worden. De
belangrijkste aandachtspunten in dat verband zijn de grote winningen in de Quartaire
Aquifersystemen. Winningen in het Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem kunnen
een rol spelen wanneer zij zich situeren in het deel van dit systeem waar de bovenliggende
Bartoon aquitard ontbreekt.
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Figuur 3-63 geeft een overzichtskaart van de belangrijkste winningen (onttrokken volume
groter of gelijk aan 5000 m³ in het jaar 2000) in de de Quartaire Aquifersystemen en het
Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem. Enkele van deze winningen situeren zich in
de onmiddellijke omgeving van het Boudewijnkanaal. Verder zijn er nog de
drinkwaterwinningen van de VMW op het grondgebied Eeklo en de drinkwaterwinningen van
het Gemeentelijk Waterbedrijf Knokke-Heist. Beiden situeren zich echter in het deel van het
studiegebied waar de Bartoon aquitard voorkomt, waardoor een eventuele invloed zich in
eerste instantie naar de ondiepe drinkwaterwinningen in de freatische aquifers zal vertalen.

Figuur 3-63: Aanduiding van de grondwaterwinningen met een effectief ontrokken volume
groter of gelijk aan 5000 m³ voor het jaar 2000 in de Quartaire aquifers (HCOV
0100) en het Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem (HCOV 0600).

In de polders van het Leopoldkanaal komen vandaag slechts beperkt problemen voor van
verzilting. Waar het zoutwater ondiep is, volstaat peilbeheer om zoute kwel te controleren.
Het water is weliswaar brak, maar levert geen probleem op voor de landbouw. In de
Isabellapolder wordt hoger gestuwd om het zoet karakter te vrijwaren voor de
oppervlaktewater drinkwaterwinning.
Het belangrijkste probleem van verzilting situeert zich langs het Boudewijnkanaal.
Het huidige Afleidingskanaal heeft een drainerende werking in het pand SchipdonkBalgerhoeke. Historisch gezien gaat het om een nat gebied, dat mede door het peil op het
Afleidingskanaal gecontroleerd wordt. De grondwatertafel bevindt zich in de onmiddellijke
nabijheid van het kanaal diep onder het maaiveld. De drainage aangelegd ten tijde van de
ruilverkavelingen controleert het grondwaterpeil ten behoeve van de landbouw.
Waterlopen langs het kanaal vallen er in de zomer droog. Een markante uitzondering is de
Lieve. Deze wordt gevoed en op peil gehouden vanuit de Oude Kale ten behoeve van de
oppervlaktewaterdrinkwaterwinning te Kluizen.

3 Typering bestaande toestand

136

3.4.3

Aspecten van de waterbalans

De waterbalans wordt bestudeerd met het waterbalansmodel voor het systeem van de
Bovenschelde, Leie en hun afwaterende kanalen opgesteld door het Waterbouwkundig
Laboratorium (2006). Dit model is specifiek ontwikkeld voor droge omstandigheden. Ten
behoeve van het project Opmaak van een modelinstrumentarium voor de evaluatie van
laagwaterscenario’s (Waterbouwkundig Laboratorium, diverse rapporten), zijn de gegevens
geïnventariseerd voor het opstellen van dit model. Het model is gevalideerd voor de droge
zomer van 2003.
Voor de specifieke systeemelementen worden de gegevens besproken in de
inventarisatierapporten van het vermelde project. Een beschrijving van deze gegevens is in
het voorliggend rapport niet op zijn plaats. Voor een bespreking van de relevante gegevens
in het kader van de haalbaarheidsstudie wordt verwezen naar de bespreking van het
waterbalansmodel in het kader van voorliggende studie.

3.5

Infrastructuur

Gegevens met betrekking tot de kunstwerken voor de waterbeheersing, het waterbeheer, het
toelaten van de scheepvaart en het kruisen van de waterlopen door wegverkeer zijn
opgenomen in fiches in bijlage, met situering en afmetingen

3.5.1

Nulalternatief

3.5.1.1 Bruggen
Brug van Steenbrugge: Zie Inventarisatie kunstwerken

3.5.1.2 Oeververdedigingen
Oevers t.h.v. Beernem. Hiervan zijn geen berekeningen beschikbaar. In bijlage is het
bijbehorende typeprofiel opgenomen.

3.5.2

Onderzoeksalternatief

3.5.2.1 Bruggen
Zie Inventarisatie kunstwerken
Op het Afleidingskanaal werden 34 bruggen geïnventariseerd van Deinze tot en met de
inkokering onder de Isabellalaan te Heist. Acht bruggen opwaarts de sluis van Schipdonk,
waaronder de brug in de E40 te Nevele en de spoorwegbrug te Landegem, zijn gelegen op
het vak van het Afleidingskanaal dat deel uitmaakt van het Groot Pand, en zijn niet
onmiddellijk betrokken in de bestudeerde scenario’s.
Twee geïnventariseerde spoorwegbruggen worden niet meer gebruikt door het reguliere
treinverkeer. De spoorwegbrug te Balgerhoeke is een hefbrug uit 1947 die deel uitmaakt van
de vroegere spoorlijn 57 tussen Gent en Brugge via Maldegem en Eeklo en wordt vandaag
nog enkel gebruikt door het stoomcentrum te Maldegem. De spoorwegbrug te Zeebrugge
wordt niet meer gebruikt en is in verval.
De N49 kruist het Afleidingskanaal in Adegem en in Moerkerke, waar Afleidings- en
Leopoldkanaal inmiddels parallel lopen.
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Het Leopoldkanaal telt 22 bruggen tussen het Isabellagemaal en de uitwatering te Heist,
waarbij de bruggen die deel uitmaken van een overspanning over zowel het Afleidings- als
het Leopoldkanaal als een apart kunstwerk beschouwd worden. De inventarisatie omvat ook
de bruggen over de Vaart van Eeklo en de Ede.

3.5.2.2 Sluizen en stuwen
Zie Inventarisatie kunstwerken
Van de geïnventariseerde sluizen is enkel de sluis van Schipdonk in gebruik voor
scheepvaart tot 300 ton. De beroepsvaart heeft slechts een heel beperkt aandeel in de
versassingen. De scheepvaartsluis sluis te Balgerhoeke werd ontmanteld en vervangen door
een balkenstuw.

3.5.2.3 Duikers en sifons
Zie Inventarisatie kunstwerken
Naast de belangrijke stuwen te Sint Laureins (Leopoldkanaal) en Schipdonk en Balgerhoeke
(Afleidingskanaal) werden ook een aantal stuwen geïnventariseerd die deel uitmaken van
duikers die uitwateren op de kanalen.

3.5.2.4 Pompstations
Zie Inventarisatie kunstwerken
Het Zuidervaartje en de Ronselaerebeek zijn via een pompgemaal met het Afleidingskanaal
verbonden. Het water van het Eeklo’s Leiken wordt overgepompt in de Vaart van Eeklo, die
op haar beurt uitmondt in het Afleidingskanaal. Waar de Damse Vaart sifoneert onder het
Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal ter hoogte van Oostkerke bevindt zich eveneens een
pompgemaal. De sifon verbindt het deel Brugge Oostkerke met het deel Oostkerke-Sluis.
Het Isabellagemaal zorgt voor de afwatering van het Leopoldkanaal opwaarts van Sint
Laureins richting de Braakman in Nederland.

3.5.2.5 Oeververdedigingen
Langs het Afleidingskanaal van de Leie zijn er volgens plan B³9868 van Bruggen en Wegen
9 zones met oeververdedigingen. Hiervan zijn geen berekeningen beschikbaar. Deze zones
zijn ongeveer te situeren (tussen haakjes benaderde lengte):
1. Rohoek – Duivekeetbrug: LO (550m)
2. Duivekeetbrug – Lindekensbrug: LO en RO (2.2km)
3. Lindekensbrug: LO en RO (250m)
4. Lindekensbrug – Stoktevijverbrug – Oostwinkelbrug : LO (4.5km)
5. Veldekensbrug: LO en RO (400m)
6. Vaart van Eeklo: LO (800m)
7. Vaart van Eeklo: LO en RO (>2km)
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8. Brug N49: RO (150m)
9. Zelzatebrug-Ramskapellestraat: LO (1.1km)
In bijlage zijn de verschillende typeprofielen opgenomen. Deze bestaan bv. uit steenasfalt,
stortsteen, damplanken, schanskorven, …

3.5.2.6 Dijkstabiliteit
De dijkstabiliteit is niet nagezien in deze fase. Alhoewel mogelijk maatregelen zullen moeten
genomen worden, achten wij het mogelijk om dit in de verschillende alternatieven technisch
op te lossen.

3.5.2.7 Geotechiek
Op basis van een geotechnisch profiel met een 100-tal sonderingen en boringen kan het
tracé verdeeld worden in 14-tal zones. In bijlage is een aanduiding van de zones en een
indicatieve sondering per zone opgenomen.
Het betreft meestal zandgrond, al dan niet leemhoudend, met hier en daar zwakkere, minder
doorlatende lemige klei- of kleiige leemlagen.
•

Zone 1: zwakkere, minder doorlatende laag tot -1mTAW en daaronder matig
gepakte zandlaag en vanaf -15mTAW sterke zandlaag
Maaiveld: +3.8mTAW; grondwater: +2.8mTAW

•

Zone 2: tot -5mTAW leem- of kleihoudend zand, tot -8mTAW sterkere zandlaag, dan
terug kleihoudend
Maaiveld: +2.8mTAW; grondwater: +2mTAW

•

Zone 3: tot 0mTAW fijne, weinig doorlatende laag, daaronder zand van wisselende
sterkte, met de zone tussen -18mTAW en -21mTAW zeer sterke laag
Maaiveld: +3mTAW; grondwater: +1.5mTAW

•

Zone 4: tot -5mTAW kleilaag (minder doorlatend), daaronder zand van wisselende
sterkte
Maaiveld: +6mTAW; grondwater: +2.3mTAW

•

Zone 5: tot -5mTAW kleilaag met tussenin sterker gedeelte, onder -5mTAW zeer
sterke zandlaag
Maaiveld: +5.8mTAW; grondwater: +1.8mTAW

•

Zone 6: idem als Zone 5, maar onder -9mTAW terug klei/leemlaag
Maaiveld: +6.1mTAW; grondwater: +2.4mTAW

•

Zone 7: Zwakke weinig doorlatende leem met hier en daar leemhoudend zand
Maaiveld: +6.2mTAW; grondwater: +2.4mTAW

•

Zone 8: variabel profiel met delen zoals zone 6 en delen zoals zone 7
Maaiveld: +6.3-7mTAW; grondwater: +2.3-3.4mTAW

•

Zone 9: tot -1mTAW zandleem, tot -4mTAW sterke zandlaag, zwakkere zandlaag
over 1m, dan terug sterker zand en vanaf -11mTAW klei
Maaiveld: +6.1-7mTAW; grondwater: +2-3.4mTAW

3 Typering bestaande toestand

139

•

Zone 10: leem, zandige leem, tot -7mTAW, sterke zandlaag tot -10mTAW,
daaronder klei
Maaiveld: +7-6-8mTAW; grondwater: 3.4-6.4mTAW

•

Zone 11: leem, zandige leem of leemhoudend zand tot -5mTAW, sterke zandlaag tot
-10mTAW, daaronder klei
Maaiveld: +8mTAW; grondwater: 5.7mTAW

•

Zone 12: leem tot +5, lemig zand afwisselend met zandleem (lokale zwakke lagen)
Maaiveld: +8.5mTAW; grondwater: 5.3mTAW

•

Zone 13: zandleem afwisselend met kleilagen en vanaf -9mTAW sterke zandlaag
Maaiveld: +8.4mTAW; grondwater: 5.4mTAW

•

Zone 14: idem als Zone 13, maar sterke laag vanaf -5mTAW
Maaiveld: +8.4mTAW; grondwater: 5.3mTAW

Samenvattend kunnen we stellen dat qua sterkte de draagkrachtige laag zich op relatief
geringe diepte bevindt (-5 à -10mTAW). Enkele zones (7 en 8) vertonen geen (uitgesproken)
draagkrachtige laag.
Qua doorlatendheid is het profiel zeer variabel; over het algemeen tot 0mTAW weinig
doorlatend en daaronder zones die zeer doorlatend zijn afgewisseld met minder doorlatende
gedeelten.

3.5.2.8 Afdichting van het kanaal
Hier zijn geen gegevens over beschikbaar.
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4.

KNELPUNTEN EN OPPORTUNITEITEN
Voor de belangrijkste onderzoeksdimensies wordt in het hiernavolgende aangeduid tot welke
knelpunten, opportuniteiten en aandachtspunten het project Seine-Schelde West aanleiding
zal kunnen geven. Deze hebben allen betrekking op de onderzoeksalternatieven. Deze lijst
kwam tot stand door bevraging van de betrokkenen en/of overleg in de technische
werkgroepen. De lijst werd afgesloten op 1 september 2007.. Vermelding in de lijst houdt
niet automatisch in dat de het knelpunt / het aandachtspunt / de opportuniteit zich ook in de
praktijk voor alle alternatieven voordoet. Een aanzienlijk deel van deze knelpunten worden
verder in de loop van de haalbaarheidsstudie behandeld. .
•

Knelpunten zijn punten waarvan de oplossing niet op eenvoudige wijze (bv. door
technische aanpassingen) kan gevonden worden binnen het kader van SeineSchelde West.

•

Onder aandachtspunten worden die punten samengebracht die niet direct een
invloed hebben op de keuze van alternatieven, maar wel mogelijk beïnvloed kunnen
worden door de uitvoering van Seine-Schelde West. Het gaat ook grotendeels om
zaken die ondervangen worden door de 10 uitgangsbeginselen van het project of die
integraal deel uitmaken van het onderzoek.

•

Opportuniteiten zijn kansen die zich aandienen door het uitvoeren van SeineSchelde West. Daarbij ligt de nadruk op opportuniteiten die direct verbonden zijn
met de uitvoering van de verschillende ingrepen en die mogelijk gefaciliteerd kunnen
worden door aanpassingen in het ontwerp.

Nulalternatief
Ook voor de uitvoering van het nulalternatieven zijn enkele knelpunten naar voor gebracht.
Nul-alternatief: In functie van brugontwerp kan het op- en afrittencomplex naar nieuwe brug
van Steenbrugge een behoorlijke ruimtelijke impact hebben op de directe omgeving.
Nul-+-alternatief: In dit alternatief wordt -naast de vervanging van de brug te Steenbruggeook het krappe deel tussen Beernem en Brugge verder geoptimaliseerd. In de zone
Beernem - Oostkamp is het kanaal omgeven door gebieden met een bijzondere
natuurwaarden en landschappelijke waarden. Deze waarden kunnen een impact
ondervinden van de oeveringrepen. In de zone Oostkamp - Brugge loopt het kanaal langs
industriële en stedelijke gebieden.
Om de effecten van deze ingreep te minimaliseren kan zo veel mogelijk worden gekozen
voor een bakprofiel onder water, waardoor het verruimde kanaal minder breed wordt aan de
waterlijn en dus minder grondinname behoeft.
Zodoende worden tussen de Louisabrug en de keersluis de waardevolle oevers gespaard.
Tussen de keersluis en Moerbrugge worden de relicten van de Zuidleie gespaard, de meest
waardevolle oevers en het natuurgebied de Leiemeersen. Er is echter niet uitgemaakt of dit
ook op termijn leidt tot het bewaren van de natuurwaarden. Tussen Moerbrugge en
Steenbrugge kunnen de relicten van de Zuidleie, thans bedding van de Zuidervaart,
behouden blijven. Tussen Steenbrugge en Brugge wordt het Lappersfortbos ongemoeid
gelaten.
Nul-+2-alternatief: In dit alternatief wordt -naast de vervanging van de brug te Steenbruggeook het krappe deel tussen Beernem en Brugge verder geoptimaliseerd. Hier wordt voorzien
een krap profiel 1350 ton, maar niet met bakprofiel onder water.
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In dit alternatief kunnen de waardevolle oevers tussen de Louisabrug en de keersluis niet
behouden blijven. Tussen de keersluis en Moerbrugge wordt vooral de zuidelijke oever
gespaard, met in het bijzonder het natuurgebied de Leiemeersen. Tussen Moerbrugge en
Steenbrugge verdwijnt een gedeelte van een relict van de Zuidleie; het brugje in de
Klaverdreef over de Zuidervaart moet worden afgebroken en herbouwd over de verlegde
Zuidervaart. Tussen Steenbrugge en Brugge wordt geraakt aan het Lappersfortbos.

