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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. Onderhavig rapport wordt gevormd door de bundeling van de eindverslagen 
van de onderzoekingen die op vlak van de waterhuishouding zijn uitgevoerd in het kader van de 
Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West. 

 

 

1.1. Doel van de deelstudie 
In offertefase zijn vier studies gedefinieerd om de effecten van de Afleidingskanaalalternatieven op 
de waterhuishouding te onderzoeken. 

Een predimensioneringsstudie waarin aan de hand van een hydraulisch model de 
afvoermogelijkheden van het kanaal worden bestudeerd, en de implicaties op waterpeilen in het 
doorkruiste gebied en het Groot Pand. 

Een hydrologische studie, waarin bepaald wordt hoe de afwatering van het doorkruiste gebied 
gegarandeerd wordt, voor de afleidingskanaalalternatieven. 

Een waterbalansstudie waarin nagegaan wordt of er voldoende water is om het kanaal te voeden 
en om verzilting tegen te gaan. Om het verziltingsaspect te bestuderen is intussen een 
afzonderlijke studie gestart. 

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

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
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Een analyse van de risico’s van overstromingen, ten behoeve van de kosten-baten analyse. 

Aan deze onderzoeken is ten behoeve van het Plan-MER een regionale grondwatermodellering 
toegevoegd om de effecten van nieuwe kanaalpeilen op grondwaterstanden te definiëren. 

1.2. Overzicht van het rapport 
Het rapport behandelt achtereenvolgens 

• De predimensioneringsstudie (Hoofdstuk 2) 
• De hydrologische studie van het doorkruiste gebied (Hoofdstuk 3) 
• De waterbalansstudie (Hoofdstuk 4) 
• De grondwatermodellering (Hoofdstuk 5) 

De synthese en belangrijkste conclusies van deze onderzoekingen zijn opgenomen in het 
procesnota (deel VIII) van de Haalbaarheidsstudie. De risico-analyse, uitgevoerd door het 
Waterbouwkundig Laboratorium, vormt een afzonderlijke nota, en maakt geen onderdeel uit van dit 
rapport. 
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2. PREDIMENSIONERINGSSTUDIE 

2.1. Algemeen 

2.1.1. Doel van de studie 
Doel van de predimensioneringsstudie vormt de bepaling van de ingrepen die nodig zijn om een 
verbeterde ontsluiting voor binnenvaart van de kusthavens te bekomen, te combineren met een 
(verbeterde) afvoer van wassen vanuit het Gentse.  

Deze predimensioneringsfase omvat de aanpassingen van het bestaande hydraulisch model voor 
de Boven-Schelde en de Leie en hun afvoerwaterwegen (IMDC, 2005a). Deze aanpassing bestaat 
uit een omvorming van het Afleidingskanaal van de Leie/Leopoldkanaal tot een vaarweg geschikt 
voor scheepvaart conform de gestelde voorwaarden van het bestek en drie alternatieve verlopen 
van kanaallengteprofiel, namelijk: 

• Alternatief 1: een kanaal uit één pand op normaal peil 1,5 mTAW, afwaarts van Strobrugge 
gevormd door het samenvoegen van het Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal. Zodat de 
gravitaire afwateringsmogelijkheid van het Leopoldkanaal blijft bestaan. 

• Alternatief 2: een kanaal uit één pand op normaal peil 3,5 mTAW, afwaarts van Strobrugge 
gevormd door het samenvoegen van het Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal. In dit geval 
valt de gravitaire afwateringsmogelijkheid van het Leopoldkanaal weg. 

• Alternatief 3: een sluis te Raverschoot deelt het kanaal in twee panden: een opwaarts pand dat 
rechtstreeks aansluit op het Groot Pand (de kanalen en waterlopen die aansluiten op de 
Ringvaart rond Gent op normaalpeil van 5,60 mTAW); en een afwaarts pand op 3,50 mTAW 
gevormd door de verruiming van het bestaande Afleidingskanaal zonder te raken aan het 
Leopoldkanaal. 

2.1.2. Overzicht van de studie 
Deze drie alternatieven zijn tijdens het verloop van de predimensioneringsfase volgens een drietal 
onderzoekspistes getoetst volgens een aantal criteria, en dit voor de storm van december 2002 
(het peil op het Groot Pand heeft voor deze referentiestorm een retourperiode van ca. 80 jaar) en 
een storm met een retourperiode van 100 jaar.  

In een eerste piste wordt een maximale afleiding van de storm/was via het AKL nagestreefd. 
Hierbij is onderzocht onder welke voorwaarden deze doorvoer gecombineerd kan worden met de 
afwatering van het doorkruiste gebied. In deze piste varieert het kanaalpeil in functie van het 
wasdebiet en de afvoermogelijkheid te Zeebrugge. De verbinding met de haven van Zeebrugge 
moet bij was afgesloten worden.  

Piste 2 bestaat uit een gecombineerde aanpak tussen de handhaving van het normaal peil van het 
nieuwe kanaal met de afvoerfunctie van het doorkruiste gebied (dit is inclusief westelijk pand van 
het Leopoldkanaal voor Alternatief 1 en 2) plus de huidige maximumafvoer vanuit het Groot Pand 
(ca. 100 m³/s in december 2002). In deze piste wordt het kanaalpeil geregeld door een stuw 
opwaarts van de uitwateringssluizen te Zeebrugge, waarbij het kanaal voor Alternatief 2 en 
Alternatief 3 in open verbinding staat met de haven van Zeebrugge. 

In Piste 3 wordt geprobeerd zoveel mogelijk gravitair af te wateren van zowel de afvoer van het 
doorkruiste gebied als de huidige maximumafvoer vanuit het Groot Pand (ca. 100 m³/s). Eveneens 
is onderzocht onder welke afvoer de in het AKL optredende peilstijgingen voldoende beperkt 
blijven met het oog op de scheepvaartfunctie van het AKL.  
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2.1.3. Overzicht van de verslaggeving 
In paragraaf 2.2 wordt naast een update van het basismodel ook de aanpassingen van het 
AKL/Leopoldkanaal conform drie voor(op)gestelde alternatieven besproken. Meer specifiek zijn dit 
(hoofdzakelijk) het netwerk, dwarssecties en structuren afwaarts van Schipdonk (AKL, Leopold- en 
Dudzelekanaal). Ook de veranderde hydrodynamische randvoorwaarden worden behandeld. 

In paragraaf 2.3 worden vooreerst de resultaten van Piste 1 en 2 summier weergegeven. 
Vervolgens worden de simulatieresultaten besproken zoals behandeld in Piste 3. Enerzijds wordt 
hierin afgewogen wat het effect is van het verbrede AKL/Leopoldkanaal op het waterpeil in het 
Groot Pand bij een wasafvoer vergelijkbaar met de huidige toestand. Dit gebeurt zowel voor de 
storm december 2002 als voor de storm met een retourperiode van 100 jaar. Anderzijds is ook 
bekeken welke de impact is indien de wasafvoer geregeld wordt in functie van maximale afwaartse 
waterpeilen (i.e. de scheepvaartfunctie), en dit voor de storm met een retourperiode van 100 jaar. 

Tenslotte worden in paragraaf 2.4 de simulatieresultaten naast elkaar gelegd, waaraan de nodige 
conclusies worden verbonden wat betreft de geschiktheid van elk van de alternatieven. 

2.2. Modelbeschrijving 

2.2.1. Basismodel 
In deze studie wordt gebruik gemaakt van het hydrodynamisch model Seine-Schelde West (SSW-
model). Als basis voor dit SSW-model geldt het gecombineerde model voor Boven-Schelde en 
Leie. In Figuur 2-1 wordt het netwerk van dit basismodel beschreven. Voor een gedetailleerde(re) 
modelbeschrijving van dit basismodel wordt naar de betreffende rapportage verwezen (IMDC, 
2005a). 
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Figuur 2-1: Schets modelbereik basismodel 

2.2.2. Netwerk 
De aanpassingen van het SSW-model ten opzichte van het basismodel situeren zich voornamelijk 
ter hoogte van het Afleidingskanaal van de Leie, afwaarts Schipdonk (Figuur 2-2). 
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Figuur 2-2: Hydrodynamisch netwerk SSW-model van kanalen zone ten noordwesten van Gent 

 

Het netwerk van het basismodel, volgens huidige situatie, is uitgebreid met het Boudewijnkanaal, 
het Dudzelekanaal1, het Leopoldkanaal (tot Sint-Laureins) en een rechttrekking van het AKL te 
Raverschoot, net opwaarts van Balgerhoeke (Tabel 2-1).  

Een bijkomend verschil met het oorspronkelijke basismodel is de gemodelleerde lengte van de 
Zeeschelde. Net zoals in de scenarioberekeningen van het basismodel ligt de externe afwaartse 
rand van de Zeeschelde te Dendermonde, i.p.v. te Melle. De door te rekenen wasafvoer 
(composietstormen met 100-jaarlijkse retourperiode) beïnvloeden immers de waterstanden te 
Melle. Met de gemodelleerde lengte van de Zeeschelde tot Dendermonde wordt deze verlengd 
van 3 tot 29.7 km. Hiermee vergroot de komberging afwaarts van het sluis-stuw-complex te 
Merelbeke en blijft deze steeds substantieel groter dan het maximaal afgevoerde volume bij was. 
De wasafvoer beïnvloedt aldus amper de waterstand te Dendermonde. 

Voor deze verlenging is gebruik gemaakt van het model van de Zeeschelde, dat werd opgebouwd 
in het kader van de actualisatie van het Sigma Plan (IMDC, 2003).   

                                                 
1 In deze rapportage wordt de verbinding tussen het AKL/Leopoldkanaal met de haven van Zeebrugge het 

Dudzelekanaal genoemd. Deze verbinding gebeurt via het Boudewijnkanaal, conform aansluitingsvariant A. 
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Tabel 2-1: Overzicht van de netwerkuitbreiding 

Waterloop Gedeelte gemodelleerd Gemodelleerde lengte [km] 
Rechttrekking 
Afleidingskanaal v/d Leie 

Parallel aan Afleidingskanaal, net 
opwaarts van Balgerhoeke 

2,150 

Zeeschelde van Merelbeke tot limnigraaf te 
Dendermonde 

29,700 
(i.p.v. 3.000 in basismodel) 

Boudewijnkanaal volledig 15,359 
Leopoldkanaal van Sint-Laureins tot Strobrugge 

(i.e. ‘monding’ AKL)  
7,450 

(plus deel parallel aan AKL) 
Ontwerp ‘Dudzelekanaal’ volledig 4,545 

 

2.2.3. Gebruikte software 
De hydrodynamische berekeningen werden uitgevoerd met het Mike11-model, meer bepaald met 
de modules HD (hydrodynamica) en SO (beweegbare structuren). Het SSW-model werd 
aangepast in Mike11 versie 2005 SP4. Dit in tegenstelling tot het basismodel dat opgebouwd werd 
in Mike11 versie 2003B.   

De modelleringssoftware werd ontwikkeld door het Deense DHI Water & Environment.  

Mike11 berekent de niet-permanente stroming in een waterloop of een netwerk van waterlopen 
met de mogelijkheid om de overstroming van dijken of het opvullen van het winterbed te simuleren.  
Hiervoor maakt Mike11 gebruik van de 1-dimensionale ondiepwatervergelijkingen. Deze 
vergelijkingen, ook de St.-Venant vergelijkingen genoemd, bestaan uit een continuïteitsvergelijking 
(behoud van massa) en een momentumvergelijking (behoud van beweging). 

Het model berekent in een discreet aantal punten de waterstand en het debiet in functie van de tijd 
rekening houdend met externe en interne randvoorwaarden.  Externe randvoorwaarden dienen 
aan elke rand van het model te worden opgelegd. In het SSW-model bestaan deze (zeker aan een 
afwaartse externe rand) uit een waterhoogte in functie van de tijd, of (bij vrijwel alle opwaartse 
externe randen) uit een debiet in functie van de tijd.  Interne randvoorwaarden omvatten een 
wiskundige beschrijving van kunstwerken en hydraulische structuren (bruggen, pompen, stuwen, 
sluizen, enz) die een invloed hebben op de hydrodynamica.   

Al deze vergelijkingen worden opgelost met behulp van de methode van de eindige differenties.  
Mike11 maakt daarbij gebruik van het impliciete numerieke schema van Abbott-Ionescu. 

Het schema van Abott-Ionescu bestaat uit een opeenvolging van h- en Q-punten, d.w.z. punten 
waar respectievelijk het waterpeil en het debiet wordt bepaald.  De continuïteitsvergelijking wordt 
gecentreerd ten opzichte van een h-punt, terwijl de bewegingsvergelijking rond een Q-punt wordt 
uitgeschreven.  Deze bewegingsvergelijkingen samen met de interne en externe randvoorwaarden 
vormen een stelsel van N algebraïsche vergelijkingen (met N het totaal aantal rekenpunten) dat via 
een ‘double sweep’ methode wordt opgelost. 

Wanneer er in het studiegebied beweegbare structuren voorkomen (stuwen, sluizen, e.d.) moet 
gebruik gemaakt worden van de module SO die het modelleren van dergelijke structuren en van 
hun manuele of automatische bediening mogelijk maakt.   

Voor een meer gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de Mike11 manuals (DHI, 2004a 
en DHI 2004b). 
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2.2.4. Dwarssecties 

2.2.4.1. Algemeen 
De dwarssecties vormen de kern van het hydrodynamisch model. Deze dwarssecties zijn enkel 
wat betreft het AKL/Leopoldkanaal geupdate. Dit is gebeurd aan de hand van recente opmetingen, 
voor de actuele toestand (GEOXYZ 2006a en 2006b), gecombineerd met type dwarssecties, voor 
de alternatieven (zie paragraaf 2.2.4.4).  

Naast een update van de oorspronkelijke 54 AKL-dwarsprofielen (van het basismodel) werden 
enkele nieuwe dwarsprofielen voorzien, dit voornamelijk ter hoogte van brugdoorgangen en 
overgangen van profieltype (tussen talud- en bakprofiel), dit tot een totaal van 80 (voor de huidige 
toestand) à 85 dwarsprofielen (voor de alternatieven).  

Van het deel van het Leopoldkanaal opwaarts van Strobrugge, dit is het deel niet parallel aan het 
AKL, wordt het aantal dwarsprofielen beperkt tot 3 opmetingen (GeoXYZ, 2006b), en dit tot de 
stuw Sint-Laureins. In het parallelle deel worden dwarssecties in het Leopoldkanaal voorzien ter 
hoogte van de dwarssecties in het AKL. 

In het basismodel hebben de dwarssecties ter hoogte van de uitwateringskokers te Zeebrugge de 
afmetingen van die kokers. Dit blijft ook zo in het SSW-model, ook al zijn de kokers nu effectief als 
kokers in het model opgenomen (zie paragraaf 2.2.4.5). 

Het toekomstige Dudzelekanaal en de AKL-rechttrekking te Raverschoot hebben respectievelijk 10 
en 5 ontwerp dwarsprofielen. 

2.2.4.2. Type Dwarsprofiel 
Conform de vraag uit het bestek, wordt het dwarsprofiel uitgewerkt volgens de (sobere) 
ontwerpprincipes van het project Seine-Schelde in Vlaanderen. In het project Seine-Schelde is in 
het voorkeursalternatief uitgegaan van het behoud van de breedte aan de waterlijn van de huidige 
Leie. Dit impliceert eenrichtingsverkeer voor klasse Vb, kruisend verkeer voor klasse Va geladen 
tot een maximale diepgang van 3 meter en kruisend verkeer tussen een klasse IV schip en een 
klasse Vb schip, waarbij de regels van een krap profiel wordt gehanteerd.   

In de predimensionering van het SSW-model is een eenvormige taludhelling van 1v:3h toegepast. 
Er wordt geen knik in het talud voorzien 1,3 m onder het normaal waterpeil zoals voorzien in het 
vooropgestelde taludprofiel (Tabel 2-2). De toename van de natte sectie bij het normaal waterpeil 
blijft hierbij beperkt (173,25 m² i.p.v. 172,4 m²).  

De gemodelleerde typeprofielen hebben aldus volgend overzicht: 

Tabel 2-2: Karakteristieken SSW talud- en bakprofiel, model 

 Taludprofiel Bakprofiel 
 bestek model bestek en model 
Taludhelling (vert:horiz)    
boven normaal waterpeil -1.3 m 
onder normaal waterpeil -1.3 m 

1:2,5 
1:3 1:3 n.v.t. 

Breedte (m)     
t.h.v. normaal waterpeil  
t.h.v. bodem 

50,7  
25,0 

52,0 
25,0 34,2 (minimaal) 

Waterdiepte bij normaalpeil (m) 4.50 4,50 
Natte sectie (m²) 172,4 173,25 153,9 
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Deze gemodelleerde type dwarssecties vormen een vergroting van de huidige dwarssecties van 
het AKL (basismodel). In Figuur 2-3 worden type dwarssecties vergeleken met de gemeten sectie  
2 km afwaarts van Schipdonk (sectie AKL 2080). Ook opgenomen in de figuur is de dwarssectie 
MaIS/Leiemodel. Dit dwarsprofiel is oorspronkelijk opgebouwd in de Maatschappelijke 
Impactstudie voor de ontsluiting van de Vlaamse kusthavens (IMDC, Technum & RA, 2001), en 
later, onder ‘Scenario 5’, toegepast in de scenario berekeningen van het (BS)Leiemodel, i.e. het 
basismodel (IMDC 2005c). De MaIS/Leiemodel-dwarssecties zijn opgebouwd als normale 
profielen voor 4400 tons scheepvaart. Ze zijn aldus ruimer (bodembreedte 36 m, natte sectie 
222,75 m²) dan de huidige SSW type dwarssecties.  
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Figuur 2-3: Vergelijking type dwarsprofielen met opmeting 

 

De natte secties van de typedwarsprofielen kunnen afgelezen worden in Figuur 2-4. Belangrijk 
verschil hierbij is dat voor de SSW-profielen de natte sectie bij normaal peil afgelezen dient bij een 
waterhoogte 4,50 m, terwijl dit bij het MaIS/Leiemodel dient te gebeuren bij 5,70 m. 
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Figuur 2-4: Vergelijking nattesecties van type dwarsprofielen en opmeting 

In dit SSW-model blijven de typeprofielen behouden ter hoogte van kruisingsplaatsen. 

2.2.4.3. Verloop dwarsprofielen volgens lengteprofiel 
Doel van de predimensioneringsfase vormt een vergelijking van drie verschillende alternatieven. 
Belangrijk onderling verschil tussen die alternatieven vormt het verloop volgens het langsprofiel 
van het normaal waterpeil (en dus bodempeil) van het AKL/Leopoldkanaal. In ‘Alternatief 1’ ligt het 
normaal waterpeil, afwaarts van het Groot Pand, op 1,50 mTAW, terwijl dit in ‘Alternatief 2’ en 
‘Alternatief 3’ 3,50 mTAW is. Bijkomend verschil vormt de locatie van de stuw/sluis tussen het 
Groot Pand en het AKL. In ‘Alternatief 1’ en ‘Alternatief 2’ situeert die zich in Schipdonk, in 
‘Alternatief 3’ in Balgerhoeke.  