4.1

Vervoer

Naast de beoogde baten van het project op vervoersvlak (zoals een meer performante
ontsluiting van de kusthavens voor de binnenvaart met schaal-, kosten- en tijdsvoordelen tot
gevolg) welke in onderhavige haalbaarheidsstudie gekwantificeerd zullen worden, kunnen
nog een aantal aanvullende, meer kwalitatieve, opportuniteiten vernoemd worden:

4.1.1

Opportuniteiten

Naast de beoogde baten van het project op vervoersvlak (zoals een meer performante
ontsluiting van de kusthavens voor de binnenvaart met schaal-, kosten- en tijdsvoordelen tot
gevolg) welke in onderhavige haalbaarheidsstudie gekwantificeerd zullen worden, kunnen
nog een aantal aanvullende, meer kwalitatieve, opportuniteiten vernoemd worden:
• Grotere bedrijfszekerheid van kunstwerken.
• Verruiming achterland dat vanuit de kusthavens bediend kan worden.
• Rationalisering vervoersstromen (overgang van situatie waarin bepaalde trafieken
eerst vanuit kusthavens naar bijv. Antwerpen verlopen om van daaruit verder vervoerd
te worden (en vice versa) naar situatie waarin stromen in één keer vanuit/naar
kusthavens kunnen verlopen).
• Ontlasting autowegen (lokaal en bovenlokaal): minder slijtage/onderhoud,
verminderde bijdrage aan congestie, vermindering emissies (polluenten en geluid).
• Minder interferenties op spoorwegennet
• Minder openstaande bruggen in Brugge/minder negatieve effecten op kruisend
verkeer

4.1.2

Knelpunten

Pro memorie.

4.2
4.2.1

Bedrijvigheid
Opportuniteiten
• Katalysator voor ontwikkeling en aantrekken van watergebonden bedrijven(terreinen)
a.g.v. positieve bijdrage aan vestigingsklimaat projectgebied (lokaal en in haven).
• Mogelijkheid op uitbouw van extended gateway-concept in projectgebied (idealiter op
gestuurde wijze, zie ook onderscheid tussen stedelijk en buitengebied onder ‘ruimte’).
• Verbeterde ontsluiting bestaande nijverheid via waterweg met mogelijk positief effect
op bedrijfscompetitiviteit (lokaal en in haven)
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4.2.2

Knelpunten

Pro memorie.

4.3
4.3.1

Recreatie
Opportuniteiten27
• Uitbouwen van het recreatief netwerk. De aanwezige recreatie langs en op het water
kan verder uitgebouwd worden. Het waterwegennet voor de gemotoriseerde
pleziervaart wordt uitgebreid. Voorzieningen t.b.v. de recreatievaart op de bevaarbare
waterwegen worden gerealiseerd vanuit het beleidsplan Waterrecreatie in
samenspraak met de betrokken sector (bv. passantensteigers). Zondagsbediening zal
dan op het nieuwe kanaal moeten gerealiseerd worden.
De uitbouw van de jachthavens Maldegem en Eeklo biedt een opportuniteit voor de
regio
Bijkomend kunnen op gerichte plaatsen aanlegsteigers voorzien worden voor de
pleziervaart. Deze kunnen het best gebundeld worden met kleinschalige knooppunten
voor de recreatie te land.
De ontwikkeling van de knooppunten ter ondersteuning van het recreatieve fiets- en
wandelnetwerk langs het kanaal worden niet genoodzaakt door eventuele
kanaalaanpassingen. Dit zijn potenties die ook in de huidige toestand een recreatieve
ondersteuning zouden kunnen vormen.
• Mogelijkheid tot het varen van circuits
• Het ontsluiten van Damme (en Sluis?) voor de pleziervaart
• Mogelijkheid tot creëren van een openlucht zwemplek. Uit het Bekkenbeheerplan van
de Brugse Polders blijkt dat er nood is aan een waterplas voor zwemmen in de
toeristische regio Meetjesland.
• Kansen voor de opwaardering van het Kanaal Gent-Brugge voor de pleziervaart. Het
kanaal Gent-Brugge zal minder druk gebruikt worden door de beroepsvaart. De
doortocht door Brugge kan immers vermeden worden via het Afleidingskanaal,
waardoor men sneller in Zeebrugge is. Dit schept mogelijkheden voor de pleziervaart
op het Kanaal Gent-Brugge op voorwaarde dat de kunstwerken bediend worden.
Bovendien creëert men op die manier mogelijkheden voor bv. jetski, waterski…
• De aanleg van nieuwe recreatiepaden voor fietsers, voetgangers, ruiters e.a. langs en
in de omgeving van het nieuwe kanaal.

4.3.2

Knelpunten28
• Scheepvaart op het Schipdonkkanaal kan de aanleiding zijn voor de ontwikkeling van
nieuwe economische dynamiek langs het kanaal (bedrijventerreinen, laad- en
loskaaien, .. ) die de recreatieve aantrekkelijkheid en bereikbaarheid (jaagpaden) van
het gebied negatief beïnvloeden
• De belevingswaarde van het landschap voor recreanten en toeristen kan afnemen als
gevolg van de schaalbreuk van de nieuwe infrastructuur (hoge bruggen met
aanloophellingen, breed kanaal).

27

Mede opgesteld op basis van inputs van Westtoer, Toerisme Meetjesland en de Provinciale
VisserijCommissies.
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Mede opgesteld op basis van inputs van Westtoer, Toerisme Meetjesland en de Provinciale
VisserijCommissies.
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• In onderzoeksalternatief 1 vormt de waterpeilverlaging een mogelijk knelpunt voor de
jachthavens van Maldegem en Eeklo. De studie wijst nu al uit dat de bevaarbaarheid
van het Eekloos Vaardeken in gevaar komt. Tevens kan men zich afvragen of er ook
nog plaats is voor de nieuwste jachthaven, gecreëerd aan Berlaars in Maldegem.
Beide jachthavens zijn in volle uitbouw en bieden het watertoerisme in de regio heel
wat kansen. Dit heeft ook zijn implicaties op de horeca in Adegem en Eeklo

4.3.3

Aandachtspunten29
• Scheepvaart hypothekeert een hoger ambitieniveau voor de visstand. Een bevaren
waterloop kan omwille van verstoring oevers en opwoeling slib hoogstens van het
snoekaars-brasem type zijn.
• Beroepsvaart en recreatievaart zijn wellicht niet compatibel.
• Ten behoeve van hengelrecreatie worden in het advies (januari 2003) m.b.t. het
"Beleidsplan waterrecreatie en watertoerisme van de waterwegen / kust in
Vlaanderen" van AWZ) verschillende voorstellen gedaan met betrekking tot de
toegankelijkheid van de oevers en mogelijke hengelfaciliteiten.
• De belangrijke verbindingsfunctie van het kanaal tussen de zee en het
waterlopenknooppunt rond Gent kan voor vissen geoptimaliseerd worden door een
goed natuurtechnisch beheer, natuurontwikkeling en natuurtechnische milieubouw op
het kanaal. In het bijzonder het aanleggen van golfslagdempende plasbermoevers en
nevenstroomse vegetatierijke paaiplaatsen zijn belangrijke ingrepen die aan vissen
geschikte habitats bieden. Ter stimulering van de vismigratie via het kanaal kunnen de
vismigratiemogelijkheden nabij de zeesluizen te Oostende en nabij de Dampoortsluis
te Brugge bevorderd worden.
• De bevisbaarheid van het Schipdonkkanaal is beperkt omwille van de steile oevers.
Daartoe zullen t.h.v. "de palingpot " te Ramskapelle en t.h.v. de Leestjesbrug
hengelfaciliteiten worden aangelegd door de visserijcommissie (uitvoering 2008). Het
betreft hengelplatforms geïntegreerd in de linkeroever.
• Het Drongengoed-Maldegemveld is een unieke biotoop. Midden in het bos ligt het
beschermde monument Drongengoedhoeve dat momenteel word uitgebouwd tot
recreatieve trekpleister. De verbinding van dit bos met het Provinciaal Domein Het
Leen is evident omdat beide natuurgebieden heel dicht bij elkaar liggen. Voorliggend
project mag alleszins geen barrière opwerpen tussen beide gebieden, cruciaal voor
zachte recreatie in de regio.
• De leefbaarheid van het Stoomcentrum Maldegem op de voormalige stationssite van
Maldegem staat of valt met de aansluiting op het reguliere spoornet, met name aan
het station van Eeklo. De werking van het Stoomcentrum is voor een groot deel geënt
op deze verbinding, want zo kunnen zij ook andere stoomlocomotieven en treinstellen
lokken voor hun verzameling of evenementen. Stoomcentrum Maldegem heeft
trouwens de Vlaamse Monumentenprijs 2007 gewonnen en komt in gevaar bij
voorliggend scenario. De jaarlijkse evenementen zoals de Stoomdagen in mei, het
Railfeest in augustus en de Sinterklaastreinen in november en december vormen een
jaarlijkse trekpleister voor duizenden bezoekers en dit staat hiermee op de helling
• Het dorpsgezicht van Balgerhoeke en de unieke treinbrug aan de Sluis van
Balgerhoeke zal bij voorliggend scenario in vraag worden gesteld. Dit vormt één van
de hoogtepunten in de rit op de museumspoorlijn en is ook een baken op het
fietsnetwerk.

29
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• Fietsnetwerk Meetjesland komt in gevaar. De trekwegen langs het Schipdonkkanaal
(tussen Deinze en Heist) en het Kanaal Gent-Oostende (tussen Gent en Brugge)
werden als basis-as gekozen bij de trajectvorming en kunnen beschouwd worden als
echte ‘fietssnelwegen’ tussen de kust, regio Brugge, regio Sluis en regio Gent. Tijdens
zonnige weekends zijn het net deze trekwegen die van het Meetjesland een
fietsparadijs maken (misschien een opportuniteit?). Het fietsnetwerk zorgt ervoor dat
ze vanaf de kanalen een boeiende tocht door de polders of kouters kunnen maken
zonder de weg te verliezen.
• Met het Fietsnetwerk Meetjesland is recent een echte economische hefboom voor de
regio gecreëerd die heel wat Vlaamse middelen heeft gevergd naar bewegwijzering,
logistieke ondersteuning en promotie toe. Voor de creatie van nieuwe horecazaken en
logiesbedrijven in de onmiddellijke regio van betreffend gebied is het fietsnetwerk voor
privé-investeerders een stevig argument. Voor horecabedrijven en logiesbedrijven in
de kernen Vosselare, Nevele, Merendree, Zomergem, Eeklo, Adegem, Maldegem en
Middelburg zal voorliggend scenario rechtstreekse gevolgen hebben inzake de
voordelen die Fietsnetwerk Meetjesland hen nu biedt. Niet alleen zal op het netwerk
moeten gekeken worden hoe knooppunten opnieuw qua bewegwijzering moeten
verplaatst worden zonder het netwerk in zijn kwalitatief concept te schaden, nog meer
zullen er qua fietsbruggen en overgangen van de ene oever naar de andere
infrastructurele ingrepen nodig zijn.

4.4
4.4.1

Landbouw
Opportuniteiten30
• Verbetering van de agrarische structuur zou kunnen plaatsvinden indien gekozen
wordt voor de aanleg van een grondenbank en herverkaveling.
• Optimaliseren van de waterhuishouding: In de polders kunnen maatregelen genomen
worden zodat de waterhuishouding voor landbouw in het gebied verbetert t.o.v. de
huidige situatie.
• Door aanleg van recreatieve structuren worden de landbouwbedrijven ook voor de
recreant bereikbaar. Door het uitvoeren van landschappelijke maatregelen verhoogt
de aantrekkelijkheid van het landbouwgebied voor de recreant. Een aantal
landbouwers kan hier op inspelen door verbredingsactiviteiten in te passen op hun
landbouwbedrijf.
• De mogelijkheid om gebruik te maken van het water in het Afleidingskanaal.

4.4.2

Knelpunten31
De impact op de landbouw moet niet enkel bekeken worden op het niveau van de sector,
maar ook op schaal van het individuele bedrijf. Volgende aspecten zijn daarbij van
belang:
• Afname van de omvang van de perceelsgrootte
Door grondinname wordt een aantal landbouwpercelen kleiner. De perceelsgrootte
beïnvloedt de arbeidsbehoefte. Kleinere percelen vragen relatief veel arbeid omdat
kleine percelen verhoudingswijs veel meer lengte wendakkers en perceelszijden per
ha hebben dan grote percelen.

30

Mede opgesteld op basis van inputs van VLM en de Boerenbond.
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• Perceelsvorm
Door grondinname kunnen onregelmatig gevormde percelen ontstaan. Onregelmatig
gevormde percelen hebben eveneens een negatieve invloed op de bewerkingstijd. De
soort onregelmatigheid en de relatie tot de oppervlakte van de percelen is van belang.
Het afwerken van een scherpe hoek vraagt een supplementaire arbeidsbehoefte.
De perceelsgrootte en de perceelsvorm beïnvloeden naast de arbeidsbehoefte, het
brandstofverbruik van de trekker en de herstellings- en onderhoudskosten van de
werktuigen.
• Afname van de bedrijfsgrootte
Door grondinname neemt de gemiddelde bedrijfsoppervlakte af. Een afname van de
bedrijfsoppervlakte gaat rechtstreeks in tegen de gewenste autonome ontwikkeling
van landbouwbedrijven. Minder grond, betekent een intensiever gebruik van de
overige gronden. Dit betekent doorgaans een hogere milieubelasting door het
aanvoeren van extra mineralen in de vorm van kunstmest en veevoer. Dit vertaalt zich
tegelijk in hogere toegerekende kosten.
• Bereikbaarheid en perceelsafstand
Door grondinname kan de ontsluiting van een aantal percelen bemoeilijkt worden. Een
andere (wellicht langere) ontsluitingsweg dient gezocht te worden. Hierdoor neemt de
afstand van het landbouwbedrijf tot het perceel toe. De afstand van de percelen tot de
bedrijfsgebouwen beïnvloedt sterk de arbeidstijd.
De invloed van de afstand komt het sterkst tot uiting op de trekkerkosten. Bij
verhoging van de gemiddelde perceelsafstand kan een gevoelige toename van het
brandstofverbruik worden vastgesteld.

4.4.3

Aandachtspunten32
• Werkstrook: er zijn effecten te verwachten voor landbouwgronden, indien er een
werkstrook langs het project wordt gesitueerd, ook de aan- en afvoer van materialen
kan een effect hebben op de bestaande landbouwpercelen. Dit kan leiden tot
ongemakken als gevolg van de werken.
• Alternatief-afhankelijk stellen zich de volgende aandachtspunten:
− het afvoeren van gronden en waterbodems over de akkers en weiden
− het doorbreken van aanwezige leidingen
− het tijdelijk verlagen van de grondwatertafel
− Inname van landbouwgronden (hetgeen ook tot kosten voor pachtverbreking kan
leiden)
• Ten aanzien van de ruimte-inname zijn volgende aspecten van belang:
− Uitbreiding van de waterlopen: het is niet omdat bijna langs het volledige traject
reserveringszones op het gewestplan voorzien zijn dat met de ruimte binnen en het
vrijmaken van deze reserveringszones niet zorgzaam moet worden
omgesprongen.
− Niet gebruikte gronden in reserveringszones. Wanneer het uit te voeren alternatief
definitief is vastgesteld is het mogelijk de overige reserveringszones te schrappen
en hen de bestemming te geven waarvoor ze op dit ogenblik gebruikt worden.
− Tijdelijk stockeren van verwijderde gronden. Met het hele project zal een enorm
grondverzet gepaard gaan. Aandacht is nodig om goed gepland om te springen
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met tijdelijke stockeringsruimtes en de aan de waterlopen palende
landbouwgronden maximaal te sparen.
− Inrichten van de oevers. Afhankelijk van de manier waarop de oevers worden
ingericht is hiervoor meer of minder oppervlakte nodig.
− Aanleggen van de nieuwe dijken. Ten aanzien van dit aspect verschillen de diverse
voorliggende alternatieven duidelijk van elkaar. Het bakprofiel neemt hierbij het
minste ruimte in.
− Aanbrengen van recreatieve voorzieningen in agrarische zones.
− Door het verplaatsen van de dijken verdwijnt ook de landschappelijke omkadering
van deze dijken in het landschap. De nieuwe dijken in het landschap moeten
worden ingekaderd. Hierbij dient echter het principe van zuinig ruimtegebruik te
gelden.