In Tabel 2-3 worden normaal- en bodempeil van de alternatieven naast elkaar uitgezet. Zo ook het 
‘Scenario 5’, uit de scenarioberekeningen van het gekoppeld model van de Leie en de Boven-
Schelde (IMDC, 2005b).  

 

Tabel 2-3: Normaalpeil en bodempeil van het AKL/Leopoldkanaal per alternatief. 

(mTAW) Normaalpeil; (Bodempeil) 
Sectie Groot Pand AKL AKL/Leopoldkanaal 
 opwaarts Schipdonk afwaarts Schipdonk - 

opwaarts Balgerhoeke 
afwaarts Balgerhoeke - 

opwaarts Dudzele 
Alternatief 1 5,60; (1,10) 1,50; (-3,00) 1,50; (-3,00) 
Alternatief 2 5,60; (1,10) 3,50; (-1,00) 3,50; (-1,00) 
Alternatief 3 5,60; (1,10) 5,60; (1,10) 3,50; (-1,00) 
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(mTAW) Normaalpeil; (Bodempeil) 
Sectie Groot Pand AKL AKL/Leopoldkanaal 
 opwaarts Schipdonk afwaarts Schipdonk - 

opwaarts Balgerhoeke 
afwaarts Balgerhoeke - 

opwaarts Dudzele 
Scenario 5 
(MaIS/Leie) 

6,80; (1,10) 5,70; (0,00) 3,50; (-2,11) 

 

Dit ‘Scenario 5’ is gebaseerd op simulaties in het ‘MaIS-model’ (IMDC, Technum & RA, 2001). Het 
waterpeilverloop ervan is veeleer vergelijkbaar met dit van ‘Alternatief 3’: in beide wordt het AKL ter 
hoogte van Balgerhoeke opgedeeld in een hoog- en laaggelegen pand met een normaal waterpeil 
van respectievelijk (ongeveer) 5,60 en 3,50 mTAW. Verschillend is wel het bodempeil. Dat ligt in 
het ‘Scenario 5’ zo’n 1,1 m lager dan bij ‘Alternatief 3’. In ‘Scenario 5’ is de normale waterhoogte 
dan ook 5,70 m, i.p.v. 4,50 m in de hier beschouwde alternatieven.  

Dit impliceert ook dat bij een onveranderd bodempeil in het Groot Pand van 1,10 mTAW het 
normaal peil in het MaIS-model 6,80 mTAW wordt, tegenover 5,70 mTAW in SSW-model.  

Het toekomstige Dudzelekanaal heeft hetzelfde type profiel als het (afwaarts deel) van het AKL.  

2.2.4.4. Type profielen ten opzichte van gemeten profielen 
Opwaarts van Strobrugge passen de huidige dwarssecties (vrijwel) systematisch binnen de 
contouren van het type taludprofiel. Voor het berekenen van de verschillende alternatieven is in dat 
tracédeel van het SSW-model dan ook geen gebruik gemaakt van opmetingen: enkel type 
profielen zijn er gebruikt. 

In functie van de scheepvaart dienen bochten met een kleine straal (R < 1900m) voorzien te 
worden van een bochtverbreding. Dit is het geval bij de passage te Zomergem en net afwaarts van 
Balgerhoeke. Hiermee is bij de predimensionering geen rekening gehouden. 

In dorpskernen wordt omwille van het beperktere ruimtebeslag het type taludprofiel vervangen 
door het type bakprofiel. Dit is gepland bij passages doorheen Zomergem, Balgerhoeke en 
Moerkerke. Hiermee is in de predimensionering wel rekening gehouden. 

Opwaarts van Strobrugge worden steeds type profielen gebruikt met als enige uitzondering de 
ruime bocht opwaarts Balgerhoeke, dit is parallel aan de geplande rechttrekking. Daar blijven in 
alle alternatieven de huidige opgemeten dwarssecties onveranderd. 

Afwaarts van Strobrugge liggen de tracés van het AKL en Leopoldkanaal parallel aan elkaar. Ze 
zijn enkel gescheiden door een middenberm met beperkte breedte. In ‘Alternatief 1’ en ‘Alternatief 
2’ wordt het type dwarsprofiel tussen AKL en Leopoldkanaal in gepland. De middenberm wordt 
volledig verwijderd over quasi het volledige tracé van Strobrugge tot het geplande Dudzelekanaal 
(Figuur 2-5). Enkel ter hoogte van de kruising met de Damse Vaart (te Oostkerke) blijft er een 
middenberm behouden. 

In de simulaties doet het AKL/Leopoldkanaal afwaarts van het Dudzelekanaal geen dienst als 
vaarweg. Beide kanalen blijven hier in principe behouden. In de simulaties zijn beide kanalen 
evenwel steeds gebaggerd tot op het volgens het alternatief geplande bodempeil: -3 mTAW voor 
‘Alternatief 1’, respectievelijk –1 mTAW voor ‘Alternatief 2’ en ‘Alternatief 3’ (Figuur 2-6). 
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2.2.4.5. Uitwateringskokers te Zeebrugge 
In het basismodel werd de uitwatering te Zeebrugge gesimuleerd als schuiven in een (gewone) 
dwarssectie. Die dwarssecties hadden de afmetingen van de uitwateringskokers te Zeebrugge, 
mits als aangepast bodempeil het drempelpeil van de afgebrande damwand (aan het afwaarts 
haveneind van de kokers) te hanteren.  
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De kokers werden dus niet expliciet in het model ingevoerd. Deze aanpak valt te rechtvaardigen 
daar die kokers namelijk een vrije hoogte hebben tot 6.50 mTAW (IMDC, 2004b) en het hoogste 
waterpeil opwaarts van de uitwatering steeds onder dit peil blijft. Er is dus steeds sprake van 
stroming met een vrij oppervlak.  

Er is nooit een echte duikerwerking (er treden nooit stromingtypes op verschillend van stroming 
met een vrij oppervlak) zo dat deze vereenvoudigde aanpak, in theorie, een goede benadering 
vormt van de werkelijke afvoer naar de haven van Zeebrugge. Praktisch gezien gaf deze aanpak 
echter wel aanleiding tot een foutieve waterinflux van haven naar kanaal toe. Dit wordt in het SSW-
model vermeden door effectieve toevoeging van kokers, waarbij de optie van 
eenrichtingsstroming, naar zee toe, wordt opgelegd.  

2.2.4.6. Bodemruwheden 
Elke dwarssectie wordt gekenmerkt door een zekere bodemruwheid. In de SSW-simulaties zijn de 
ruwheden van het basismodel onverkort overgenomen.  

Praktisch gezien houdt dit in dat, in principe, dezelfde ruwheden gebruikt zijn als voor het AKL in 
het basismodel. Zo hebben het AKL en het Dudzelekanaal dezelfde ruwheden als het AKL (in het 
basismodel) en het afwaarts deel (van Brugge naar Oostende), terwijl het Leopoldkanaal de 
algemene bodemruwheid heeft van het basismodel. 

 

Tabel 2-4: Bodemruwheden waterwegen afwaarts van Schipdonk 

Waterloop manning ruwheid n (s/m1/3) 
AKL, Dudzelekanaal 0,020 
Leopoldkanaal 0,033 

(algemene waarden basismodel) 
 

2.2.4.7. Het plaatsen van ‘markers’/‘processed data’ 
Mike11 houdt inwendig enkel de zogenaamde ‘verwerkte’ gegevens bij van de dwarsdoorsneden 
(processed data), zoals kombergingsbreedte, natte oppervlakte enz. Deze worden voorafgaand 
aan de eigenlijke simulatie berekend op basis van de geometrie van de sectie en haar 
(bodem)ruwheid (dit worden de ruwe gegevens genoemd).  

Net zoals in het basismodel gebeurt de omzetting van ruwe naar verwerkte data systematisch 
volgens de equidistante aanpak. Hierbij wordt voor elke dwarssectie tussen de markers (geplaatst 
op de oevers) voor een discreet aantal waterhoogtes met gelijke tussenafstanden (en dit tussen de 
minimale en maximale hoogte van de dwarssectie) de processed data afgeleid. Met de 
equidistante aanpak wordt, in vergelijking met bijvoorbeeld een geautomatiseerde omzetting, een 
realistischer verloop bekomen (Figuur 2-7).  

Tijdens de simulatie wordt de waterbeweging bij tussenliggende waterhoogtes afgeleid via lineaire 
interpolatie van de verwerkte data. 
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Figuur 2-7: Vergelijking van de automatische (grijs) en equidistante methode (zwart) voor de berekening van 

de ‘processed’ data. 

2.2.5. Duikers 
In het basismodel zijn, toch wat het AKL betreft, bruggen ingevoerd als duikers (‘culverts’). 
Hiermee werd de door die bruggen veroorzaakte wateropstuwing gesimuleerd. (Ook) in combinatie 
met de huidige opgemeten dwarssecties leidt dit tot een goede hydrodynamische benadering 
(Figuur 2-8).  

 

 
Figuur 2-8: Langsprofiel maximale waterpeilen AKL voor actuele toestand en alternatieven, met simulatie van 

bruggen als duikers 
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Wordt, conform de alternatieven, het AKL gestuurd in functie van een lager (normaal) waterpeil, 
dan wordt de opstuwing ter hoogte van de ‘bruggen’ heel duidelijk merkbaar. Nu dient, in functie 
van het ontsluiten van de haven van Zeebrugge voor binnenscheepvaart (meer specifiek 
scheepvaart met containers), de vrije doorvaarthoogte en -breedte van de kruisende bruggen te 
worden vergroot. Hiervoor zullen de bestaande bruggen dan ook worden verwijderd of vervangen,  
De opstuwing van de bruggen wordt aldus heel wat beperkter. Iets wat ook na te streven is in 
functie van een verbeterde waterafvoer bij was.  