4.5
4.5.1

Natuur
Opportuniteiten

• Er wordt naar gestreefd om –voor zover de ruimte voorhanden is- natuurtechnische
oevers aan te leggen.
• Een doordacht beheer van het kanaal en zijn oevers/bermen levert een belangrijke
meerwaarde op voor het milieu.
• Verbreding van het kanaal schept kansen om de (voor zover bestaande gravitaire)
uitwateringen van poldersloten en wateringen te optimaliseren.
• Mogelijkheid tot het bevorderen van laterale vismigratie vanuit het kanaal naar de
aanpalende vegetatierijke opgroeigebieden in meersen, op zijbeken en oude
kanaalarmen kan een gunstig effect hebben op vissen. In deze context dient niet
alleen de waterkwaliteit op de zijwateren gesaneerd te worden maar moeten drempels
of schotbalken ter hoogte van de uitwateringen van zijbeken aangepast worden
teneinde laterale vismigraties vanuit het kanaal toe te laten.
• Het behouden en/of ontwikkelen van de paaimogelijkheden voor vissen in ondiepe,
vegetatierijke paaiplaatsen voor vissen (vb. oude kanaalarmen, Miseriebocht en
Gevaarts te Beernem) en ondiepten langs het kanaal. Goed beheerde rietoevers en
oeverstruwelen kunnen eveneens deze functie vervullen. Het ontwikkelen van de
vroegere paaiplaatsen op de Rivierbeek en het bevorderen van vismigratie er naar toe
vereist het saneren van deze beekstelsels.
• Er wordt naar gestreefd om de historische bosgebieden op de cuesta van het
Meetjesland terug met elkaar te verbinden en te herstellen. O.m. Het Leen en het
Drongengoed maken hier deel van uit. Het Afleidingskanaal is lang niet het enige
obstakel om dit te verwezenlijken. Anderzijds kan bij de heraanleg wel gekeken
worden hoe hiermee rekening kan worden gehouden.

4.5.2

Knelpunten
• De middenberm van het dubbelkanaal is botanisch zeer interessant. Bij de aanleg is
kalkhoudende grond bovenaan komen te liggen, waardoor hier soorten groeien die
binnen het gebied normaal niet voorkomen en er desgevallend ook niet kunnen
gecompenseerd worden (gulden sleutelbloem).
• Het peilbeheer in veel van de betrokken gebieden is gericht op zo laag mogelijke
waterstand voor de landbouw. Zeker in de speciale beschermingszones is een ander
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peilbeheer wenselijk voor het bereiken van een gunstige staat van instandhouding.
Tijdens de winter en het voorjaar is het waterpeil doorgaans te laag voor een goede
ontwikkeling van water- en oevervegetaties en de daarmee samenhangende
levensgemeenschappen. De keuze voor een bepaald peil in bepaalde gebieden (bv.
polders) maakt geen deel uit van dit onderzoek. Het realiseren van die peilen is
bovendien niet direct verbonden met de keuze voor de waterhoogte in de
kanaalpanden.
• Verdroging, vermesting en versnippering zijn belangrijke knelpunten in de omgeving
waar voldoende aandacht aan besteed dient te worden.
• Bij de opwaardering van het Afleidingskanaal zal een grote hoeveelheid specie
vrijkomen. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen vervuild slib en specie.

4.5.3

Aandachtspunten
• Het Afleidingskanaal van de Leie wordt momenteel gekenmerkt door een voorngiebel-stekelbaars visstand. De twee laatste vissoorten duiden op een nog steeds
verontreinigde toestand van het kanaalwater. Het betere middengedeelte (EekloMaldegem), door het saneren van rioolwaterlozingen maar tevens ook door de betere
oeverstructuur in dit traject, biedt meer mogelijkheden voor een dichter en meer
diverse visstand. De verbinding van dit noordelijk pand van het Schipdonkkanaal met
het kanaal Gent-Brugge (een sifon onder het kanaal Gent-Brugge en een sluis) is niet
optimaal voor een vlotte vismigratie. Het zuidelijk deel staat in open verbinding met
het kanaal Gent-Brugge, maar de visstand is er nog marginaal.
• Er wordt naar gestreefd om negatieve effecten op de SBZ zoveel mogelijk te
vermijden. Zo kan vermeden worden dat veel natuurcompensatie nodig is. Indien dit
toch het geval zou zijn dient dit meegenomen te worden in het project.
• Interferentie met SBZ's (en VEN gebieden) en de zeer waarschijnlijke betekenisvolle
aantasting o.a. ter hoogte van de aansluiting met de achterhaven van Zeebrugge is
een gedegen alternatieven onderzoek noodzakelijk. Cumulatieve effecten met het
Seine-Schelde project dienen beschreven te worden en in rekening gebracht te
worden; een alternatief is het project zo concipiëren dat het niet alleen een
economische meerwaarde heeft en een meerwaarde voor de beveiliging tegen
overstromingen, maar ook een ecologische meerwaarde. Hiervoor is de gevraagde
ecohydrologische studie van wezenlijk belang. Wanneer er geen maatregelen voor
verbetering worden getroffen (die bijdragen tot de verbetering van de staat van
instandhouding van de betrokken SBZ's, zal de passende beoordeling een mogelijke
betekenisvolle aantasting betekenen. Dit betekent een zwaardere procedure voor het
project.

4.6
4.6.1

Ruimte
Opportuniteiten

4.6.1.1 Bebouwing in reservatiestroken
Langs het afleidingskanaal zijn op het gewestplan een aantal reservatiestroken aangeduid
o.m. met het oog op een eventuele verbreding van afleidingskanaal. Binnen deze
reservatiestroken zijn een aantal gebouwen gelegen. Op dit ogenblik kunnen aan deze
gebouwen enkel instandhoudingswerkzaamheden uitgevoerd worden. Afhankelijk van het
gekozen alternatief betekent dit dat de bebouwing in de reservatie stroken:
• Ofwel binnen de te onteigenen zone komt te liggen
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• Ofwel in het restant van de reservatiezone blijft liggen, met ernstige ruimtelijkjuridische beperkingen (alleen instandhouding).
Voor de woningen die bij de aanleg/uitbreiding van het kanaal behouden kunnen worden kan
het juridisch knelpunt opgelost worden door het aanpassen van de bestemming uit het
gewestplan. De gereserveerde zoneringen (reservatiestrook en nieuwe waterweg) kunnen
middels een (gewestelijk) RUP worden herbestemd. Hierdoor kunnen de gemeentes een
gebiedsgericht beleid te voeren in afstemming met de andere zonevreemde bebouwing in de
gemeentes.

4.6.1.2 Valoriseren van multimodaal ontsloten stedelijke gebieden
De multimodale ontsluiting (hoofdweg, waterweg, spoorweg) kan voor de bedrijvigheid in
stedelijke gebieden als een potentie beschouwd worden. Het uit te breiden regionaal
bedrijventerrein te Eeklo kan gebruik maken van vervoer over het water. Dit zou bijvoorbeeld
onder de vorm van een publieke kade georganiseerd kunnen worden.

4.6.1.3 Kwalitatieve invulling en inrichting van tussengebieden
Het kanaal en de toekomstige AX versterken de ruimtelijke begrenzing van het Zeebrugse
havengebied. De aanleg kan een aanleiding vormen om een koppelingsgebied aan te
leggen, waarbij de impact van de bedrijvigheid naar het landschap beperkt wordt en
aanverwante functies of recreatief medegebruik mogelijk zijn. Ter hoogte van de regionale
bedrijventerreinen te Eeklo en Maldegem kan dit eveneens onderzocht worden, eventueel in
combinatie met een herlocalisatie van de jachthaven op de afgesneden arm.
Ter hoogte van het Leem te Eeklo en Zomergem kunnen de ruimtes rond het kanaal en de
kanaaloevers worden ingericht in het kader van een verbinding met de bosfragmenten in de
cuesta van Zomergem-Oedelem.
Ter hoogte van de kern Zomergem wordt in het GRS een strook voor groen-recreatieve
integratie aangeduid. Tevens kan als een lokaal koppelingsgebied beschouwd worden.

4.6.1.4 Wonen aan het water
De heraanleg van het kanaal biedt de mogelijkheid om de aanwezigheid van water nabij
woongebieden als ruimtelijke kwaliteit verder uit te bouwen. Dit kan door aanleg van
verlaagde oevers/kades grenzend aan bebouwde gebieden, toegankelijkheid van de oevers,
zichtbaarheid van het water optimaal uit te spelen.

4.6.1.5 Uitbouwen van het recreatief netwerk
De aanwezige recreatie langs en op het water kan verder uitgebouwd worden. Het
waterwegennet voor de gemotoriseerde pleziervaart wordt uitgebreid. Bijkomend kunnen op
gerichte plaatsen aanlegsteigers voorzien worden voor de pleziervaart. Deze kunnen het
best gebundeld worden met kleinschalige knooppunten voor de recreatie te land.
De ontwikkeling van de knooppunten ter ondersteuning van het recreatieve fiets- en
wandelnetwerk langs het kanaal worden niet genoodzaakt door eventuele
kanaalaanpassingen. Dit zijn potenties die ook in de huidige toestand een recreatieve
ondersteuning zouden kunnen vormen.
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4.6.2

Knelpunten

Op basis van de voorgestelde onderzoeksvarianten en de 10 uitgangspunten van de
opdrachtgever kunnen een aantal globale knelpunten en potenties worden gedetecteerd.
Deze ruimtelijke knelpunten en potenties gelden voor alle drie de scenario’s die qua tracé
immers geen onderscheid maken.
De gedetailleerde ruimtelijke knelpunten en potenties alsook het onderscheidende effect
tussen de verschillende scenario’s kan pas worden onderzocht op basis van een nautisch
ontwerp.

4.6.2.1 Verbindingen
Verbindingen wegennetwerk
De huidige verbindingen van het wegennetwerk over het kanaal worden gewijzigd door:
• Waterpeil aanpassingen;
• Kanaalverbreding en mogelijke tracé wijzigingen;
• Verhoging van de vrije doorvaarthoogte met 7,0 meter (scenario 9,10 m).
Dit betekent een heraanleg van bijna alle bruggen. Afhankelijk van het gekozen alternatief
zal dit gepaard gaan met hogere bruggen en langere aanloophellingen. Afhankelijk van de
gekozen constructiemethode zal dit ook bredere taluds tot gevolg hebben, waardoor
aangrenzende bebouwing in het gedrang komt. Vaak bevindt er zich onmiddellijk aan de
bruggen historisch gegroeide bebouwing, zoals aan de Celiebrug.
Een specifieke verbinding is de spoorwegbrug te Balgerhoeke, die onderdeel van het tracé
vormt van een toeristische en monumentale treinverbinding via Eeklo tot Maldegem.

Figuur 4-1

Knelpunten in het bovenlokale wegennetwerk
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Figuur 4-2

Knelpunten in het lokale wegennetwerk

Verbindingen waternetwerk
Naast de verbindingen van het wegennetwerk kunnen verbindingen van het waternetwerk
onderbroken worden. Zo is de toegang van de vaart van Eeklo niet gegarandeerd bij
wijziging van waterstanden, waardoor de aanwezige jachthaven niet langer zou
functioneren.

4.6.2.2 Aantasting landschappelijke identiteit
Het Afleidingskanaal vormt tussen Zeebrugge en Strobrugge samen met het Leopoldkanaal
een landschappelijk waardevol geheel. De twee parallelle kanalen met flankerende
populierenrijen zijn beeldbepalend in het gebied. Daarbij passeert men langs het
krekengebied en de bosgordel. Bij de aanpassing van het kanaal zullen de flankerende
populierenrijen verplaatst of verwijderd moeten worden, afhankelijk van het gekozen
alternatief.

4.6.2.3 Multimodaal ontsloten buitengebied
De aanpassingen van het kanaal en de omgebouwde N49/A11 creëert een grote
oppervlakte multimodaal ontsloten gebied. Op lange termijn kan hier ook nog een
goederenspoor toegevoegd worden, wat de het ontsluitingsprofiel nog vergroot. Dit is vooral
zo voor het landelijk gebied tussen Balgerhoeke en Zeebrugge. Een logisch gevolg hiervan
zou kunnen zijn dat er op lange termijn terreinen worden aangesneden voor
verkeersgenerende activiteiten, zoals bedrijvigheid.
Het is echter gedeeltelijk een open-ruimtegebied, dat naast agrarische en ecologische
functies ook als polder een landschappelijke waarde heeft. Vanuit het RSV wordt het
principe vrijwaren van het buitengebied vooropgesteld. De ontwikkeling van dit tussengebied
is bijgevolg niet wenselijk. De uitgangshouding betreffende economische knooppunten in het
RSV legt een duidelijke link tussen de stedelijke gebieden en hun schaalniveaus en de
mogelijkheden voor bedrijvigheid. De bebouwde ruimte wordt zo geconcentreerd, het
tewerkstellingsaanbod afgestemd op het bewonersaanbod, verkeersgenerende activiteiten
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met de nodige ontsluitingen,.... Zo zijn er duidelijke open ruimtes tussen de havens van
Antwerpen, Gent en Zeebrugge. De ontwikkeling van bedrijvigheid verspreidt tussen deze
havens kan dus enkel grenzend aan de stedelijke gebieden en op hun schaalniveau. Het
geconcentreerd aansnijden van de onbebouwde grenzend aan stedelijke gebieden zoals
Maldegem en Eeklo is wel mogelijk (zie potenties).
De aantasting van de open ruimtes niet grenzend aan stedelijk gebied is ook op lange
termijn niet wenselijk. Wat vermeden moet worden is een aantasting door verspreide
bebouwing. Dit kan door een duidelijke lange termijn visie te ontwikkelen waar en hoe het
wel kan, en een afgestemd en duidelijk ruimtelijk beleid te voeren.

4.6.3

Aandachtspunten

4.6.3.1 Dorpskernen
Een aantal dorpskernen, waaronder Zomergem, liggen dicht bij het kanaal. De pittoreske
kern van het dorp met nogal wat aantrekkelijke horecazaken, ligt heel dicht bij het kanaal.
Het dorpje Middelburg, deelgemeente van Maldegem, zal verder geïsoleerd worden van zijn
hoofdgemeente. Bovendien wensen we te wijzen op het feit dat de werken aan de
Molenkreek en de komst van Bezoekerscentrum ‘Middelburg, stad van Bladelin’, het dorp
echt op de toeristische kaart hebben gezet. Met de nabijheid van Aardenburg in Nederland
was dit echt tot een toeristisch succesverhaal aan het evolueren.
Ook voor de centra Adegem, Maldegem en Eeklo lijkt dit een moeilijke zaak te worden indien
er geen wil getoond wordt om voorliggend scenario op zo’n manier uit te voeren dat de
leefbaarheid van de kernen gespaard, of zelfs verbeterd wordt.

4.6.3.2 Lokale verbindingen
Door de verspreide bebouwing vormen de huidige bruggen niet alleen een belangrijke
verbinding tussen de bij de bedrijven horende akkers en weiden, zij vervullen ook een
belangrijke sociale functie als verbinding tussen diverse dorpen of woonwijken. Bij de keuze
van het alternatief zullen dus ook terdege sociale aspecten moeten in rekening gebracht
worden.