In deze studie zijn dan ook alle bruggen/duikers afwaarts van Schipdonk uit de simulaties 
verwijderd. Het aantal verwijderde duikers is 60 in aantal (i.e. het aantal overspanningen tussen 
oever en peilers in) en dit afwaarts van het knooppunt van het AKL met het Kanaal Gent-
Oostende. Opwaarts hiervan blijven de nieuwe simulaties ook wat bruggen/duikers betreft, gelijk 
inhet basismodel. 

2.2.6. Regelstructuren 

2.2.6.1. Algemene regelingswijze 
In het basismodel worden de structuren geregeld zoals dit effectief gebeurde tijdens de storm van 
dec/jan 1999/2000.  

Niet toegepast voor de storm dec/jan 1999/2000 maar wel in het basismodel voorzien was een 
automatische regeling conform de algemene bedieningsregels van elk van de structuren. Deze 
automatische regeling omvatte een ‘theoretische aanpak’ waarbij een structuur ofwel volledig 
geopend, ofwel volledig gesloten stond. Dit in functie van de gekozen regelgevende parameter. De 
overgang van de ene naar de andere stand wordt geregeld door een opgelegde maximale 
regelingssnelheid. 

Deze (automatische) regeling is in de SSW-simulaties voor alle structuren overgenomen, met 
uitzondering van de structuren te Beernem (Kanaal Gent-Oostende) en afwaarts van Schipdonk 
(AKL): 

• De keerstuw/sluis van Beernem blijft in alle SSW-simulaties steeds gesloten. Er is geen afvoer 
via het KGO van het Gentse naar Brugge toe (Figuur 2-9, rechteras in m³/s, keerstuw/sluis van 
Beernem op 15,8 km volgens x-as). De waterstanden te Brugge blijven hierdoor steeds lager 
dan 6,00 mTAW. Het alarmpeil wordt er nooit overschreden (Figuur 2-10). 

• De automatische regeling van de (nieuwe) stuwen op het AKL/Leopoldkanaal bestaan uit een 
‘praktische aanpak’. Daar waar een structuur bij een ‘theoretische aanpak’ onmiddellijk volledig 
open of gesloten staat, wordt de structuur nu met een vooraf opgelegde stapgrootte geopend 
of gesloten. De beweging van de structuur wordt aldus geleidelijker ingebracht dan voorheen, 
in het basismodel, het geval was. 

• De (nieuwe) sluizen op het AKL (te Schipdonk/Balgerhoeke) en het Dudzelekanaal staan dicht. 
Afvoer gebeurt dus enkel via de (nieuwe) stuwen op het AKL/Leopoldkanaal. 
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Figuur 2-9: Maximale (rode stippellijn boven) en minimale debieten (groene stippellijn onder) volgens 

langsprofiel KGO tussen Schipdonk en Moerbrugge (monding Rivierbeek) 

 

 

 
Figuur 2-10: Maximale (rode stippellijn boven) en minimale waterstanden (groene stippellijn onder) volgens 

langsprofiel KGO tussen Schipdonk en Moerbrugge (monding Rivierbeek) 
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2.2.6.2. Karakteristieken regelstuwen AKL 
De beschrijvingen van de hef/wip-regelconstructies te Balgerhoeke en balkenstuwen te Schipdonk 
zoals toegepast in het basismodel zijn niet overgenomen in de nieuwe simulaties. Beide zijn 
vervangen door een stuw type Evergem (i.e. conform de implementatie ervan in het basismodel) 
ter hoogte van de nieuwe sluizen.  

De karakteristieken van de stuwen te Schipdonk/Raverschoot zijn als volgt: 

Tabel 2-5: Karakteristieken van de (nieuwe) stuwen te Schipdonk/Balgerhoeke 

Stuw Type Aantal (-) Breedte (m) Drempelpeil 
(mTAW) 

Max. bedienings-
snelheid (m/s) 

Schipdonk/ 
Raverschoot  

Overflow 2 9 1,10 0,01 

 

Het drempelpeil van 1,10 mTAW blijft behouden, omdat dit het bodempeil is van het Groot 
Pand/de Ringvaart. 

De regeling van de stuwen is zo dat (zeker) een normaal peil van ~5,70 mTAW onderhouden 
wordt. Bijkomend wordt in berekeningen een regeling voorzien in functie van een maximale 
wasafvoer of maximaal afwaarts waterpeil (paragraaf 2.3). 

2.2.7. Randvoorwaarden 

2.2.7.1. Algemeen 
Voor het Groot Pand geldt de storm van december 2002-januari 2003 als (een van) de meest 
significante. De retourperiode ter hoogte van de Toeristische Leie / Groot Pand is zo’n 80 jaar 
(Figuur 2-11, IMDC & Soresma, 2005). 

 
Figuur 2-11: Terugkeerperiode wassen december 1999 en december 2002 uit de afgeijkte exponentiële 

verdeling waterstanden opwaarts van de Assels, Drongen (Toeristische Leie) 
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Naast een simulatiereeks met deze historische storm worden in deze rapportage ook 
simulatiereeksen beschouwd met 100-jaarlijkse composietstormen als opwaartse en afwaartse 
randvoorwaarden.  

Voor wat betreft de randvoorwaarden wordt een onderscheid gemaakt tussen opwaartse 
randvoorwaarden (inclusief de zijdelingse instroomdebieten) en de afwaartse randvoorwaarden.  
De interne randvoorwaarden (structuren) werden reeds in voorgaande paragrafen besproken. 

2.2.7.2. Opwaartse randvoorwaarden 
Figuur 2-12 geeft het hydrologisch bekken weer, conform het basismodel, van de Leie, de Boven-
Schelde en de hierbij aansluitende kanalen. Voor de historische storm zijn de randvoorwaarden 
onverkort overgenomen. Voor de composietstormen vormen de composiethydrogrammen van 
deze deelbekkens de opwaartse randvoorwaarden. De hydrogrammen met bijhorende 
faseverschuiving zijn overgenomen uit een voorafgaande QDF-studie voor Maas, Leie en Boven-
Schelde (IMDC & Soresma, 2005). 

 

 
Figuur 2-12: Hydrologisch bekken (basismodel) 
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In Figuur 2-13 en Figuur 2-14 wordt ter vergelijking het verloop van de composiethydrogrammen 
van de belangrijkste open randvoorwaarden van Leie en Boven-Schelde uitgezet ten opzichte van 
de historische storm van december 2002-januari 2003.  

 
Figuur 2-13: Vergelijking opwaartse randvoorwaarde 100-jaarlijkse composiet (volle lijnen) met storm dec’02-

jan’03 (stippellijnen) van het Leie-bekken 

 

 
Figuur 2-14: Vergelijking opwaartse randvoorwaarde 100-jaarlijkse composiet (volle lijnen) met storm dec’02-

jan’03 (stippellijnen) van het Boven-Schelde-bekken 
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Het bekken van het Leopoldkanaal is niet op een vergelijkbare wijze in het model opgenomen. Wel 
wordt er te Strobrugge een bijkomend gemiddeld debiet voor het Leopoldkanaal van 10 m³/s op 
continue wijze in het model gebracht. Dit om de reële debietsvariatie op het Leopoldkanaal, tussen 
pieken tot 40m³/s en negatieve debieten bij hoogtij, in rekening te brengen. 

Bij de composietstorm zijn de pieken van elk van de opwaartse bekkens zo gefaseerd dat 
doorheen het modelnetwerk een 100-jaarlijkse waterstand gemodelleerd wordt. In vergelijking met 
de historische storm ligt het totale wasafvoervolume van de composietstorm evenwel lager. 

2.2.7.3. Afwaartse randvoorwaarden 
Analoog worden in Figuur 2-15 en Figuur 2-16 het verloop van de composietstormen van de 
afwaartse randen te Zeebrugge en Dendermonde uitgezet ten opzichte van de historische storm 
van december 2002-januari 2003. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

23/12/02 30/12/02 6/01/03 13/01/03

tijd (MET)

w
at

er
pe

il 
(m

 T
AW

)

composiet historisch  
Figuur 2-15: Vergelijking afwaartse randvoorwaarde 100-jaarlijkse composiet met storm dec’02-jan’03 te 
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Figuur 2-16: Vergelijking afwaartse randvoorwaarde 100-jaarlijkse composiet met storm dec’02-jan’03 te 

Dendermonde 
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In de composietstormen zit de spring-doodtij-cyclus niet vervat: de getijamplitude is er quasi 
constant.  

Voor Zeebrugge bemerken we dat tijdens de piek van de storm de afvoer naar zee bij het 
composietgetij beperkt blijft, in vergelijking met het historisch getij: de hoog waterstanden van het 
composietgetij ligt hoger, terwijl de laag waterstanden vergelijkbaar zijn. 

De vergelijking voor Dendermonde is niet zo eenduidig. Hier merken we dat het grotere 
wasafvoervolume van de historische storm resulteert in een hoge opstuwing. De laagwaterstanden 
van de historische storm liggen tot maximaal zo’n anderhalve meter boven deze van de 
composietstorm. Doordat de storm december 2002-januari 2003 gekenmerkt wordt door twee 
opeenvolgende wasafvoerpieken strekt deze situatie zich uit over een langere periode. De afvoer 
via de Zeeschelde wordt aldus, bij laagwater, sterker beperkt tijdens de historische storm. 

2.3. Resultaten 

2.3.1. Piste 1 - maximalisatie van de afvoer vanuit het Groot Pand 
Piste 1 beoogt een maximalisatie van de afvoer vanuit het Groot Pand via het AKL/Leopoldkanaal. 
In deze piste dient de afvoer via AKL/Leopoldkanaal bij te dragen tot een verlaging van het 
(maximum) peil van het Groot Pand bij wasdebieten. De regeling van de stuwen op 
AKL/Leopoldkanaal (Schipdonk/Balgerhoeke) is enkel in functie van het garanderen van een 
minimaal opwaarts peil (in Groot Pand) van ~5,70 m TAW. Bij normale peilen in het Groot Pand 
wordt de afvoer naar het AKL/Leopoldkanaal gecombineerd met de afwatering van het doorkruiste 
gebied. Bij hogere peilen wordt de toename van de peilen beperkt door de stuwstanden te 
verlagen zodat de afvoer via AKL/Leopoldkanaal verhoogt. De verbinding met de haven van 
Zeebrugge/het Boudewijnkanaal moet bij was afgesloten worden. 

In Alternatief 1 mag het peil te Strobrugge niet uitstijgen boven 2,40 mTAW, net onder de 
maximale stand van de stuw te Sint-Laureins, zodat geen water stroomt van het westelijke naar 
het oostelijk pand van het Leopoldkanaal. De uitwatering te Zeebrugge is afgestemd op een 
normaal peil van AKL/Leopoldkanaal van 1,50 m TAW, met een minimum peil (ter hoogte van het 
knooppunt AKL/Leopoldkanaal met Dudzelekanaal) van 1,40 mTAW. In Alternatief 2 en Alternatief 
3 regelt de uitwatering te Zeebrugge het peil van het Boudewijnkanaal tussen 3,40 en 3,60 m 
TAW. Het normaalpeil van AKL/Leopoldkanaal is 3,50 m TAW. 
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Figuur 2-17: Langsprofiel maximaal waterpeil AKL volgens Piste 1, gravitaire afvoer te Zeebrugge en 

randvoorwaarden storm december 2002/januari 2003 

 

In Figuur 2-17 wordt het maximum waterpeil langsheen het AKL weergegeven tijdens de 
historische storm van december 2002/januari 2003 waarbij enkel gravitaire afvoer te Zeebrugge 
mogelijk is. Hieruit volgt duidelijk dat zonder een bijkomende pompcapaciteit het normale peil op 
het AKL/Leopoldkanaal niet kan worden gegarandeerd bij het aanhouden van een 
gemaximaliseerde afvoer vanuit het Groot Pand. 

Uit verdere simulaties met bijkomende pompcapaciteit volgt: 

- Het voldoen aan de criteria vereist een zeer grote pompcapaciteit te Zeebrugge, met een 
maximum voor Alternatief 1 (pompcapaciteit groter dan 320 m³/s, tegenover ca. 160 tot 
240 m³/s voor Alternatief 2 en 3); 

- De maximalisatie van de afvoer leidt wel tot een grote peildaling op het Groot Pand, 
waardoor ook in Alternatief 3 opwaarts van Balgerhoeke een belangrijke peildaling 
plaatsvindt in vergelijking met de huidige toestand. 

2.3.2. Piste 2 - instandhouding van het normaal peil 
In Piste 2 wordt de instandhouding van het normaal peil van het nieuwe kanaal gecombineerd met 
de afvoerfunctie van: 

- het doorkruiste gebied (inclusief westelijk pand Leopoldkanaal voor Alternatief 1 en 2) 

- de huidige maximumafvoer vanuit het Groot Pand (ca. 100 m³/s in december 2002). 

In deze piste wordt het kanaalpeil geregeld door een stuw opwaarts van de uitwateringssluizen, 
waarbij het kanaal in open verbinding staat met de haven van Zeebrugge. 
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Analoog aan Figuur 2-17 wordt in Figuur 2-18 het maximum waterpeil langsheen het AKL 
weergegeven tijdens de historische storm van december 2002/januari 2003. Verschil met Piste 1 is 
dus een tot de huidige maximumafvoer beperkte wasafvoer vanuit het Groot Pand.  

 

 
Figuur 2-18: Langsprofiel maximaal waterpeil AKL volgens Piste 2, maximaal 100m³/s afvoer Groot Pand via 

AKL, gravitaire afvoer te Zeebrugge en randvoorwaarden storm december 2002/januari 2003 

Voor het aanhouden van het normaal peil ter hoogte van het knooppunt AKL/Leopoldkanaal met 
het Dudzelekanaal dient, net zoals in Piste 1, een bijkomende pompcapaciteit voorzien te worden.  

De belangrijkste conclusies voor Piste 2 zijn: 

- De vereiste pompcapaciteit ligt in de orde van 160 tot 240 m³/s. 

- De gravitaire afwateringsmogelijkheid wordt door de strikte peilcontrole sterk ingeperkt. 

2.3.3. Piste 3 – gravitaire afwatering met beperkte regimeschommelingen 
Doel van de predimensioneringsfase is het afwegen van drie vooraf bepaalde SSW-alternatieven 
voor het verruimde AKL/Leopoldkanaal ten opzichte van de ‘huidige toestand’. Hiertoe zijn onder 
Piste 3 drie simulatiereeksen gedraaid.  

In een eerste reeks wordt voor de storm van december 2002-januari 2003 de afvoer van het Groot 
Pand naar het AKL/Leopoldkanaal beperkt in functie van maximale waterstanden op het 
AKL/Leopoldkanaal. In Alternatief 1 is dit het maximaal toegelaten peil te Sint-Laureins, namelijk 
2,40 mTAW. Dit in functie van het vermijden/beperken van overstromingen. In Alternatieven 2 en 3 
is 5,40 mTAW het maximaal toegelaten peil net afwaarts van de nieuwe stuw/sluis. Tot dit 
waterpeil blijft er op het AKL/Leopoldkanaal voldoende vrije doorvaarthoogte aan de bruggen 
beschikbaar voor binnenscheepvaart tot twee containerlagen. 

De simulatiereeksen twee en drie hebben de 100-jaarlijkse composietstormen als externe 
randvoorwaarden. In de tweede simulatiereeks is de interne randvoorwaarde zo dat de afvoer van 
het Groot Pand naar het AKL/Leopoldkanaal beperkt blijft tot een maximum van 100 m³/s. Dit is de 
afvoer die ook vandaag bij extreme wassen via het AKL en het KGO gestuurd wordt.  

Ter vergelijking in Figuur 2-19 worden de maximale afvoerdebieten tijdens de storm van december 
1999 (zie ook Figuur 2-11) gegeven. 
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Figuur 2-19: Schematische schets debietsverdeling rond Gent bij extreme wasafvoer (op basis van storm 

december 1999) 

In de doorgevoerde simulaties is geen afvoer naar Brugge mogelijk: de keersluis te Beernem 
(KGO) is steeds gesloten. In deze tweede simulatiereeks wordt de maximale afvoer van het 
AKL/Leopoldkanaal dan ook beperkt tot de huidige gecombineerde maximale afvoer van AKL en 
KGO. 

In een derde reeks worden de externe randvoorwaarden van de tweede simulatiereeks, i.e. 
composietstorm met retourperiode 100 jaar, gecombineerd met de interne randvoorwaarden van 
de eerste simulatiereeks, i.e. beperking van de afvoer van het Groot Pand naar het 
AKL/Leopoldkanaal tot een maximaal afwaarts peil.  

2.3.3.1. Historische storm december 2002/januari 2003 
De simulaties historische storm van december 2002/januari 2003 hebben een stuwregeling te 
Schipdonk/Balgerhoeke in functie van een maximale afwaartse waterstand. Figuur 2-20 geeft het 
AKL-langsprofiel weer (beginnend te Deinze, i.e. de afsplitsing van de Leie) van zowel het 
maximaal waterpeil als het maximaal debiet. 
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Figuur 2-20: Langsprofiel maximale debiet (Q) en waterpeil (H) AKL bij randvoorwaarden storm december 

2002/januari 2003 

 

We merken op dat in de ‘huidige toestand’, de afvoer via het AKL oploopt tot (bijna) 100 m³/s, 
namelijk 90 m³/s (zie ook Figuur 2-21). Dit is conform wat eerder aangenomen is (Figuur 2-19). 
Verder wordt opgemerkt dat het maximale afvoerdebiet bij Alternatief 1 duidelijk heel wat lager ligt, 
namelijk 45 m³/s, terwijl dit bij zowel Alternatief 2 als 3 zo’n 175 m³/s bedraagt.  

 

Tabel 2-6: Minimale en maximale waterpeilen AKL bij randvoorwaarden storm december 2002/januari 2003 

Waterpeilen (mTAW) Minimum Maximum 

Alternatief Alternatief Model Huidige 
toestand 1 2 3 

Huidige 
toestand 1 2 3 

splitsing AKL/Leie (Deinze) 5,66 5,67 5,64 5,67 7,61 7,92 7,36 7,36 

Groot Pand  
(knooppunt AKL/KGO) 

5,67 5,67 5,67 5,67 7,21 7,65 6,81 6,80 

monding Lieve 5,63 1,83 3,07 5,67 6,59 2,58 5,20 6,77 

monding Vaart v. Eeklo  
Balgerhoeke (opwaarts ‘stuw’) 

5,63 1,83 3,06 5,67 6,16 2,59 5,16 6,74 

monding Ede  
samenloop AKL/Leopoldkanaal 

3,30 1,36 2,77 3,14 5,41 2,35 4,84 5,25 

knooppunt AKL/Duzelekanaal 2,64 1,28 2,62 2,97 4,98 2,34 4,74 5,11 
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Figuur 2-21: Maximale debieten AKL bij randvoorwaarden storm december 2002/januari 2003 

 

Elke debietswaarde in Figuur 2-21 heeft betrekking tot dezelfde simulatie kleurencode (zie 
linkerbovenhoek). Zwart slaat hierbij niet noodzakelijk alleen op Alternatief 3, maar ook op die 
simulatie waarvan de kleur/debietswaarde ontbreekt. 