4.6.3.3 Recreatieve verbindingen
Ook dient vermeden te worden dat gaten ontstaan in de bestaande recreatieve netwerken
(zie ook onder aandachtspunten Recreatie).

4.7
4.7.1

Waterhuishouding33
Oppervlaktewatersysteem

In het projectgebied en de gebieden die ermee in verbinding staan zijn er verschillende
deelgebieden die kampen met reële overstromingsrisico’s. De ingrepen ten behoeve van de
Seine-Schelde West verbinding kunnen een invloed uitoefenen op de waterhuishouding en
bijgevolg ook op overstromingen in het gebied. Aangezien een algemeen uitgangspunt van
het project is de verbetering van de waterhuishouding, wordt nogmaals onderstreept dat

33

Onder deze hoofding worden enkel de mogelijke knelpunten behandeld.
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voor elk alternatief, de waterhuishouding na realisatie van het project beter dient te zijn dan
vandaag. Dit impliceert dat de beoogde doelstellingen inzake peilbeheer, gewenste
waterpeilen voor oppervlakte- en grondwater voor de verschillende funcites binnen het
gebied en de nagestreefde beveiligingsniveaus dienen vastgelegd te worden.
Ondanks het feit dat de economische impact van overstromingen in steden als Gent en
Brugge veel groter is dan in de dun bevolkte polders, blijft iedere overstroming voor ieder
individueel slachtoffer een ramp. De realisatie van het kanaal biedt de mogelijkheid om het
waterbeheer van de doorkruiste gebieden te verbeteren.
In onderstaand overzicht wordt in dezelfde volgorde als voor de beschrijving van de
bestaande toestand, ingegaan op de potentiële knelpunten en opportuniteiten als gevolg van
de aanleg van het kanaal. Hierbij worden een aantal uitgangspunten gebundeld, zoals deze
geformuleerd werden als visies en wensen van de betrokken waterbeheerders. In het
overzicht wordt eveneens aandacht besteed aan mogelijke oplossingsrichtingen voor de drie
beschouwde alternatieven langs het Afleidingskanaal. Deze laten toe de ermee gepaard
gaande ingrepen te definiëren.
In het onderstaand overzicht worden de specifieke uitgangspunten en oplossingsrichtingen
voor de polders en wateringen niet beschreven bij het betreffende kanaal, wel bij de
beschrijving van de deelstroomgebieden in respectievelijk paragraaf 4.7.1.3 en 4.7.1.4.
Voor de figuren is volgende legende van toepassing:

Figuur 4-3

Legende detailkaarten water

4.7.1.1 Afleidingskanaal en Leopoldkanaal
4.7.1.1.1 Afleidingskanaal
Uitgangspunten
Het is de doelstelling de huidige afvoerfunctie in het Afleidingskanaal in de toekomst uit te
werken tot een scheepvaartfunctie te in combinatie met een verbeterde afvoerfunctie,
waarbij zowel voor de afwatering van het Leie- en Scheldewater een verbetering optreedt als
voor de afwatering van het Leopoldkanaal en de doorkruiste gebieden.
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De haalbaarheid van deze doelstelling wordt afgetoetst in de modellering. In de
predimensionering worden de noodzakelijke ingrepen om deze doelstelling te realiseren
gekwantificeerd.
Varianten
Variant 1: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 1.50 mTAW
Deze oplossing zal de gravitaire afwateringsmogelijkheid via Zeebrugge beperken. Het
plaatsen van een pompgemaal te Zeebrugge zal noodzakelijk zijn.
Een sluis-stuwcomplex afwaarts van de verbinding met de achterhaven of het
Boudewijnkanaal zal noodzakelijk zijn om het peil te regelen voor de scheepvaart.
De grotere doorvoercapaciteit van het nieuwe kanaal zal een grotere toevoer van water
vanuit het Groot Pand toelaten, met een peilverlaging op het Groot Pand als gevolg tijdens
wasperiodes, en dus een verbetering van de afwatering rond Gent en normaliter ook Brugge
(omwille van de beperktere afvoer naar Brugge dan thans gebruikelijk is via de keersluis te
Beernem .
De polders rekenen op een constanter peil voor de afwatering en op een peil dat beperkt is
in hoogte. De afwateringssituatie opwaarts de sluis te Balgerhoeke zal fel verbeteren.
De pompcapaciteit en de regeling van het toekomstige pompgemaal te Zeebrugge bepaalt
welk maximaal peil op het kanaal bereikt kan worden, en dus ook op het open kanaalpand
in het Leopoldkanaal tussen Strobrugge en Sint-Laureins.
Variant 2: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 3.50 mTAW
Een stuw afwaarts van de verbinding met de achterhaven of het Boudewijnkanaal zal
noodzakelijk zijn om het peil te regelen voor de scheepvaart.
Hiervoor zal het noodzakelijk zijn een pompgemaal te plaatsen te Zeebrugge om in
wasperiode ook bij hoogtij water af te kunnen voeren.
De grotere doorvoercapaciteit zal een grotere toevoer van water vanuit het Groot Pand
toelaten, met een peilverlaging op het Groot Pand als gevolg, en dus een verbetering van de
afwatering rond Gent. Hiervoor is bijkomende capaciteit nodig van het pompgemaal om de
scheepvaartfunctie zo weinig mogelijk te verstoren.
De meeste polders in het afwaarts deel van het kanaal kunnen in dit alternatief niet meer
gravitair afwateren, met uitzondering van beperkte delen van de Zwinpolder die mogelijk nog
via een relict van het Leopoldkanaal zal afwateren. Gemalen zijn nodig om de Polders te
ontwateren. De afwateringssituatie opwaarts de sluis te Balgerhoeke zal nog steeds
significant verbeteren.
Variant 3: verbreding Afleidingskanaal (LO) op 3m50 TAW, stuw te Balgerhoeke op 5m60
TAW
Een stuw afwaarts van de verbinding met de achterhaven of het Boudewijnkanaal zal
noodzakelijk zijn om het peil te regelen voor de scheepvaart.
Hiervoor zal het noodzakelijk zijn een pompgemaal te plaatsen te Zeebrugge om ook bij
hoogtij water af te kunnen voeren.
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Ondanks het feit dat de bestaande wijze van ontwatering in de polders via (sifonering naar)
het Leopoldkanaal kan blijven bestaan, zullen voor de polders nieuwe kunstwerken (sifons,
pompen, verbindingskanalen) nodig zijn om de verbinding met het Leopoldkanaal te maken.
De afwateringssituatie van de zijbeken opwaarts van de nieuwe sluis te Balgerhoeke komt
mogelijk plaatselijk onder druk. Mogelijk zijn bij wassituaties noodgemalen nodig. Omwille
van de grotere doorvoercapaciteit zal de peiltoename bij was echter beperkter zijn dan in de
huidige situatie. Evenwel zal deze ook een grotere toevoer van water vanuit het Groot Pand
toelaten. Met een peilverlaging op het Groot Pand als gevolg, en dus een verbetering van de
afwatering rond Gent. Hiervoor is bijkomende capaciteit nodig van het pompgemaal te
Zeebrugge om de scheepvaartfunctie zo weinig mogelijk te verstoren.
4.7.1.1.2 Leopoldkanaal
Uitgangspunten
Een verbetering van de waterhuishouding van de Polders is een doelstelling. Problemen
treden op vanaf peilen van ca. 2.40 mTAW. Een randvoorwaarde is het beperken van
uitwisseling over de stuw te Sint-Laureins (dat gebeurt vanaf een waterstand van 2.50
mTAW). Een minimumdoelstelling is te streven naar peilen die niet hoger zijn dan de
huidige.
Een wens van de polders is het maximale behoud van gravitaire afwatering. De oostelijke
polders wensen een afwatering onafhankelijk van de afwateringsmogelijkheid naar
Nederland. Dit impliceert dus dat er geen transfer van water is tussen het oostelijk en het
westelijk deel van het Leopoldkanaal over de stuw te Sint Laureins.
Varianten
Variant 1: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 1.50 mTAW
De realisatie van de doelstelling is afhankelijk van een gemaal te Zeebrugge (cf. 4.7.1.1.1).
Variant 2: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 3.50 mTAW
Gravitaire afwatering is voor de polders uitgesloten. Op verschillende plaatsen dienen
gemalen geplaatst te worden.
Variant 3: verbreding Afleidingskanaal (LO) op 3m50 TAW, stuw te Balgerhoeke op 5m60
TAW
In deze situatie wijzigt er niets wezenlijks voor de Polders. Er zal wel onderzocht moeten
worden of een gemaal voor de afwatering van het Afleidingskanaal, voldoende ruimte laat
voor de afwatering van het Leopoldkanaal. Een complex dat ook voorziet in de (bij-)bemaling
van het Leopoldkanaal zou best overwogen worden. Er is immers al langer sprake van de
bouw van een gemaal te Zeebrugge voor het Leopoldkanaal. De realisatie van het
scheepvaartkanaal biedt een opportuniteit voor gelijktijdige en kostenefficiëntere
verwezenlijking.
4.7.1.1.3 Vaart van Eeklo
Uitgangspunten
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De mogelijkheden en randvoorwaarden voor de afwatering hangen af van de visie rond de
ontwikkeling van de Vaart van Eeklo als ontsluiting van Eeklo voor de pleziervaart. W&Z
ondersteunt het behoud van de jachthaven.
Varianten
Variant 1: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 1.50 mTAW
Verdieping en volledige aanpassing van de oevers is een zeer drastische maatregel: Eeklo
wordt een stad boven het water eerder dan aan het water. Het verzekeren van de toegang
via een (eventueel kleine handbedienbare) sluis is meer realistisch. Hierbij moet rekening
gehouden moet worden met de afvoer van de overstorten en het Eeklo’s Leiken.
Variant 2: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 3.50 mTAW
Het verzekeren van de toegang via een (eventueel kleine handbedienbare) sluis is meer
realistisch dan een peilverlaging waarvoor tevens een verdieping en aanpassing van de
oevers nodig is. Verder moet rekening gehouden moet worden met de afvoer van de
overstorten en het Eeklo’s Leiken.
Variant 3: verbreding Afleidingskanaal (LO) op 3m50 TAW, stuw te Balgerhoeke op 5m60
TAW
Bij een peilverhoging moet onderzocht worden in welke mate een hertekening van het
rioleringsstelsel is nodig. Mogelijk zijn pompen nodig om de stad te ontwateren. Ook dient de
noodzaak tot aanpassing van steigers nader onderzocht te worden.
Een alternatief is het bouwen van een sluis. In dit geval is een pompgemaal nodig om een
gedeelte van het overstortwater en het water van het Eeklo’s Leiken af te voeren.

4.7.1.2 Damse Vaart
Uitgangspunten
Er dient onderzocht te worden of een verbinding met het Seine-Schelde West project
mogelijk is. Gezien het kanaalpeil (4.40 mTAW) echter verschilt van mogelijke toekomstige
peilen vergt een verbinding bijkomende investeringen, met name de bouw van extra sluizen.
Het uitgangspunt is daarom dat geen rechtstreekse verbinding met het Afleidingskanaal
wordt gerealiseerd.
Varianten
Voor elke variant is nagaan of een aanpassing van de actuele kunstwerken nodig is om het
huidige beheer niet in het gedrang te brengen. De kruising van het kanaal is gelegen aan de
verbreding van de berm tussen Afleidingskanaal en Leopoldkanaal. De precieze ligging van
het verbrede kanaaltracé zal de precieze aard van de aanpassingswerken bepalen.
Variant 1: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 1.50 mTAW
Geen bijzondere opmerkingen.
Variant 2: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 3.50 mTAW

4 Knelpunten en opportuniteiten

156

Het pompgemaal nodig voor de reorganisatie van de afwatering van de Damse Polder zou
mogelijk kunnen worden gecombineerd met het pompgemaal voor de voeding van de
Damse Vaart.
Omwille van de verbreding van de berm zijn er mogelijk opportuniteiten tot behoud van een
klein deel van het Leopoldkanaal, waardoor afwateringspunten in de Zwinpolder en Damse
Polder mogelijk gecombineerd kunnen worden.
Variant 3: verbreding Afleidingskanaal (LO) op 3m50 TAW, stuw te Balgerhoeke op 5m60
TAW
Geen bijzondere opmerkingen.

4.7.1.3 Deelstroomgebieden van het Afleidingskanaal
4.7.1.3.1 Groot Pand
Uitgangspunten
Leveren van voeding voor het op peil houden van het Afleidingskanaal.
Verbetering van de afwatering rond Gent door meer af te voeren langs het nieuwe
Afleidingskanaal
Verlaging van de waterstanden in het Brugse in wasperiodes door vermindering van het
debiet (idealiter volledige sluiting) doorheen de keersluis te Beernem, waar de doorvoer
thans circa 30m3/s bedraagt.. Op deze wijze kan de afwateringscapaciteit van het kanaal
Gent-Brugge-Oostende maximaal gebruikt worden voor de afvoer van de niet-bevaarbare
waterlopen in het Brugse, zoals de Kerkebeek en de Rivierbeek.
Varianten
Variant 1 en 2: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal
Voor het Groot Pand is er geen wezenlijk verschil voor de mogelijkheid om meer water af te
voeren tussen beide varianten.
De afvoermogelijkheid zal bepaald worden door:
− de dimensionering van het kunstwerk waarlangs het water naar het
Afleidingskanaal gevoerd wordt;
− de doorvoercapaciteit van het kanaal
− de beperkingen van peilen voor de bescherming tegen wateroverlast
− de beperkingen van de scheepvaart
− de afvoermogelijkheid te Zeebrugge
Door de diepe kanaalligging, in bijzonder voor Variant 1, wordt verwacht dat het grondwater
mogelijks een belangrijk bijdrage zal leveren tot de voeding van het kanaal.
Variant 3: verbreding Afleidingskanaal (LO) op 3m50 TAW, stuw te Balgerhoeke op 5m60
TAW
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Er wordt een daling verwacht van maximale peilen bij wassen op het Groot Pand, bij het
benutten van de grotere doorvoercapaciteit van het nieuwe kanaal. Een bijzonder
aandachtspunt wordt echter gevormd door de hogere peilen opwaarts van de nieuwe stuw te
Balgerhoeke (normaalpeil 5.70 mTAW tegen 5.10 mTAW vandaag). Omwille van de grotere
doorvoercapaciteit zal de peiltoename bij gelijke debieten echter kleiner zijn dan vandaag.
4.7.1.3.2 Watering van de Burggravenstroom
Uitgangspunten
Maximale gravitaire afwateringsmogelijkheid van de Lieve.
Behoud van de afvoercapaciteit van het pompstation op het Eeklo’s Leiken.
Beperkte verandering van de grondwaterstand, vermijden van verdroging.
Varianten
Variant 1: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 1.50 mTAW
De afwatering van het Eeklo’s Leiken zal gravitair kunnen gebeuren. Het pompstation zou
zijn overbodig worden.
De drempel voor de afwatering van de Lieve zou verlaagd kunnen worden. Mits aanpassing
van overige drempels op de Lieve zouden de problemen van afwatering langs de Lieve
opgelost kunnen worden. Dit is echter in conflict met de nood om water op te houden voor
de drinkwaterwinning te Kluizen.
Door de daling van het kanaalpeil valt een grote daling van het grondwaterpeil te
verwachten, waardoor er peilbewarende maatregelen nodig zijn (stuwen), het is weinig
waarschijnlijk dat deze volstaan om verdroging te voorkomen.
Variant 2: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 3.50 mTAW
De afwatering van het Eeklo’s Leiken zal tenminste gedeeltelijk gravitair kunnen gebeuren.
Het pompstation zal mogelijk nodig blijven voor de beheersing van wassen.
De drempel voor de afwatering van de Lieve zou verlaagd kunnen worden. Mits aanpassing
van overige drempels op de Lieve zouden de problemen van afwatering langs de Lieve
opgelost kunnen worden. Dit is echter in conflict met de nood om water op te houden voor
de drinkwaterwinning te Kluizen.
Door de daling van het kanaalpeil valt een daling van het grondwaterpeil te verwachten,
waardoor er peilbewarende maatregelen nodig zijn (stuwen), het is weinig waarschijnlijk dat
deze volstaan om verdroging te voorkomen.
Variant 3: verbreding Afleidingskanaal (LO) op 3m50 TAW, stuw te Balgerhoeke op 5m60
TAW
Er zal onderzocht moeten worden of de capaciteit van het pompstation bij een hogere
opvoerhoogte nog volstaat om het stroomgebied van het Eeklo’s Leiken te ontwateren.
De gravitaire afwatering van de Lieve zal mogelijk niet volstaan, een pompstation zal dan
nodig zijn om in bijkomende afwateringscapaciteit te voorzien.
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Met de stijging van het kanaalpeil zal zich een grondwaterpeilstijging voordoen in de
omgeving van het kanaal. Zie verder Paragraaf 4.7.2 Grondwatersysteem.
4.7.1.3.3 Watering van de Wagemakerstroom
Uitgangspunten
Maximale gravitaire afvoermogelijkheid.
Vermijden van verdroging.
Varianten
Variant 1: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 1.50 mTAW
Geen problemen bij wassen. Problemen van verdroging zijn onvoldoende gekend. Stuwing
is noodzakelijk. Het weinig waarschijnlijk dat dit volstaat om verdroging tegen te gaan.
Variant 2: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 3.50 mTAW
Geen problemen bij wassen. Problemen van verdroging zijn onvoldoende gekend. Stuwing
is noodzakelijk. Het weinig waarschijnlijk dat dit volstaat om verdroging tegen te gaan.
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Figuur 4-4:

Mogelijke wijzigingen in de afwatering van de Watering van de Wagemakerstroom
voor Variant 3

Variant 3: verbreding Afleidingskanaal (LO) op 3m50 TAW, stuw te Balgerhoeke op 5m60
TAW
De actuele duikers doorheen de dijk liggen niet veel boven het huidig normaalpeil van het
kanaal (5.10 mTAW). Bij peilverhoging zal bij normaal regime het afwaarts peil op de
waterlopen gelijk zijn aan het kanaalpeil (5.70 mTAW). Dit is een voordeel voor migratie van
vis. Gravitaire afwatering zal mogelijk niet overal te allen tijde mogelijk blijven bij was.
Bijkomende afvoermogelijkheid via pompen zal dan noodzakelijk zijn.
Tijdelijke pompen kunnen mogelijk volstaan op enkele locaties, waarmee verschillende
uitwateringspunten gebundeld worden. In het vet worden logische locaties voor
opvoerbekkens gegeven.
Enkele uitwateringspunten zijn wellicht voldoende hoog gelegen zodat gravitaire afwatering mogelijk
blijft, het betreft
O458a

2de cat.

O458

Waterloop der Bergen

4 Knelpunten en opportuniteiten

160

O451
O451a

Ronselhoekwaterloop

Bundelingen van uitwateringspunten waar gravitaire afwatering mogelijk niet zal volstaan
Bundeling 1
O449

Diepenbeek

O430
Bundeling 2
O447

Wagemakersbeek

O447a
Bundeling 3
O443

Loop van het Hollebeekstraatje

O440

Watergang van de Grote
Leegte

Grotere bundelingen zijn omwille van de topografie niet mogelijk. De afhelling volgens de
stroomrichting van het Afleidingskanaal is immers vrij groot.
De Loop van het Hollebeekstraatje (Bundeling 3) zou gebundeld kunnen worden met de
meer afwaarts maar buiten de polder gelegen de Watergang van de Grote Leegte (in beheer
van de gemeente Maldegem).
Met de stijging van het kanaalpeil valt een grondwaterpeilstijging is te verwachten in de
omgeving van het kanaal. Zie verder Paragraaf 4.7.2 Grondwatersysteem.
4.7.1.3.4 Watering van Lovendegem Zomergem
Uitgangspunten
Maximaal behoud van gravitaire afwatering.
Beperking van de verdroging.
Varianten
Variant 1: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 1.50 mTAW
Geen problemen bij wassen. Problemen van verdroging zijn onvoldoende gekend. Stuwing
is noodzakelijk. Het niet waarschijnlijk dat dit volstaat om verdroging tegen te gaan.
De aansluitingen van de waterlopen zullen hertekend moeten worden in functie van de
precieze ligging van het nieuwe kanaal.
Variant 2: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 3.50 mTAW
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Geen problemen bij wassen. Problemen van verdroging zijn onvoldoende gekend. Stuwing
is noodzakelijk. Het niet waarschijnlijk dat dit volstaat om verdroging tegen te gaan.
De afwatering van de Peperhoek zal gereorganiseerd moeten worden om de grondinname
ten behoeve van de toegang tot het kanaal mogelijk te maken.

Figuur 4-5:

Mogelijke wijzigingen in de afwatering van de Watering van ZomergemLovendegem voor Variant 3

De aansluitingen van de waterlopen zullen hertekend moeten worden in functie van de
precieze ligging van het nieuwe kanaal.
Variant 3: verbreding Afleidingskanaal (LO) op 3m50 TAW, stuw te Balgerhoeke op 5m60
TAW
Gravitaire afwatering zal mogelijk niet overal te allen tijde mogelijk blijven bij was, de
modellering voor de predimensionering zal moeten uitwijzen of bij peilstijging tijdens wassen
voor belangrijke stormen onder het huidige maximumpeil blijft. Bijkomende
afvoermogelijkheid via pompen zal noodzakelijk zijn indien er voor kritische stormen een
peiltoename is.
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De afzonderlijke uitwateringspunten blijven behouden. Tijdelijke pompen kunnen mogelijk
volstaan op enkele locaties, waarmee verschillende uitwateringspunten gebundeld worden.
In het vet worden logische locaties voor opvoerbekkens gegeven.
Alle waterlopen staan opwaarts in open verbinding met waterlopen die via de Lieve
afwateren. Dit is een voordeel voor migratie van vis. Een omkering van stroming en
afwatering via de Lieve (één pompgemaal) is echter niet mogelijk.
Locaties van (nood-)gemalen indien nodig:
Bundel 1
De verbinding van deze bundel met het Motje is zeer moeilijk omwille van de aanwezige infrastructuur.
Niet geklasseerde waterloop

Aan de Peperhoek

O456o

Om de aansluiting met O456o te
maken is een lange
verbindingsgracht nodig met de
kruising van de Duivekeetbrug.
Een afzonderlijke afwatering is
aangewezen omwille van het
voorkomen van de KMO-zone te
Overdam. Bovendien is dit een
lage zone.

Bundel 2
O456b

(Motje) Leike

O456c

Een noodafwatering via het
Motje is logischer dan via
O456c, hier komt de meeste
bebouwing voor.
Geen terugslagklep

Lieve
O452

Lieve

Aan de Lieve moet een
permanent gemaal overwogen
worden

Met de stijging van het kanaalpeil valt een grondwaterpeilstijging is te verwachten in de
omgeving van het kanaal. Zie verder Paragraaf 4.7.2 Grondwatersysteem.
4.7.1.3.5 Ede
Uitgangspunten
Vrijwaren afvoer (zonder verslechtering)
Beperken effecten van peilvermindering
Varianten
Variant 1: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 1.50 mTAW
Om de peilvermindering te beperken kunnen op het afwaarts eind vismigratievriendelijke
stuwen of cascades geplaatst te worden.
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Variant 2: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 3.50 mTAW
Er is geen impact op de uitmonding van de Ede. Lagere peilen op het Afleidingskanaal bij
wassen zorgen voor een verbetering van de afwatering van de Ede.
Variant 3: verbreding Afleidingskanaal (LO) op 3m50 TAW, stuw te Balgerhoeke op 5m60
TAW
Er is geen impact op de uitmonding van de Ede (met uitzondering van de nodige
aanpassingen aan het uitwateringskunstwerk). Lagere peilen op het Afleidingskanaal bij
wassen zorgen voor een verbetering van de afwatering van de Ede.
4.7.1.3.6 Overige waterlopen
Zomergem (linkeroever)
O461

Lijkstroomwaterloop, 2de cat

O460, O459 en niet
geklasseerde waterloop

3de cat.

Vgl. met de meest opwaartse
waterlopen van de Watering van
de Wagemakerstroom: het gaat
om hooggelegen gebieden;
wellicht is gravitaire afwatering
mogelijk bij hoger kanaalpeil.
Een mogelijke bundeling of
nooduitwatering met O461 kan
overwogen worden indien nodig.

O440

3de cat. - Watergang van de
Grote Leegte

Vgl. problematiek besproken bij
Watering Wagemakerstroom

O438

3de cat.

Het zou logisch zijn de
afwatering van deze waterloop
met klein stroomgebied te
koppelen aan deze van O440
indien nodig

O433

3de cat. - Beke

Voor deze waterloop zal zich in
elk scenario een peildaling
voordoen. De problematiek is er
een van verdroging (plaatsing
van stuw).

O439

3de cat.

Indien nodig is de koppeling aan
de afwatering via O436 is het
meest logisch, hiervoor dient
een verbindingsgracht parallel
aan het kanaal gegraven te
worden

O436

2de cat.

Voor deze waterloop zal zich in
elk scenario een peildaling
voordoen. De problematiek is er
een van verdroging (plaatsing
van stuw)

Maldegem (linkeroever)

Eeklo (rechteroever)
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4.7.1.4 Deelstroomgebieden van het Leopoldkanaal
Deze worden onderstaand beschreven van oost naar west.
4.7.1.4.1 Zwarte Sluispolder
Uitgangspunten
Er geldt een maalstop vanuit de polder vanaf 2.12 mTAW op de Braakman. Vanaf dan is
enkel gravitaire afwatering mogelijk. De Polder beschouwt dit als een kritisch peil.
Met het nieuwe gemaal op de Braakman zou de afwatering geen probleem mogen vormen
voor het gebiedseigen water van het deel dat afwatert via het oostelijk pand van het
Leopoldkanaal. Er heerst echter onduidelijkheid over de afwatering via Nederland. De Polder
heeft geen zicht op de uiteindelijke pompcapaciteit, de bedrijfsregels, de bedrijfszekerheid.
De Polder wenst verzekering van de afvoermogelijkheden langs welke weg dan ook: via
Zeebrugge en via Nederland. Elementen die deel uitmaken van deze verzekering:
o

pompgemaal te Zeebrugge om ook bijkomend te kunnen afwateren bij hoogwater

o

duidelijkheid over de bedrijfsregels en de bedrijfszekerheid van het gemaal op de
Braakman

o

de mogelijkheid om het water effectief naar het Isabellagemaal te kunnen voeren:

Varianten
Variant 1: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 1.50 mTAW
De toename van de buffering door het samenvoegen van beide kanalen is voor de Polder
een belangrijk pluspunt, waardoor de mogelijkheden voor gravitaire afwatering verhogen.
Een bijkomend gemaal te Zeebrugge zal toelaten ook bij hoogwater via Zeebrugge af te
wateren.
Variant 2: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 3.50 mTAW
In dit scenario is geen gravitaire afwatering meer mogelijk. Dit wordt door de Polder aanzien
als belangrijk minpunt. Het pompgemaal moet voldoende gedimensioneerd zijn om in
noodgevallen de afwatering van het gedeelte dat naar Nederland afwatert op te vangen, en
dient rekening te houden met bijkomende verhardingen (vb. te Eeklo).
Variant 3: verbreding Afleidingskanaal (LO) op 3m50 TAW, stuw te Balgerhoeke op 5m60
TAW
De Polder wenst de bouw van een gemaal dat zal toelaten ook bij hoogwater water af te
voeren via Zeebrugge.
4.7.1.4.2 Generale Vrije Polder
Uitgangspunten
De Polder wenst een verzekering van de afvoer. Een maximale aansluiting op een gravitaire
afwatering via Zeebrugge is wenselijk, in elk geval wenst de Polder de verzekering dat te
allen tijde afvoermogelijkheden beschikbaar zijn. Dit is vandaag niet het geval.
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Varianten
Variant 1: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 1.50 mTAW
Het behoud van de gravitaire afwateringsmogelijkheid via Zeebrugge wordt gezien als
positief.
Variant 2: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 3.50 mTAW
Gravitaire afwatering naar Zeebrugge is niet langer mogelijk. Een pompgemaal aan de
aansluiting van het Leopoldkanaal op het Afleidingskanaal is noodzakelijk. Het project is een
opportuniteit om de afwatering van de Generale Vrije Polder te verzekeren. De Polder wenst
dat deze in noodgevallen volledig via dit gemaal moet kunnen verlopen.
Variant 3: verbreding Afleidingskanaal (LO) op 3m50 TAW, stuw te Balgerhoeke op 5m60
TAW
Het behoud van de gravitaire afwateringsmogelijkheid via Zeebrugge wordt gezien als
positief.
4.7.1.4.3 Isabellapolder
Uitgangspunten
Afwateringsmogelijkheid onafhankelijk van Nederland.
Het tractaat bij de afscheiding van Zeeland voorziet vrije afwatering van de polders via
Nederland. De praktijk is echter anders. Meer nog, er werd bij de bouw van het
Isabellagemaal in de jaren zeventig een maalstop bepaald.
Varianten
Het project Seine-Schelde West heeft geen directe impact op de afwatering van de
Isabellapolder. Elke verbetering van de afwatering van het Leopoldkanaal geeft echter
ruimte om (een deel van) de afwatering van het pand Sint-Laureins-Isabellagemaal naar
Zeebrugge te laten verlopen.
Variant 1: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 1.50 mTAW
Een verbetering van de afwatering van het Leopoldkanaal geeft zekere ruimte om een deel
van de afwatering van het pand Sint-Laureins-Isabellagemaal naar Zeebrugge te laten
verlopen.
Variant 2: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 3.50 mTAW
De bouw van een pompgemaal op het Leopoldkanaal is een opportuniteit om de opwaartse
polders die via de Braakman afwateren via Zeebrugge ook af te laten wateren onafhankelijk
van de afwatering naar Nederland.
Variant 3: verbreding Afleidingskanaal (LO) op 3m50 TAW, stuw te Balgerhoeke op 5m60
TAW
Dit scenario biedt volgens de Polder de minste opportuniteiten op een verbetering van de
afwatering via Zeebrugge.
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4.7.1.4.4 Slependammepolder
Uitgangspunten
Verhogen van de afvoercapaciteit van het Leopoldkanaal (ruiming).
Verbetering van de afwatering op het pand Sint-Laureins-Isabellagemaal (door de installatie
van een gemaal op de Braakman.)
Een bijkomende uitwateringsmogelijkheid op het Afleidingskanaal in het verlengde van de
expresweg wordt beschouwd als een opportuniteit.
Varianten
Variant 1: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 1.50 mTAW
Een stabieler kanaalpeil betekent feitelijk een lichte verlaging van het peil. Bij normaal
regime kunnen sommige delen van het kanaal droogvallen. Ruiming is noodzakelijk.
Er is een vraag voor een bijkomende uitwateringsmogelijkheid op het Afleidingskanaal in het
verlengde van de expresweg om de druk op de Slependammewatergang (O8330) afwaarts
de expresweg op te vangen. Een drempel aan de uitwatering dient voorzien te worden
tussen 3.70 mTAW en 4mTAW.
Variant 2: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 3.50 mTAW
Het peil op het Leopoldkanaal zal door een gemaal verzekerd worden. Bij wassen zal het
peil op het Leopoldkanaal daardoor beter gecontroleerd zijn.
Er is een vraag voor een bijkomende uitwateringsmogelijkheid op het Afleidingskanaal in het
verlengde van de expresweg om de druk op de Slependammewatergang (O8330) afwaarts
de expresweg op te vangen. Een drempel aan de uitwatering dient voorzien te worden
tussen 3.70 mTAW en 4mTAW. Een terugslagklep zal nodig zijn.
Variant 3: verbreding Afleidingskanaal (LO) op 3m50 TAW, stuw te Balgerhoeke op 5m60
TAW
Op het Leopoldkanaal wijzigt de situatie niet. De bijkomende uitwateringsmogelijkheid op het
Afleidingskanaal in het verlengde van de expresweg zal dan ernstig overwogen dienen te
worden. Door de hogere peilen op het Afleidingskanaal is een terugslagklep nodig. Een
drempel aan de uitwatering dient voorzien te worden tussen 3.70 mTAW en 4.00 mTAW.
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Figuur 4-6:

Mogelijke wijzigingen in de afwatering van de Slependammepolder

4.7.1.4.5 Polder van Maldegem
Uitgangspunten
Gravitaire afwatering verdient de voorkeur. Hoe dan ook voldoende maatregelen om het peil
te controleren of de afwatering te verzekeren.
Varianten
Variant 1: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 1.50 mTAW
Aandachtspunt is de aansluiting van de Noordbroekwatergang (0413) die nu verloopt via de
oude Lieve arm.
De aanpassing is een opportuniteit voor het plaatsen van terugslagkleppen.
Variant 2: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 3.50 mTAW
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Gravitaire afwatering is niet mogelijk. Bundeling van afwateringspunten en verbindingen zijn
aangewezen om de kosten te beperken en om de risico’s te controleren:
Beide zuidelijke watergangen kunnen worden voorzien van een gemaal, en onderling
verbonden worden via de Paddepoelewatergang-Motebeek (O410, die daarvoor verdiept
wordt) met een noodsifon onder de Ede (O412).
De Moerhuizenwatergang (08360, ten noorden van het Leopoldkanaal) en de zone tussen
Afleidingskanaal en Leopoldkanaal zullen in de variant afwateren via een pompgemaal dat
zal instaan voor de afwatering van het niet samengevoegde Leopoldkanaal. Aandachtspunt
is de ligging van het gemaal, en de verbinding met de Oude Lieve (ligging en
afvoercapaciteit).