 

Tabel 2-7: Maximale waterstanden en afvoerdebieten van Groot Pand via AKL bij randvoorwaarden storm 
december 2002/januari 2003 

Simulatie Huidige toestand Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 

Afvoerdebiet (m³/s) Groot Pand 
via AKL/Leopoldkanaal 

91,4 44,9 177,3 173,3 

Waterpeil (mTAW) Groot Pand 
te Schipdonk 

7,21 7,65 6,81 6,80 

2.3.3.2. 100-jaarlijkse composietstorm1 

2.3.3.2.1 Regeling Schipdonk/Balgerhoeke i.f.v. maximaal debiet 
Bij de simulatie ‘huidige toestand’ is de wasafvoer via het AKL effectief tot maximaal ~95 m³/s, dit 
is beperkt lager dan het maximale debiet bij de alternatieven.  

 

                                                 
1 Hierbij dient opgemerkt dat het model niet geconcipieerd is om overstromingen te simuleren langs de Ringvaart en 

KGO. De gesimuleerde peilen op het Groot Pand zijn daarom ook erg conservatief. 
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Figuur 2-22: Maximale debieten bij 100-jaarlijkse randvoorwaarden – Regeling Schipdonk/Balgerhoeke i.f.v. 

maximaal debiet 

 

De getijafhankelijke afvoer van het AKL maakt dat het maximale afvoerdebiet van 100 m³/s ter 
hoogte van de nieuwe sluizen te Schipdonk/Balgerhoeke naar afwaarts toe verder oploopt (Figuur 
2-23). Voor Alternatieven 1 en 2 bedragen de afvoerpieken tot maximaal 550, respectievelijk 
470 m³/s ter hoogte van  de uitwateringskokers te Zeebrugge. Enkel het piekdebiet van Alternatief 
3, 310 m³/s, is vergelijkbaar met deze bij de huidige toestand, i.e. 290 m³/s.  

Opgemerkt wordt dat bij grotere piekdebieten de bevaarbaarheid van het AKL/Leopoldkanaal 
vanuit nautisch oogpunt niet gegarandeerd kan worden. Zo wordt in de Nederlandse Richtlijnen 
Vaarwegen (RWS 2005) uitgegaan van een langsstroming tot 0,5 m/s gemiddeld over het 
dwarsprofiel. Een waarde die afgestemd is in functie van kruisingen met bruggen, scherpe 
bochten, manoeuvreerplaatsen, splitsingspunten en dergelijke. Deze maximale langsstroming is 
dus zeker ook van toepassing op het AKL/Leopoldkanaal. Bij piekdebieten zoals weergegeven in 
Figuur 2-23 wordt 0,5 m/s duidelijk overschreden, zoals uit een vlugge vergelijking met het verloop 
van de natte sectie (Figuur 2-4) valt af te leiden. 
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Figuur 2-23: Langsprofiel maximale debiet en waterpeil AKL bij 100-jaarlijkse randvoorwaarden – Regeling 

Schipdonk/Balgerhoeke i.f.v. maximaal debiet 

 

Tabel 2-8: Minimale en maximale waterpeilen AKL bij 100-jaarlijkse randvoorwaarden – Regeling 
Schipdonk/Balgerhoeke i.f.v. maximaal debiet 

Waterpeilen (mTAW) Minimum Maximum 
Alternatief Alternatief Model Huidige 

toestand 1 2 3 
Huidige 
toestand 1 2 3 

splitsing AKL/Leie (Deinze) 5,83 5,76 5,76 5,81 7,88 7,84 7,84 7,92 

Groot Pand  
(knooppunt AKL/KGO) 5,78 5,68 5,68 5,74 7,45 7,39 7,39 7,52 

monding Lieve 5,76 2,66 3,77 5,73 7,01 4,48 5,16 7,49 

monding Vaart v. Eeklo  
Balgerhoeke (opwaarts 
‘stuw’) 

5,73 2,66 3,74 5,72 6,70 4,46 5,11 7,47 

monding Ede  
samenloop 
AKL/Leopoldkanaal 

3,75 1,61 3,26 3,28 6,01 4,16 4,83 4,99 

knooppunt 
AKL/Duzelekanaal 2,79 1,36 2,95 3,05 5,64 4,06 4,72 4,82 

 

Uit Tabel 2-8 en Figuur 2-23 halen we dat de maximale waterpeilen onderling niet wezenlijk 
verschillen voor wat het Groot Pand betreft. Dit is zoals verwacht kon worden gezien de gestelde 
stuwregeling te Schipdonk/Balgerhoeke in functie van een maximaal afvoerdebiet. 

Bij een stuwregeling te Schipdonk in functie van een maximale wasafvoer van 100 m³/s wordt voor 
Alternatief 1 een maximaal waterpeil te Strobrugge van ~4,15 mTAW (Tabel 2-8) bekomen. Dit is 
substantieel boven het beoogde (absoluut) maximaal peil van 2,80 mTAW te Sint-Laureins. De 
maximale peilen van ~5,20 mTAW bij Alternatieven 2 en 3 worden in de voorgaande berekeningen 
niet bereikt. Deze resultaten liggen in de lijn van wat voorheen beschreven is met de historische 
storm. 
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Opgemerkt wordt dat de effectieve toepassing van de stuwregeling te Evergem en Balgerhoeke 
sterk verschilt tussen enerzijds de huidige toestand en Alternatief 1, en anderzijds Alternatief 2 en 
Alternatief 3. Dit volgt uit het feit dat het waterpeil in het Groot Pand in Alternatief 2 en Alternatief 3 
wel en in huidige toestand en Alternatief 1 niet tot op het normaal peil zakt. Dit verschil bemoeilijkt 
de onderlinge vergelijking van de debietsverdeling in het Groot Pand (Figuur 2-22).   

 

Tabel 2-9: Maximale waterstanden en afvoerdebieten van Groot Pand via AKL bij 100-jaarlijkse 
randvoorwaarden – Regeling Schipdonk/Balgerhoeke i.f.v. maximaal debiet 

Simulatie Huidige toestand Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 

Afvoerdebiet (m³/s) Groot Pand 
via AKL/Leopoldkanaal 

94 101 102 103 

Waterpeil (mTAW) Groot Pand 
te Schipdonk 

7,45 7,39 7,39 7,52 

 

De in verhouding hogere waterstand te Schipdonk voor Alternatief 3 is het gevolg van een 
bijkomende opstuwing tussen Schipdonk en de nieuwe stuw te Balgerhoeke. Dit in tegenstelling tot 
Alternatief 1 en 2 waar deze nieuwe stuw zich te Schipdonk situeert.  

2.3.3.2.2 Regeling Schipdonk/Balgerhoeke i.f.v. afwaarts waterpeil 
Een regeling van de stuwen te Schipdonk/Balgerhoeke afgestemd op een maximaal afwaarts 
waterpeil leidt logischerwijs tot een (maximale) afvoer via Schipdonk/Balgerhoeke die bij Alternatief 
1 lager, en bij Alternatief 2 en 3 hoger ligt dan voorheen (Figuur 2-23). 

 

 
Figuur 2-24: Langsprofiel maximale debiet en waterpeil AKL bij 100-jaarlijkse randvoorwaarden – Regeling 

Schipdonk/Balgerhoeke i.f.v. afwaarts waterpeil 
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Figuur 2-25: Maximale debieten bij 100-jaarlijkse randvoorwaarden – Regeling Schipdonk/Balgerhoeke i.f.v. 

afwaarts waterpeil 

 

In Tabel 2-10 wordt opgemerkt dat de gestelde eisen qua maximale afwaartse waterpeilen, zeker 
wat Alternatief 1 betreft, niet zo volledig ingevuld zijn als het geval is in de simulatiereeks met de 
historische stormen. Reden hiervoor is dat de sturingsregeling gewoon is overgenomen uit deze 
voorgaande simulatiereeks. Dit is zonder verdere fijnregeling. 

 

Tabel 2-10: Minimale en maximale waterpeilen AKL bij 100-jaarlijkse randvoorwaarden – Regeling 
Schipdonk/Balgerhoeke i.f.v. afwaarts waterpeil 

Waterpeilen (mTAW) Minimum Maximum 

Alternatief Alternatief Model Huidige 
toestand 1 2 3 

Huidige 
toestand 1 2 3 

splitsing AKL/Leie (Deinze) 5,83 5,82 5,76 5,81 7,81 8,22 7,71 7,78 

Groot Pand  
(knooppunt AKL/KGO) 

5,78 5,76 5,68 5,74 7,34 7,92 7,15 7,3 

monding Lieve 5,76 2,19 3,77 5,73 6,9 2,8 5,26 7,29 

monding Vaart v. Eeklo  
Balgerhoeke (opwaarts ‘stuw’) 

5,73 2,19 3,74 5,72 6,61 2,79 5,25 7,28 

monding Ede  
samenloop AKL/Leopoldkanaal 

3,76 1,5 3,26 3,09 6,01 2,75 5,16 5,31 

knooppunt AKL/Duzelekanaal 2,79 1,35 2,95 2,92 5,64 2,71 5,08 5,35 
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Tabel 2-11: Maximale waterstanden en afvoerdebieten van Groot Pand via AKL bij 100-jaarlijkse 
randvoorwaarden – Regeling Schipdonk/Balgerhoeke i.f.v. afwaarts waterpeil 

Simulatie Huidige toestand Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 

Afvoerdebiet (m³/s) Groot Pand 
via AKL/Leopoldkanaal 

90 15 165 220 

Waterpeil (mTAW) Groot Pand 
te Schipdonk 

7,34 7,92 7,15 7,30 

 

2.4. Conclusies 
In voorgaande paragraaf zijn voor Piste 3 de drie simulatiereeksen besproken. Twee 
simulatiereeksen betreffen zowel een historische als composietstorm waarbij de stuw op het AKL, 
net afwaarts van het Groot Pand wordt geregeld in functie van een maximaal waterpeil. Zo’n 
regeling garandeert vooreerst de scheepvaartfunctie, maar resulteert, indien mogelijk, ook in een 
verbeterde afvoerfunctie van het kanaal. 