Figuur 4-7:

Mogelijke wijzigingen in de afwatering van de Polder van Maldegem voor Variant 2

De Papenkreek (08363, westelijk noordelijk deel) kan aangesloten worden op dit gemaal, of
met een sifon verbonden worden met de Donkse Beek (O404). Een noodpomp is
aangewezen.
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Een alternatief is het aansluiten van de Noordbroekwatergang (O413) via het gemaal op het
Leopoldkanaal via een sifon, met nooduitwateringsmogelijkheid via een sifon onder de Ede
(O412).
Aan de Ruldervoordewatergang (O415) (Noordbroekwatergang) komt vandaag al een
installatie voor de plaatsing van een noodpomp voor. Deze dient behouden te blijven.
Variant 3: verbreding Afleidingskanaal (LO) op 3m50 TAW, stuw te Balgerhoeke op 5m60
TAW
Langere sifons zijn nodig. De afvoercapaciteit van de huidige sifons blijkt te voldoen. Ook
voor de verbinding met de Noordbroekwatergang (O413) is de verbinding met de Lieve een
aandachtspunt.
De afwatering ten zuiden van het Afleidingskanaal gebeurt via een beperkt aantal punten,
het water wordt er naar toegevoerd via lange parallelgrachten, die over grote lengte
verplaatst moeten worden.
4.7.1.4.6 Zuidervaartje
Uitgangspunten
Vrijwaren van de afvoer
Varianten
Variant 1: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 1.50 mTAW
De gravitaire afwateringsmogelijkheid blijft behouden. Daar er gestreefd wordt naar lagere
peilen bij wassen dan de actuele op het Leopoldkanaal zal de afwatering verbeteren.
Variant 2: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 3.50 mTAW
Gravitaire afwatering is niet mogelijk. Het bestaande gemaal dient vervangen te worden door
een gemaal met voldoende afvoercapaciteit.
Variant 3: verbreding Afleidingskanaal (LO) op 3m50 TAW, stuw te Balgerhoeke op 5m60
TAW
Er wijzigt niets aan de afvoersituatie. Afhankelijk van de positie van de kanaaloever zal de
sifon aangepast of enkel verdiept dienen te worden, het bestaande gemaal verplaatst of
gesupprimeerd.
4.7.1.4.7 Damse Polder
Uitgangspunten
Maximaal behoud van gravitaire afwatering.
Voldoende afvoercapaciteit en bedrijfszekerheid in geval van pompgemalen.
Varianten
Variant 1: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 1.50 mTAW
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Het voorkomen van drijfzand ter hoogte van het Geleed wijst op weinig geschikte
bodemeigenschappen voor uitgraving. Dit hypothekeert mogelijk een uitdieping tot –3
mTAW. Het is een aandachtspunt voor het gehele project: in functie van de
bodemeigenschappen zullen plaatselijke verstevigingen noodzakelijk zijn.
Variant 2: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 3.50 mTAW
De ligging van de waterlopen biedt mogelijkheden tot groepering van waterlopen naar een
beperkt aantal maalpunten: twee in het noordelijk deel, twee in het zuidelijk deel, met elkaar
verbonden via sifons
Aansluiting op bestaand gemaal
WH9

Te combineren met gemaal voor
voeding van de Damse Vaart

Bundel Noord 1
WH12

Het Geleed

WH13A

Klein afwateringsgebied
aansluiten op WH12 of WH15

Bundel Noord 2
WH15

Aansluiten op WH18

WH18

Verloren Kreek

O8364

Vaardeken

Locatie voor pompstation

Bundel Zuid 1 : combinatie van pompen voor ontwatering van hoog en laag gebied in één station. De
langsgracht voor het opvangen van doorsijpelend water van het kanaal dient voldoende
gedimensioneerd worden om de verbinding tussen uitwateringspunten te realiseren.
WH20

WH20 (zeer klein) kan
gemakkelijk op WH11.1
aangesloten worden via
langsgracht.

WH11

Stampershoekbeek

WH13

Het Geleed

WH14

Het geleed ligt vrij hoog
WH14 ligt laag

Bundel Zuid 2
WH16

Hoge Watering

WH17
Gemaal Zuidervaartje
WH10

Zuidervaartje

Ter hoogte van actueel
pompstation
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Figuur 4-8:

Mogelijke wijzigingen in de afwatering van de Damse Polder voor Variant 2

Variant 3: verbreding Afleidingskanaal (LO) op 3m50 TAW, stuw te Balgerhoeke op 5m60
TAW
Bijzonder aandachtspunt is de passage van Moerkerke. Omwille van de bebouwing is
mogelijk ook hier een technisch profiel aangewezen.
Op de linkeroever is de verbreding een opportuniteit om de afwatering te reorganiseren:
Enkele waterlopen kunnen samengenomen worden: de Stampershoekbeek, het Geleed en
WH14 eventueel met een gemaal voor noodsituaties (WH20 kan makkelijk op WH11.1
aangesloten worden).
WH17 loopt parallel aan het kanaal en zal over grote lengte verplaatst moeten worden.
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4.7.1.4.8 Zwinpolder
Uitgangspunten
Maximaal behoud van gravitaire afwatering bij normaal regime, via het actuele
Leopoldkanaal of een nieuw te graven afvoerkanaal.
Bij voorkeur geen hogere peilen dan 2m40 in de opwaartse delen van de Polder, ter hoogte
van de overstorten.
Een zo stabiel mogelijk (beheersbaar) peil als randvoorwaarde.
Varianten
Variant 1: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 1.50 mTAW
Bij dit scenario zijn voor de waterlopen op rechteroever geen ingrepen nodig.
Op de linkeroever is een directe afwatering naar het nieuwe kanaal mogelijk.
Een herorganisatie van de afwatering is nodig ter hoogte van het uit te graven
verbindingskanaal met het Boudewijnkanaal. Deze afwatering zal echter gravitair kunnen.
Bij een peil op anderhalf meter zal echter onderzocht moeten worden of een volledige
gravitaire afwatering naar zee bij normaal regime mogelijk is. Bij wassen zal mogelijk
bijkomende pompcapaciteit nodig zijn om het water naar zee af te voeren.
Variant 2: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 3.50 mTAW
Een volledige gravitaire afwatering is niet meer mogelijk. Het behoud van een zo groot
mogelijk deel van het Leopoldkanaal, bijvoorbeeld afwaarts van de aftakking naar de
achterhaven of het Boudewijnkanaal dient overwogen te worden om zoveel mogelijk water
gravitair af te kunnen wateren.
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Figuur 4-9:

Mogelijke wijzigingen in de afwatering van de Zwinpolder voor Variant 2

Opportuniteiten
Een hergroepering van uitwateringspunten dient overwogen te worden: volgende
mogelijkheid dient zich aan als meest logische:
Rechteroever: De huidige 7 punten kunnen herleid worden tot 3 punten met een groepering
van de 4 Zuidelijke, de twee punten voor de afwatering van Westkapelle, en de Isabellavaart
(noordelijk).

Bundel Zuidelijk deel
WH8.1

Moerader

WH8

De Zwinnevaart

WH8.2
WH5.A
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Bundel Westkappelle
WH5

Zuidwatergang

WH3

Noordwatergang

Noordelijke deel
WH1

De Isabellavaart

Linkeroever: De huidige afwateringscapaciteit is feitelijk onvoldoende, de herorganisatie is
een opportuniteit om deze te verbeteren.
Twee uitwateringspunten dienen behouden te blijven:
o

Omwille van veiligheidsoverweging

o

Omwille van de beperkte uitwisselingscapaciteit tussen H7 en H6 (Romboutswerve
en Ronselaerebeek).

Volgende ingrepen kunnen deeluitmaken van de herorganisatie
o

Verhoging van de pompcapaciteit op de Ronselaerebeek om de gravitaire
afwatering via de sifon te compenseren.

o

Uitrusting van de Romboutswerve met een pompgemaal.

o

Verbetering van de verbinding tussen beide beken voor noodgevallen

Bundeling met uitbreiding bestaande pompcapaciteit
WH7

Romboutswerve

WH6 (en 6B)

Ronselaerebeek

Sifon en pompgemaal
(WH6B)

Supprimeren uitwateringspunt
WH4

De Eivoordebeek, gelegen in de achterhaven van Zeebrugge
wordt met de uitbreiding van de vergroting van het Zuidelijk
Kanaaldok aangepast en vormt geen aandachtspunt voor
het project Seine-Schelde West

Variant 3: verbreding Afleidingskanaal (LO) op 3m50 TAW, stuw te Balgerhoeke op 5m60
TAW
Bij dit scenario zijn op de rechteroever geen ingrepen nodig.
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De Eivoordebeek (WH4) gelegen in de achterhaven van Zeebrugge wordt met de uitbreiding
van het Zuidelijk Kanaaldok aangepast en vormt geen aandachtspunt voor het project SeineSchelde West.
Op de linkeroever dienen de kunstwerken van de overige waterlopen aangepast te worden,
rekening houdend met de aanpassingen aan het Afleidingskanaal.
o

Voor de sifons is een verlenging (en verdieping) noodzakelijk.

o

Bij de bouw van het pompgemaal op de Ronselaerebeek is al rekening gehouden
met een mogelijke aanpassing van het Afleidingskanaal, hier moet enkel een nieuwe
aansluiting voorzien worden.

Een reorganisatie van de afwatering is nodig ter hoogte van het uit te graven
verbindingskanaal met het Boudewijnkanaal. WH7 en WH6 lopen parallel aan het kanaal en
zullen over grote lengte verplaatst moeten worden. De afwatering zal echter gravitair
kunnen.
Opportuniteiten
Dit is een opportuniteit om de afwatering van de linkeroever te verbeteren: volgende
ingrepen kunnen overwogen worden:
o

(her-)groepering van uitwateringspunten

o

herorganisatie van de afwatering

o

herdimensionering van kunstwerken

4.7.1.4.9 Overstorten
Uitgangspunten
De situatie mag ter hoogte van de overstorten niet verslechteren.
Varianten
Variant 1: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 1.50 mTAW
De situatie verbetert bij beter gecontroleerde maximum peilen op het kanaal dan actueel op
het Leopoldkanaal.
Variant 2: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 3.50 mTAW
Omwille van de afwatering via pompgemalen zal het peil in de polders beter gecontroleerd
kunnen worden (mits voldoende afvoercapaciteit).
Variant 3: verbreding Afleidingskanaal (LO) op 3m50 TAW, stuw te Balgerhoeke op 5m60
TAW
Geen invloed op de overstorten in het afwaarts deel.
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4.7.2

Grondwatersysteem

De positie van de kanaalpeilen ten opzichte van het grondwaterpeil bepaalt of en waar het
kanaal een infiltrerend of een drainerende functie heeft. Dit heeft niet enkel invloed op het
evenwicht tussen kanaal- en grondwaterpeilen, maar ook op het infiltreren van kanaalwater
in het grondwater.
Ook de kwaliteit van het water is daarbij van groot belang omdat er bij infiltratie in
gereduceerde omstandigheden geen zuivering meer plaatsvindt, waardoor eventuele
verontreinigingen zich diffuus verspreiden. In watervoerende lagen die in gebruik zijn voor
grondwaterwinning is het belang op korte termijn duidelijk, elders legt de verontreiniging een
hypotheek op de grondwatervoorraden.
Het is uiteraard niet de bedoeling dat de kanaalpanden dienen als ontvangend waterlichaam
voor lozingen van welke aard dan ook. Verder wordt verwacht dat op termijn met de
sanering van het afvalwater ook de waterkwaliteit op het Afleidingskanaal verder zal
verbeteren, en de negatieve invloed van de kanalen zelf zal verminderen. Deze
ontwikkelingen vallen echter buiten het kader van dit project.
Bijzondere aandachtspunten zijn verder de verzilting van het grondwater door inbreng van
zout of brak kanaalwater, en de verdroging door verlaging van het oppervlaktewaterpeil.
De knelpunten en opportuniteiten tengevolge van de wijzigingen in het grondwatersysteem
worden voor de varianten van het Afleidingskanaalalternatief verkend.
Variant 1: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 1.50 mTAW
Het Afleidingskanaal wordt vandaag volledig gevoed met zoet water. Het Leopoldkanaal is
brak. De polders zijn gebieden met zout grondwater, en met name in laag gelegen kreken
treft met brak oppervlaktewater aan. Het nieuwe kanaal zal daarom vanaf de samenvloeiing
brak water bevatten.
De verdieping en het uitgraven van een verbindingskanaal met de achterhaven (of met het
Boudewijnkanaal) kan effecten hebben: dieper zout grondwater komt in contact met
bovenliggend zoetwater waar beschermende weinig doorlatende lagen doorsneden worden
door het nieuwe of verbrede kanaal.
Voor schuttingen zal water uit het Boudewijnkanaal of de achterhaven naar het nieuwe
kanaal gevoerd worden. Dit water is verzilt, en zal leiden tot verdere verzilting van het
kanaal. Omwille van het lage kanaalpeil en het daaruit voortvloeiend drainerend karakter
t.o.v. de omgeving zal de invloed op het grondwater daarvan zich beperken tot de
onmiddellijke nabijheid van het kanaal.
Opwaarts van de splitsing met het Leopoldkanaal, zal het kanaal drainerend werken. Dit zal
leiden tot een (erg) grote daling van de grondwaterstanden. De afstand waarover de daling
zal plaatsvinden, zal in een grondwatermodellering bepaald worden.
Variant 2: samenvoegen Afleidings- en Leopoldkanaal op 3.50 mTAW
De achterhaven van Zeebrugge en het Boudewijnkanaal worden mede op peil gehouden
met zeewater. Dit werkt verzilting in de hand. Dit effect zal versterkt worden langs het
verbindingskanaal met de achterhaven (of met het Boudewijnkanaal). Bij het graven van het
verbindingskanaal kunnen plaatselijk diepere zoute grondwaterlagen in contact komen met
bovenliggend zoetwater. Een permanente toevoer van zoet oppervlaktewater om het
kanaalpeil in stand te houden zal deze negatieve effecten beperken.
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Met de afwatering van het Leie en Scheldestroombekken komt is er zoetwater ter
beschikking voor het voeden van het kanaal. De omliggende polders zullen eerder brak
water aanvoeren.
Om de verzilting van het oppervlaktewater tegen te houden (en dus ook van het grondwater)
is echter een grote hoeveelheid zoetwater nodig. De modellering van de waterbalans zal
uitmaken of de beschikbare hoeveelheden zoet (en brak) water kunnen volstaan om de
verzilting te beperken. De verzilting is afhankelijk van de periode van het jaar: in droge
periodes is de aanvoer van zoetwater beperkt.
Langs het kanaal Gent-Terneuzen blijkt de verziltende invloed waar het kanaalpeil zich
hoger bevindt dan het grondwaterpeil zich uit te strekken over enkele honderden meter aan
weerszijden van het kanaal (De Breuck 1983). De verzilting van omliggende polders dient
gecontroleerd te worden door de drainagegrachten naast het kanaal.
Een verder aandachtspunt is het risico op vervuiling van het grondwater vanuit het kanaal.
De mate waarin deze invloed en de invloed van de verzilting tot uiting komt hangt tevens af
van de doorlatendheid van de kanaalwanden, en van de mate waarin de aanwezige
drainagegrachten in staat zijn om de toestroming van water uit het kanaal op te vangen.
Opwaarts van de huidige stuw te Balgerhoeke zal het kanaal drainerend werken, wat zal
leiden tot een belangrijke daling van de grondwaterstanden. De afstand waarover de daling
zal plaatsgrijpen, zal in een grondwatermodellering bepaald worden. De mate waarin deze
invloed tot uiting komt hangt tevens af van de doorlatendheid van de kanaalwanden.
Variant 3: verbreding Afleidingskanaal (LO) op 3m50 TAW, stuw te Balgerhoeke op 5m60
TAW
Met uitzondering van de afvoer van het water van het Leopoldkanaal, is afwaarts van
Balgerhoeke de situatie voor het grondwater analoog aan deze van Variant 2. In
tegenstelling tot deze variant is de toevoer van opwaarts exclusief zoet, maar in droge
periodes ook beperkter omdat de voeding vanuit het Leopoldkanaal wegvalt.
Het hoger normaalpeil opwaarts van Balgerhoeke zal leiden tot hogere grondwaterstanden.
De afstand waarover de grondwaterstanden zullen stijgen zal in een grondwatermodellering
bepaald worden. Voor de bewoning stelt dit wellicht geen probleem, omdat de
grondwaterstand langs het kanaal nu erg laag is. De peilverhoging is mogelijk een
opportuniteit voor vernatting van natuurgebieden (Leen).
De mate waarin deze invloed tot uiting komt hangt tevens af van de doorlatendheid van de
kanaalwanden. Bijzondere aandacht is de vervuiling van het grondwater vanuit het kanaal.

4.7.3

Aspecten van de waterbalans

4.7.3.1 Waterbalansmodel
Het Waterloopkundig Laboratorium ontwikkelde een modelinstrumentarium voor de evaluatie
van laagwaterscenario’s voor het watersysteem van de Bovenschelde, Leie en Afwaterende
kanalen (Waterloopkundig Laboratorium, 2006). Het waterbalansmodel simuleert
waterbewegingen en de verdeling van beschikbare volumes water. De rivier- en
kanaalpanden zijn gedefinieerd als reservoirs gekenmerkt door hoogte-volume-oppervlakte
relaties bepaald op basis van de bathymetrie. Aan de reservoirs worden neerslag en
evaporatie toegekend. Aan het model worden verder afvoerdebieten van zijwaterlopen
toegevoegd. Voor elk pand wordt verder een peilbeheer gedefinieerd (dit is gelijkgesteld aan
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het normaalpeil). Verder worden de grootste watergebruikers (en waterbewegingen)
toegevoegd als lozing of onttrekking.
Het waterbalansmodel wordt gebruikt wordt om de effecten van de wijzigingen in het
systeem tengevolge van de ingrepen in de varianten van het Afleidingskanaal alternatief te
bepalen. Hiervoor wordt verwezen naar de bespreking van het waterbalansmodel dat voor
dit doeleind aangepast wordt.
De wijzigingen en mogelijke knelpunten worden hieronder verkend, en worden in verder
onderzocht met het waterbalansmodel.

4.7.3.2 Wijzigingen in het systeem
4.7.3.2.1 Hydrologische randvoorwaarden
Debieten
Het zal steeds mogelijk zijn het kanaal op peil te houden met water afkomstig van zee. De
toevoer van zoet water is echter wenselijk om de negatieve effecten van verzilting te
beperken. Hoe dan ook is het inbrengen van zout water vanuit zee niet te vermijden
tengevolge van de scheepsbewegingen tussen kust en binnenwateren, en het compenseren
van schutverliezen in de achterhaven bij hoogtij. Er zullen bijgevolg maximale matregelen
moeten voorzien worden om verzilting te minimaliseren.
De aanvoer van zoet water gebeurt voornamelijk van de Leie en de Bovenschelde. En
afhankelijk van de variant: (eerder brak water) vanuit de polders.
De afvoer dient rekening te houden met de versassingen te Zeebrugge (Van Dammesluis,
33.000 m³ per versassing), en de wettelijke verplichting om een debiet van 13 m³/s zoet
water te leveren op het kanaal Gent-Terneuzen, waar het gemiddeld debiet door
versassingen 8 m³/s bedraagt. Om het verziltingseffect van versassingen tegen te gaan is
ongeveer 1.4 à 1.8 keer zoveel zoet water nodig (PIANC, 1982), wat op het kanaal GentTerneuzen dit wettelijk debiet oplevert.
De analyse uit Technum, IMDC, Resource Analysis, 2001 wijst uit dat er jaargemiddeld
voldoende zoet water beschikbaar is. In de zomermaanden is de voeding echter niet elk jaar
voldoende om de schutverliezen te compenseren. In deze jaren is een aanvoer van
zeewater nodig om het peil in de haven en het Boudewijnkanaal te handhaven.
De huidige waterverdeling in de kanalen rond Gent zal in de waterbalans beschouwd worden
als uitgangspunt voor het nieuwe kanaal. Er zal nagegaan worden of het debiet dat
afgevoerd wordt via het Groot Pand naar het Afleidingskanaal volstaat om het ontwerppeil
aan te houden en om schutverliezen te compenseren. Zo meer afvoer nodig is zal het effect
op de verdeling van afvoeren van de kanalen rond Gent gekwantificeerd kunnen worden. Er
zal nagegaan worden welke mogelijkheden er voor de verschillende varianten zijn om de
indringing van zeewater te beperken.
Een bijkomende factor is het eventuele herstellen van de verbinding tussen de Moervaart en
de Getijdedurme waarvoor een bijkomende watervraag geldt en het bouwen van een nieuwe
sluis in Terneuzen, waardoor potentieel eveneens de vraag naar zoetwater zal toenemen..
Waterstanden
Er wordt uitgegaan van de ontwerppeilen in de drie varianten van het
Afleidingskanaalalternatief.
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Neerslag, Evaporatie (temperatuur)
In het balansmodel is tot nu toe gerekend met het referentiejaar 2003, waarmee ook de
simulaties met het bestaande model zijn uitgevoerd. De hoogte-volume-oppervlakte relaties
zullen aangepast worden naar de nieuwe kanaalsituatie. De evaporatie zal toenemen
omwille van het grotere wateroppervlak.
4.7.3.2.2 Schuttingen
Vandaag komen enkel verassingen voor ter hoogte van Schipdonk voor de pleziervaart. Met
de nieuwe sluizen te Schipdonk of Balgerhoeke, en te Dudzele (of aansluiting met de
achterhaven, Variant 1), neemt het aantal schuttingen toe. Bovendien neemt het volume per
schutting toe.
Mocht er een tekort aan water worden verwacht, dan kan overwogen worden om, zoals op
het Albertkanaal, pompen te installeren om het schutwater terug op te pompen naar het
opwaarts pand.
De schuttingen te Dudzele (Variant 1) zullen zout water in het kanaal brengen vanuit het
Boudewijnkanaal of vanuit de achterhaven van Zeebrugge.
Lekverliezen door fouten in de afdichting aan sluisdeuren en stuwen worden niet
meegerekend.
4.7.3.2.3 Voeding en drainage
In het bestaande waterbalansmodel wordt met infiltratieverlies niet expliciet rekening
gehouden. Deze variabele is begrepen in de onzekerheden op andere variabelen en
impliciet meegerekend in de debieten.
Omwille van de grote peilwijzigingen in de ontwerpsituaties zullen er zeker belangrijke
veranderingen plaatsvinden in het drainerend of voedend karakter van het kanaal. Mogelijk
zijn deze van zo groot belang dat zij kunnen leiden tot significante wijzigingen in de
waterbalans van het kanaal, waardoor het belangrijk is deze hoeveelheden te kwantificeren
en mee te rekenen in de waterbalans.
De verliezen door infiltratie kunnen beperkt worden door de oevers en bodem van het kanaal
af te dichten.
Het grondwatermodel laat toe de voeding of drainage door het kanaal te bepalen. Hieruit
zullen de gegevens (als onttrekking of lozing) bepaald worden voor de
waterbalansmodellering.
4.7.3.2.4 Onttrekkingen en lozingen
Industrie, Energiecentrales, Huishoudelijke afvalwater
Mogelijk zal het kanaal industrie aantrekken, met een mogelijke vraag naar bijkomende
energie, en bijkomend water als gevolg. Beschikbare gegevens van prognoses van
watergebruik kunnen gebruikt worden om het effect te bestuderen. Ze zijn niet
onderscheidend voor de drie varianten, maar vormen wel een bijkomende factor in de
evaluatie van de haalbaarheid.
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Landbouw
Waar peildalingen plaatsvinden (Afleidingskanaal opwaarts van Balgerhoeke in Variant 1 en
2) zal rekening gehouden moeten worden met bijkomende captaties van oppervlaktewater.
Bij peilverhoging (Afleidingskanaal opwaarts van Balgerhoeke in Variant 3) zal de afbouw
beperkt zijn (de captaties zijn schaars).
Drinkwater
De onttrekkingen in de toekomst ten behoeve van drinkwaterproductie in Knokke zullen in
het model worden opgenomen.

4.7.4

Aandachtspunten
• Naast dit project worden er in de West- en Oost-Vlaamse regio nog tal van andere
kanaal- en havenprojecten voorbereid die elk hun weerslag zullen hebben op de
waterhuishouding van de regio. Zo is er de impact van de Seine-Schelde-verbinding
via de Leie op de overstromingsproblematiek in het Gentse, de impact van een
mogelijke nieuwe sluis in Terneuzen op de zoet-zout-balans in het achterland, enz…
Er ontstaan in die zin grote vragen omtrent de cumulatieve effecten van al deze
ingrepen op het totale watersysteem dat gebonden is aan dit kanalennetwerk. Dat
systeem omvat niet enkel de beschouwde kanalen, maar ook het kanaal GentTerneuzen en het Schelde-Estuarium. Naast deze globale effecten zijn er ook lokale /
regionale effecten op de waterhuishouding te verwachten. Uit de ervaringen met de
verbreding van het kanaal Gent-Brugge weten we dat deze gevolgen niet alleen voor
de mens (overstromingen waar ze voorheen nooit optraden) maar ook voor natuur en
landbouw belangrijk kunnen zijn. De milieubeweging vraagt om een totaalbeeld op te
maken van de cumulatieve impact op het watersysteem (waterbalans, verzilting,
problemen en kansen, …) veroorzaakt door alle geplande kanaal- en sluisprojecten in
deze regio. Daarnaast is een zeer grondige studie van de gewijzigde
waterhuishouding essentieel. Niet alleen de voorkoming van nieuwe ongewenste
overstromingen maar ook de relatie met het grondwaterregime en de impact van dit
alles op de natuur moet zeer grondig bestudeerd worden vooraleer een beslissing
genomen kan worden.
• Het is niet steeds eenduiding of de verbetering van de waterbeheersing moet worden
ingegeven vanuit natuurdoelstellingen of vanuit de zorg voor een degelijke
waterbeheersing in het kader van landbouwactiviteiten. Het waterpeil in de polders.
kan sterk verschillen tussen de diverse polders. De waterhuishouding moet daarom
ook polders per polder worden bekeken. In het kader van de waterhuishouding dient
men er ook rekening met te houden dat grotere hoeveelheden zeewater de monding
van de Afleidingsvaart zullen binnenstromen. Men dient dan ook terdege rekening te
houden met mogelijke verzilting van zowel grond- als oppervlaktewater (o.a. via het
binnentrekken van water) in het eerste gedeelte van het traject. In het kader van het
waterbeheer bij wasperiodes zal er moeten over gewaakt worden dat:
− De afwatering van de polders mogelijk blijft om overstromingen met water dat uit
het binnenland komt te vermijden.
− De nodige voorzorgsmaatregelen getroffen worden om te vermijden dat het
Afleidingskanaal buiten de oevers treedt.
− Tevens zal er over gewaakt worden dat in periodes van waterschaarste geen
beroep moet worden gedaan op de omliggende gebieden om het waterpijl op
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bevaarbare hoogte te houden. Belangrijk daarbij is het behoud van de bestaande
bevloeiingssystemen.
• Met betrekking tot de waterhuishouding zijn er nog vele onbekenden. De
oppervlaktewateren en grondwaterschommelingen in de huidige en geplande situatie
en de gevolgen voor de Habitats in de SBZ en VEN gebieden dienen nader
onderzocht in een ecohydrologische studie. Hiervoor is een meetreeks van minstens
een kalenderjaar noodzakelijk.

4.8
4.8.1

Infrastructuur
Opportuniteiten

Indien er voor de AX grondtekort zou zijn kan – indien de timing klopt – de uitgegraven grond
eventueel aangewend worden voor de aanleg van ophogingen.

4.8.2

Knelpunten

4.8.2.1 Algemeen
•

•

Er werden met de beschikbare gegevens geen punten gedetecteerd die de realisatie
van het project hypothekeren. In die zin zijn er dus infrastructureel geen echte
knelpunten te melden. Wel dient vermeld dat de inventarisatie over een aantal
punten nog geen volledige informatie heeft opgeleverd. De voornaamste nog te
onderzoeken elementen zijn
o

de afdichting van de huidige kanalen omdat dit gevolgen kan hebben bij
verdieping van panden (risico op verbinding met grondwater of
naastliggende waterlopen). Om dat te achterhalen zouden enkele boringen
in het kanaal uitgevoerd moeten worde

o

de gevolgen van de waterstanden op de Van Damme sluis.

o

Leemten in de kennis

Wat de infrastructuur (bruggen enz) betreft blijkt dat de meeste zullen moeten
herbouwd worden. Bouwtechnisch gesproken zijn hier geen onoplosbare problemen
te verwachten. De implicaties naar ruimte, milieu, verkeer e.a. zijn niet onder het
punt infrastructuur opgenomen.

4.8.2.2 Leemten in de kennis en te verwachten technische moeilijkheden
•

De informatie m.b.t. de waterstanden vloeit voort uit de sonderingen. Om een goede
raming te maken, moet een piëzometrische campagne exacte en recente informatie
leveren. Dit is geen knelpunt in de strikte zin voor het project, maar de kennis van
het grondwaterpeil is wel een nodige voorwaarde voor een degelijke uitwerking van
technische varianten.

•

In de zone tussen het Boudewijnkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie zijn niet
veel grondgegevens beschikbaar. Bijkomend onderzoek is uit te voeren, maar er
worden geen verassingen verwacht. De knelpuntanalyse is dus onder voorbehoud
van verrassingen in het grondonderzoek
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•

Kanaalafdichting. Het geotechnisch profiel toont aan dat het tracé niet dicht is.
Afhankelijk van het waterpeil in het kanaal en de beschouwde zone zal zonder
afdichting het grondwater weglopen of toestromen. Dit is tevens van belang voor de
stabiliteit van de taluds. Exacte waterpeilen zijn noodzakelijk voor het dimensioneren
van de dijken en de afdichting.