Er is eveneens een simulatiereeks gedraaid met de composietstorm waarbij het afvoerdebiet 
beperkt werd tot wat tegenwoordig als maximaal mogelijk aanzien wordt.  

In Tabel 2-12 wordt een bondig overzicht van de besproken simulaties gegeven. 

 

Tabel 2-12: Overzicht simulatieresultaten 

Simulatie Huidige toestand Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 

Afvoerdebiet (m³/s) Groot Pand via AKL/Leopoldkanaal 

Historische storm 91 45 177 173 

Composietstorm met afvoer 
i.f.v. maximaal debiet 

94 101 102 103 

Composietstorm met afvoer 
i.f.v. maximaal waterpeil 

90 15 165 220 

Waterpeil (mTAW) Groot Pand te Schipdonk 

Historische storm 7,21 7,65 6,81 6,80 

Composietstorm met afvoer 
i.f.v. maximaal debiet 

7,45 7,39 7,39 7,52 

Composietstorm met afvoer 
i.f.v. maximaal waterpeil 

7,34 7,92 7,15 7,30 

 

Er is in Piste 3 geprobeerd zoveel mogelijk gravitair af te wateren, waarbij onderzocht is of zowel 
de afvoer van het doorkruiste gebied als de huidige maximumafvoer vanuit het Groot Pand (ca. 
100 m³/s) gravitair kunnen afwateren. Bij wassen treden uiteraard peilschommelingen op. Dit 
maakt dat er geen open verbinding mogelijk is met de haven van Zeebrugge.  

Er is onderzocht hoeveel debiet bijkomend vanuit het Groot Pand via het Afleidingskanaal 
afgevoerd kan worden door gravitaire afvoer, zonder afwaarts te pompen. Dit leidt dan tot een 
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peildaling op het Groot Pand, of in Alternatief 3 tot een marge voor afvoer van water uit het 
Leopoldkanaal.  

- Het uitgangspunt is niet haalbaar voor Alternatief 1: er kan voor de stormsituatie van 
december 2002 slechts 45 m³/s vanuit het Groot Pand gravitair afgevoerd worden, 
tegenover de huidige 100 m³/s. Dit zou zonder bemaling te Zeebrugge resulteren in een 
peilstijging van ca. 45 cm op het Groot Pand te Schipdonk; voor de honderdjarige storm is 
een pompcapaciteit van ca. 160 m³/s nodig om een peil van lager dan 2,40 m te 
garanderen. In dit geval is de afleiding van 100 m³/s via het Afleidingskanaal niet 
voldoende om de peilstijging op het Groot Pand te compenseren. 

- In Alternatief 2 is gravitaire afwatering mogelijk, zelfs voor een storm met terugkeerperiode 
van 100 jaar, en leidt dit tot een lichte peildaling op het Groot Pand (enkele cm). Voor de 
storm van december 2002 is er een bonus van ca. 75 m³/s, hetgeen een peildaling oplevert 
van ca. 40 cm. 

- In Alternatief 3 is er voor de storm van december 2002 een bonus van ca. 70 m³/s (met 
een peildaling op het Groot Pand van ca. 40 cm als gevolg). Voor de honderdjarige storm 
is er extra pompcapaciteit nodig van ca. 40 m³/s te Zeebrugge om voldoende water naar 
Zeebrugge te sturen via het Afleidingskanaal teneinde geen peilstijging te hebben op het 
Groot Pand. Voor de honderdjarige randvoorwaarde is er dus onvoldoende marge om 
zonder bijkomende pompcapaciteit te Zeebrugge eventueel bijkomend water van het 
Leopoldkanaal af te voeren. 
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3. HYDROLOGISCHE STUDIE 

3.1. Inleiding 
Bij het scenario van de verbreding van het Afleidingskanaal door samenvoeging met het 
Leopoldkanaal stelt zich de vraag van de impact van het project op de afwatering van de 
zijstroomgebieden van beide kanalen. Afhangend van de drie overwogen alternatieven gaan er op 
verschillende panden van de twee kanalen andere normaalpeilen heersen dan degene die zich 
vandaan voordoen. Indien het nieuwe peil hoger is dan het huidige, kan de afwatering van de 
deelstroomgebieden potentieel in gedrang komen. Dit is het geval voor alternatief 2, waar voor het 
pand van het Leopoldkanaal  tussen Sint-Laureins en Heist het normaal peil van 1,5 naar 3,5m 
TAW stijgt en voor alternatief 3, waar voor het pand van het Afleidingskanaal tussen Balgerhoeke 
en Schipdonk het peil van 5 naar 5,6m TAW stijgt. 

Een van de doelstellingen van het Seine – Schelde West project is om de waterhuishouding in het 
projectstroomgebied zo al niet te verbeteren, dan toch in geen geval te verergeren. In het kader 
van deze studie werd er gekozen om met retourtijden van 100 jaar te werken. 

In dit hoofdstuk wordt er aan de hand van een conceptueel bakkenmodel nagegaan of er voor de 
twee alternatieven die voor een potentieel toegenomen risico van wateroverlast in het 
projectstroomgebied zorgen, bijkomende maatregelen aan te bevelen zijn om het risico beperkt te 
houden en zeker kleiner dan in de huidige toestand. Ook wordt er een elementaire voorontwerp en 
kostenraming van de nodige maatregelen voorgesteld. 

In paragraaf 3.2 worden de principes van een conceptueel bakkenmodel voorgesteld. Ook worden 
de reden van de keuze voor zulk een model uitgelegd. De afbakening van het projectstroomgebied 
komt dan ten slotte aan bod. 

In paragraaf 3.3 wordt het model van het Leopoldkanaal bij alternatief 2 ontwikkeld. De nood aan 
pompgemalen wordt geïntroduceerd en de capaciteit daarvan wordt bepaald a.h.v. de resultaten 
van het model. Ook wordt een kostenraming van de voorziene installaties gegeven. 

In paragraaf 3.4, ten slotte, wordt het model voor het Afleidingskanaal ontwikkeld en worden de 
deelstroomgebieden geïdentificeerd waarvoor bijkomende maatregelen (i.e. aanvullende nood -
pompcapaciteit) nodig zijn, ook hier wordt een schatting van de capaciteit en de kost van de 
maatregelen gegeven. 

3.2. Conceptueel bakkenmodel 
Er werd beslist om de nieuwe peilen in de zijstroomgebieden bij de twee betrokken alternatieven 
aan de hand van een conceptueel bakkenmodel te modelleren. De principes achter dit 
vereenvoudigd model staan in de eerste sectie van deze paragraaf uitgelegd, alsook de reden 
waarom er voor dit type modellering gekozen werd.  

In een tweede sectie wordt de afbakening voorgesteld van het projectstroomgebied in bakken die 
elk voor een apart deelstroomgebied staan. 

3.2.1. Principes van het conceptueel bakkenmodel 
Het afwateringssysteem wordt in een bakmodel conceptueel opgedeeld in verschillende bakken 
die onderling met elkaar verbonden zijn. In principe wordt per belangrijke knijpconstructie (bv. een 
‘nauwe’ inbuizing, sifon, pomp, uitlaatkunstwerk, …) één modelelement voorzien. 
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Elk modelelement bestaat eigenlijk uit twee delen, namelijk een deel voor de berekening van de 
toegevoerde neerslagafvoer en een deel voor de berekening van de berging in de waterloop of 
kanaal, of stroomgebied (zie Figuur 3-1). 

neerslag-afvoer model

berging in riolering

Quit

Qt
Qover

ev
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Figuur 3-1: Schematische voorstelling van een modelelement uit het bakmodel. 

Voor het neerslag-afvoer model wordt het PDM model gebruikt.  Het rekenhart van dit 
modelleringssysteem werd in de loop van de jaren ’80 ontwikkeld door R.J. Moore van het Britse 
Institute of Hydrology. Vrij recent werd de user interface van het model aangepast door HR 
Wallingford (Walingford, 2001).  Het PDM model is conceptueel (de parameterwaarden moeten 
bepaald worden door ijking en validatie aan de hand van meetreeksen), gebiedsgemiddeld en 
continu (er kunnen lange tijdreeksen mee worden doorgerekend en er wordt continu rekening 
gehouden met de zich wijzigende vochtigheid van de onverzadigde zone). PDM wordt toegepast 
voor alle modelleringsstudies in opdracht van de VMM – Afdeling Operationeel Waterbeheer 
Water en voor de meeste studies in opdracht van de verschillende provinciebesturen.  Een meer 
uitgebreide beschrijving van het PDM model is terug te vinden in de ‘reference manual’ 
(Wallingford, 2001). 