•

Afhankelijk van het gekozen waterpeil en de beschouwde zone zullen er mogelijk
dijken nodig zijn. Voor het gedeelte tussen het Boudewijnkanaal en het
Afleidingskanaal van de Leie zal dit al voor het waterpeil 3.5mTAW nodig zijn. Voor
de zone Balgerhoeke-Schipdonk is dit te onderzoeken voor het peil 5.6mTAW.

•

Gezien in principe alle bruggen vervangen moeten worden, zal een belangrijk deel
van het budget hier aan besteedt worden. De fundering in zones 7 en 8 zal een
belangrijke post uitmaken van de constructiekosten. De bruggen in deze zone zijn
de Leeskensbrug, de Strobrug, de Rapenbrug. De nodige aandacht zal besteed
moeten worden aan een landschappelijke inpassing en aan architectuur. Hiertoe zal
een evenwicht moeten gevonden tussen eisen, wensen en financiële mogelijkheden.

•

De as-built en as-is toestand van de oeververdedigingen is onvoldoende gekend.
Vermoedelijk zullen deze oeververdedigingen moeten vervangen worden.
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Tabel 4-1:

Overzicht bruggen (dimensies)

Dudzelebrug/Zelzatebrug
Oostkerkebrug
Syfonbrug
Platheulebrug
Molentjesbrug
Jaksensbrug
Leeskensbrug
Strobrug

Huidig
WP
3,3 mTAW
3,3 mTAW
3,3 mTAW
3,3 mTAW
3,3 mTAW
3,3 mTAW
3,3 mTAW
3,3 mTAW

Sleutelpeil
4,91 mTAW
5,08 mTAW
4,93 mTAW
4,77 mTAW
5,04 mTAW
5,32 mTAW
8,52 mTAW
7,90 mTAW

Rapenbrug

3,3 mTAW

5,72 mTAW

Celiebrug
Brug N49

3,3 mTAW
3,3 mTAW

6,23 mTAW
13,74 mTAW

Balgerhoekebrug

5,0 mTAW

6,48 mTAW

Spoorwegbrug (museumlijn)
Brug N9/Adegembrug
Raverschootbrug
Veldekensbrug
Oostwinkelbrug
Stoktevijverbrug
Daelmenbrug/Meirlarebrug
Lindekensbrug
Duivekeetbrug
Sluisbrug Schipdonk

5,0 mTAW
5,0 mTAW
5,0 mTAW
5,0 mTAW
5,0 mTAW
5,0 mTAW
5,0 mTAW
5,0 mTAW
5,0 mTAW
5,0 mTAW

6,85 mTAW
10,57 mTAW
10,05 mTAW
9,39 mTAW
9,57 mTAW
9,36 mTAW
9,96 mTAW
9,43 mTAW
9,45 mTAW
10,65 mTAW

Tussenafstand
Doorvaarthoogte peilers/landhoofden
1,6 m
28,39 m
1,8 m
10,72 m
1,6 m
17,80 m
1,5 m
11,77 m
1,7 m
14,05 m
2,0 m
13,51 m
5,2 m
28,09 m
4,6 m
28,99 m
8,82 m
10,4 m

8,64 m
67,22 m
8,01 m

5,6 m
5,1 m
4,4 m
4,6 m
4,4 m
5,0 m
4,4 m
4,5 m
5,7 m

10,33 m
25,51 m
11,17 m
17,69 m
16,23 m
12,66 m
9,39 m
16,41 m
12,42 m
6,15 m

Opmerking

beweegbare
brug
beweegbare
brug
beweegbare
brug
beweegbare
brug

4 Knelpunten en opportuniteiten

184

4 Knelpunten en opportuniteiten

185

5.

REFERENTIES
Belgroma, 1999 – Inventarisatie van de waterhuishouding Leopoldskanaal. Rapport en
bijlagen. Afdeling Water.
De Breuck (1983) – Hydrogeologische studie van de Gentse Kanaalzone.
De Moor en Heyse (1974) – Lithostratigrafie van de kwartaire afzettingen in de
overgangszone tudden de Kustvlaket en de Vlaamse Vallei in Noord-West-België.
Natuurwet. Tijdschrift, 56.
Hydrologic, 2007 – Watersysteemanalyse Leopoldkanaal – Braakman. Eindrapport 43p. met
bijlagen. Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
IMDC, DHI, 2004 – Opmaak van numerieke hydrologische en hydraulische modellen van het
Leiebekken. Eindrapport, meerdere delen. Waterbouwkundig Laboratorium.
IMDC, DHI, 2005 – Opmaak van numerieke hydrologische en hydraulische modellen van de
Bovenschelde, het kanaal Gent-Terneuzen en het kanaal Gent-Oostende. Eindrapport,
meerdere delen. Waterbouwkundig Laboratorium.
IMDC, Resource Analysis, Bodemkundige dienst België, 2006 – Opmaak van
laagwaterstragtegieën – inventarisatie kanalenstelsel rond Gent. Watersysteem van de
Bovenschelde, Leie en afwaterende kanalen, I/RA/11275/05.056/FFO, in opdracht van
Waterbouwkundig Laboratorium.
Laforce & Van Eerdenbrugh, 1999
Lapere-SWK 2002 – Studie van de optimalisatie van de waterafvoer via het Afleidingskanaal
van de Leie, vak Schipdonk-Zeebrugge. Meerdere rapporten. Afdeling Bovenschelde.
Technum, IMDC, Resource Analysis, 2001 – Maatschappelijke Inpactstudie voor de
ontsluiting van de Vlaamse kusthavens. Eindrapport, 5 delen. Afdeling Bovenschelde en
Afdeling Kust.
Waterbouwkundig Laboratorium, Vrije Universiteit Brussel, 2004 – Inventarisatie voor de
opmaak van zoetwaterstrategieën. Bekken van de Leie. MOD 720/6.
Waterbouwkundig Laboratorium, Vrije Universiteit Brussel, 2004 – Inventarisatie voor de
opmaak van zoetwaterstrategieën. Bekken van de Bovenschelde. MOD 720/10.
Waterbouwkundig Laboratorium, Vrije Universiteit Brussel, 2006 – Opmaak van een
modelinstrumentarium voor de evaluatie van laagwaterscenario’s. Watersysteem van de
Bovenschelde, Leie en afwaterende kanalen. MOD 724/3.

5 Referenties

186

BIJLAGE A DE WATERBEWEGING IN DE OMGEVING VAN GENT
A.1

Normaal regime

De debieten van de Leie en de Bovenschelde komen in normale omstandigheden nagenoeg
volledig toe in het Westervak van de Ringvaart en worden afgevoerd via het Zuidervak naar
de Zeeschelde en via het Noordervak naar het kanaal Gent-Terneuzen.
In het protocol dat met Nederland werd afgesloten over het beheer van het kanaal GentTerneuzen is voorzien dat er voortdurend 13 m³/s naar Terneuzen dient te worden
afgevoerd.
Dit debiet is nodig om zoveel mogelijk het zoutwater terug te dringen dat bij het schutten van
schepen in het kanaal binnendringt. Dit gebeurt door het zogenaamde "spuien" bij laag water
in de Westerschelde.
Om aan deze overeenkomst te voldoen wordt de stuw van Evergem zo ingesteld dat ze
automatisch 13m³/s doorlaat. Om ook wat stroming in de stad te handhaven wordt er via het
Verbindingkanaal en de Tolhuissluis nog ongeveer 2m³/s doorgelaten en via de St. Jorissluis
op de Leie en het Handelsdok eveneens ongeveer 1m³/s.
Hiermee wordt dus ruimschoots voldaan aan de vooropgestelde 13m³/s. Dit is nodig
aangezien wij bij waterschaarste dit debiet niet kunnen afvoeren omdat het niet beschikbaar
is.
De middelwaarde van het debiet is het debiet dat gedurende 185 dagen per jaar bereikt of
overschreden wordt. Voor de Leie bedraagt dit 13m³/s en voor de Bovenschelde ongeveer
15m³/s. Gedurende gemiddeld een twintigtal dagen per jaar daalt het debiet zowel op de
Leie als op de Bovenschelde onder de 5m³/s zodat er minder debiet beschikbaar is dan
nodig om aan de overeenkomst met Nederland te voldoen.
Het saldo van het toevloeiend debiet, dus het debiet dat overblijft wanneer aan de
verplichting aan Nederland is voldaan, wordt via de stuw van Merelbeke naar de Zeeschelde
afgevoerd. Er wordt immers algemeen aangenomen dat een aanzienlijk bovendebiet een
gunstige invloed heeft op de aanslibbing in de Zeeschelde. Wanneer het bovendebiet gelijk
is aan nul dan komt het water in het meest opwaarts gelegen deel van het tijgebied
tweemaal per dag tot stilstand wat uiteraard aanleiding geeft tot aanslibbing. Wanneer een
bovendebiet aanwezig is blijft er steeds een lichte stroming aanwezig, ongeacht de stand
van het getij. De eerste opdracht van de stuwsluiswachter van Merelbeke bestaat er
derhalve in het normaal peil opwaarts de stuwsluis constant te houden en zeker niet te laten
dalen onder het normale peil. Dit peil is er immers nodig om de scheepvaart mogelijk te
houden. Ook deze regeling gebeurt automatisch wanneer de stuw op automatisch is
ingesteld.
De resulterende debietverdeling rond Gent, zoals klassiek gehanteerd, wordt onderstaand
weergegeven. Hierbij dient de kanttekening te worden gemaakt dat de verdeling 1/3 naar de
Toeristische Leie en 2/3 naar het Afleidingskanaal (zoals klassiek gehanteerd) recent meer
diepgaand werd onderzocht (IMDC, 2006) en dat daaruit een verdeling volgt, waarbij tijdens
normaal regime circa 85% van het debiet van de Leie wordt afgevoerd via het
Afleidingskanaal. Uit het gekoppeld model van de Leie en de Bovenschelde is gebleken dat
bij laagwater slechts 10% van het Leiewater langs de Toeristische Leie zal stromen.
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Figuur 5-1:

A.2

Normale debietsverdeling rond Gent

Maatregelen bij hoge waterstanden

Wanneer de aanvoerdebieten van Leie en Bovenschelde samen zo groot worden dat de
stuwen van Merelbeke volledig of bijna volledig open staan, dan zal de stuwwachter het
waterpeil op de Ringvaart trachten te handhaven door ook de stuw B4 te openen die de
verbinding vormt tussen het benedenpand van de Bovenschelde en de Tijarm van de
Schelde.
Wanneer het debiet op de Ringvaart te Merelbeke zo groot is dat de stuwen volledig moeten
openstaan om het peil 5.70m TAW te kunnen handhaven opwaarts de stuw, dan is er
onvermijdelijk ook een aanzienlijk debiet op de Leie.
Vermits ongeveer tweederde van het Leiedebiet afstroomt via het Afleidingskanaal van de
Leie en vermits dit kanaal het kanaal Gent-Oostende op gelijk niveau kruist te Schipdonk en
vooral vermits het kanaal Gent-Oostende een volledig vlakke bodem heeft, stijgt het
waterniveau onmiddellijk boven het normaal peil (5.70) te Schipdonk indien de stuw van
Schipdonk, die de verbinding vormt met het afwaarts gedeelte van het Afleidingskanaal,
gesloten is.
Zodra het waterpeil te Schipdonk een tiental centimeter stijgt boven het normaal peil 5.70m
TAW zal de stuwwachter van Schipdonk de stuw gedeeltelijk openen, zodat een deel van
het Leiedebiet naar Heist wordt afgevoerd. Hoe groter het Leiedebiet, hoe meer de stuw van
Schipdonk moet worden geopend om het peil te Schipdonk zoveel mogelijk te handhaven.
Wanneer de stuw volledig geopend is voert zij tussen de 50 en 60m³/sec. af. De Leie kan
echter een veel groter debiet aanvoeren via het Afleidingskanaal zodat het waterpeil te
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Schipdonk verder zal stijgen. Dit zal zich onmiddellijk laten voelen in het pand SchipdonkGent en in de Ringvaart ter hoogte van Evergem. Daardoor zal de stuw van Evergem
worden geactiveerd en zal een groter debiet naar het kanaal Gent-Terneuzen worden
afgevoerd.
Bij wasdebiet worden de keersluis K2 op de Leie en de sluis E3 op de Bovenschelde, die de
binnenstad van Gent beschermen tegen instromend water, via deze natuurlijk waterlopen
gesloten.
Wanneer ondanks bovenstaande maatregelen het waterpeil op de Ringvaart verder stijgt,
moeten meer uitzonderlijk maatregelen genomen worden; bij voorkeur in deze volgorde :
1. De afvoer naar Terneuzen wordt opgedreven tot rond de 90 a 100m³/sec. Hierdoor
zal het waterpeil in het kanaal meer stijgen dan de normaal toegelaten 25cm in de
periode dat er niet of weinig kan gespuid worden in Terneuzen. De Nederlandse
autoriteiten zullen dan voorrang geven aan het spuien en ook de Oostsluis
respectievelijk de Westsluis inschakelen om meer water te kunnen evacueren.
Daardoor wordt dan wel de scheepvaart gehinderd die in de periodes van laag water
in de Westerschelde geen gebruik meer kan maken van de sluizen.
2. In Merelbeke worden de hefdeuren van de tweede scheepvaartsluis gelijktijdig
geopend, waardoor een bijkomende opening van 18m ontstaat. Dit is slechts
mogelijk door het uitschakelen van de beveiligingen.
3. In Gent zal op het kanaal Gent-Oostende de keersluis K1 worden gesloten om het
waterpeil in de omgeving van de Watersportbaan en het noorden van de binnenstad
te beperken. Hierdoor stroomt er geen water meer via de Tolhuissluis naar het
kanaal Gent-Terneuzen en moet de stuw van Evergem een beetje meer worden
geopend om hetzelfde debiet naar Terneuzen af te voeren (20m³/sec.).
Hiermee zijn alle tot nu toe beschikbare middelen uitgeput. Het waterpeil zal nu in de
Ringvaart zo hoog stijgen tot een evenwicht bereikt wordt tussen aanvoer en afvoer.
Bij een hoger peil in de Ringvaart en in Schipdonk verhoogt immers automatisch de afvoer
naar Antwerpen via de Zeeschelde en naar Heist via het Afleidingskanaal.
Het peil 7.0m TAW is evenwel het hoogst aanvaardbare peil op de Ringvaart en vormt reeds
een reëel gevaar in de omgeving van Lovendegem op het kanaal Gent-Oostende, omdat
een heel klein dijkje tussen de langsweg en het kanaal van ongeveer 70cm hoog en
nauwelijks een halve meter breed aan de kruin een bewoond gebied tegen overstroming
beschermt.

De enige stuw die dan nog niet volledig open staat is deze van Evergem die de afvoer naar
Nederland regelt. Hiermee moet evenwel zeer voorzichtig worden omgesprongen.
Het volledig openen van deze stuw bij hoog water in de Westerschelde zou zowel de stad en
omgeving van Lokeren onder water zetten via de Moervaart als een deel van de gemeente
Sas van Gent in Nederland. Bij laag water in de Westerschelde kan de afvoer naar
Nederland evenwel nog opgevoerd worden. Dit gebeurt dan wel ten koste van de
zeescheepvaart en de binnenscheepvaart omdat er dan nog langer moet gespuid worden
met de drie beschikbare scheepvaartsluizen te Terneuzen.
Een laatste redmiddel bij dreigend overstromingsgevaar in de benedenpanden is het tijdelijk
sluiten van de stuwen ondanks de zeer grote debieten.
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Eigenlijk herstelt men daardoor tijdelijk de vroeger bestaande natuurlijke toestand en wordt
het bergingsvolume van de rivier en eventueel van zijn winterbed opnieuw gebruikt.
Ook deze maatregel werd tijdelijk genomen op de Leie tijdens de was van januari 1993.
Deze ultieme maatregel mag evenwel slechts in uitzonderlijke omstandigheden worden
toegepast.

Figuur 5-2:

Extreme debietsverdeling rond Gent
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