Voor de berging in een waterloopgedeelte wordt de continuïteitsvergelijking opgelost: 

uitin QQ
dt
dV

−=  

De wijziging van de hoeveelheid water in de bak (of deelstroomgebied) is gelijk aan de 
hoeveelheid water die het systeem binnenkomt (Qin) verminderd met de hoeveelheid water die het 
systeem verlaat (Quit). Bij deze vergelijking is Qin de som van de inkomende afvoer afgeleid van 
een neerslag reeks met het PDM neerslag-afvoer model (Qt op de figuur) en van het uitstromende 
debiet van opwaarts aangesloten bakken. Voor het uitstromend debiet worden er drie 
mogelijkheden vrijgelaten, hetzij via de sifon of uitlaatkunstwerk (Quit op de figuur), hetzij via een 
overstort (Qover op de figuur) hetzij via pompen. 

In deze continuïteitsvergelijking is de invoer Qt gekend (uit de hydrologie en de opwaartse bakken) 
en zijn er vier onbekenden, namelijk het geborgen volume V en de drie ledigingsdebieten Quit, Qover 
en Qpomp. Naast de continuïteitsvergelijking zijn er dus nog drie constitutieve vergelijkingen nodig 
voor deze doorvoerfuncties. Het bakmodel biedt hiertoe verschillende mogelijkheden. De 
doorvoer- en overstortfunctie dient in ieder geval afhankelijk te zijn van het waterpeil afwaarts.  Dit 

Berging in betrokken 
stroomgebied
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is meestal het waterpeil in de afwaartse bak, of de afwaartse randvoorwaarde. Voor een volledige 
beschrijving wordt verwezen naar de reference manual van het bakmodel (IMDC, 2006). 

Het voordeel van dit soort modellering is dat het ook toepasbaar is wanneer er slechts weinig 
topografische gegevens beschikbaar zijn. Ook is de modellering snel en eenvoudig: het 
concentreert zich op bekkenniveau (de algemene massabalans) en niet op lokaal niveau (bv. de 
opstuwing van elk klein bruggetje). Zelfs voor omvangrijke gebieden kunnen dus lange tijdreeksen 
met een aanvaardbare rekentijd worden doorgerekend, zodat een statistische analyse op de 
resultaten mogelijk wordt. 

Nadelig met dit soort model is dat er geen detailuitspraken op lokaal vlak gedaan kunnen worden. 
Ook door het feit dat het bakkenmodel een “nul-D” model is (geen begrip van afstand zowel binnen 
als tussen de bakken), kan er ook geen uitspraak op de snelheid gedaan worden. Zo stroomt een 
druppel water die in een bak valt rechtstreeks af naar de uitlaat van de bak. Op dit vlak wordt een 
deel van de hydraulisch-dynamische berging verwaarloosd, welke een conservatieve aanname is 
in het kader van een studie over potentiële wateroverlast. 

Gezien de doelstelling van de studie (op zoek naar gemodelleerde waterpeilen algemeen in 
deelstroomgebieden, geen bijzondere interesse in stroomsnelheid), de stand van de beschikbare 
topografische kennis van de regio (algemene topografie van het stroomgebied, detailbeschrijving 
van de uitwateringskunstwerken) en de nood aan statistische analyse (om de composiet-
hydrogrammen met een retourtijd van 100 jaar te kunnen bepalen) is het bakkenmodel nauwkeurig 
en snel genoeg gevonden in het kader van deze haalbaarheidstudie. 

3.2.2. Afbakening van het stroomgebied 
Het projectstroomgebied moet dus in meerdere deelstroomgebieden (dit zijn de bakken) ingedeeld 
worden. Voor elk van die bakken gaat de evolutie van het watervolume aan de hand van de 
continuïteitsvergelijking berekend worden. Daar men in waterniveau en niet in volume water 
geïnteresseerd is en daar de doorvoer en overstort van de waterhoogte afhangen moet elke bak 
ook gekarakteriseerd worden door een eenduidige hoogte-volume relatie, en dus geografisch 
begrensd zijn. 

Twee modellen gaan er in deze studie aan bod komen: de stroomgebieden van het 
Afleidingskanaal en van het Leopoldkanaal (westelijk deel). Er werd beslist om per 
uitwateringskunstwerk in een van beide kanalen, een deelstroomgebied te definiëren. Om de 
omvang en de grenzen van de bakken te bepalen werd er gebruik gemaakt van: 

• Bestaande studies:  
- Hydrologische studie i.k.v het MER voor de uitbreiding van het Zwin (IMDC 2007a)  
- Watersysteemanalyse van het Leopoldkanaal en de Braakman (Hydrologic 2007) 
- Inventarisatie van de waterhuishouding van het Leopoldkanaal (Belgroma 1999) 
- Inventarisatie i.k.v. een studie van de optimalisatie van de waterafvoer op het 

Afleidingskanaal (Lapere-SWK, 2000) 
- Inventarisatierapport i.k.v SSW (IMDC, 2007b) 

• Gegevens: 
- VHA bekken en deelbekken 
- Begrenzingen van de wateringen en de polders 
- Ter beschikking gesteld door de Provinciale Diensten Waterbeheer 
- Ter beschikking gesteld door Polders en Waterlopen 
- Afbakeningen besproken met Polders en Waterlopen tijdens inventarisatiefase 
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Wanneer het niet mogelijk was om op basis van deze informatie een stroomgebied voor een 
uitwateringskunstwerk af te bakenen werd er in het digitaal terrein model (DHM) gezocht naar  
fysische grenzen en/of de natuurlijke helling van het terrein om de stroomrichting te kunnen 
bepalen.  

Op het betrokken pand van het Afleidingskanaal werden er 23 afwateringskunstwerken 
geïnventariseerd, op het Leopoldkanaal 30. Daarbij werden er twee bakken toegevoegd die de 
stroomgebieden van de Kerkebeek en de Sint-Trudoleken polder vertegenwoordigen.  

De Kerkebeek watert normaal via een pompstation af naar het Kanaal Gent-Oostende. Eens de 
capaciteit (8m³/s) daarvan overschreden wordt, stroomt het overschot aan water naar het 
Zuidervaartje toe. Sint-Trudoleken polder watert langs het Zuidervaartje af naar het Leopoldkanaal, 
daar er geen informatie was over de connectie tussen de polder en het Zuidervaartje werd er voor 
dit stroomgebied voor een PDM bak gekozen, welke de neerslag in de polder als afvoer input in 
het Zuidervaartje omrekent. Voor dit grote en deels hellende (Kerkebeek) stroomgebied is een 
bakkenmodel een erg grote vereenvoudiging omdat de dynamische berging hier niet 
verwaarloosbaar is. Voor deze bak is de berekening zeer conservatief. 

Het resultaat van de afbakening wordt op Figuur 3-2 voorgesteld. In de volgende paragrafen 
worden de modellering van beide stroomgebieden (van het Leopoldkanaal tussen Heist en Sint-
Laureins en van het Afleidingskanaal van de Leie tussen Heist en Schipdonk) en de resultaten 
daarvan in detail voorgesteld. 
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Figuur 3-2: Afbakening van het projectstroomgebied 
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3.3. Model van het stroomgebied van het Leopoldkanaal 
In alternatief 2 stijgt het normale peil binnen het Leopoldkanaal van 1,5 tot 3,5m TAW. Met dit 
nieuwe peil is een gravitaire afvoer van de zijlopen in het kanaal niet meer mogelijk. Bij alternatief 2 
moet de gravitaire afvoercapaciteit voor de zijlopen van het Leopoldkanaal dus helemaal door 
pompcapaciteit vervangen worden. De bedoeling van de in deze paragraaf voorgestelde 
modellering is om de nodige pompcapaciteit voor de verschillende bakken te bepalen en de 
hiermee gerelateerde kosten voor de afwatering van de zijlopen te ramen. 

Om dit doel te bereiken wordt er eerst een model van de huidige toestand (normaal peil 1,5m) 
gebouwd met als doelstelling de validatie van PDM parameters voor het stroomgebied. Met het 
gevalideerde neerslag-afvoer model wordt er aan de hand van een historische neerslagreeks een 
langdurige reeks berekend van de inkomende afvoer in de bakken. Die reeks geldt dan als basis 
voor een statistische analyse die een belastende afvoerreeks met een retourperiode van 100 jaar 
voor elke bak moet opleveren. Daarna kunnen de pompcapaciteiten ontworpen worden die met die 
belasting het peil in de bak onder een zekere kritisch waarde kan bewaren. Ten slotte, wordt de 
kost bepaald die met het instellen van deze pompcapaciteiten gepaard gaat.  

3.3.1. Het model 

3.3.1.1. Uitgestrektheid 
Zoals eerder gezegd zijn er 30 deelstroomgebieden rechtstreeks aan het betrokken pand van het 
Leopoldkanaal met uitwateringskunstwerken aangesloten. Die worden telkens door een element in 
het model voorgesteld. Daarbij werd een bak toegevoegd voor het Leopoldkanaal zelf (westelijke 
kant) en twee andere bakken voor de Sint-Trudoleken polder en de Kerkebeek die ook deel van 
het stroomgebied uitmaken (de Kerkebeek enkel wanneer de pompcapaciteit naar KGO 
overschreden wordt). 

De karakterisatie en afbakening van de 33 bakken wordt in Tabel 3-1 en Figuur 3-3 gegeven.  De 
totale oppervlakte van dit stroomgebied bedraagt ongeveer 36 600 hectare. 
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Tabel 3-1: Inventarisatie van de bakken van het model van het stroomgebied van het Leopoldkanaal tussen 
Heist en Sint-Laureins 

Naam Bak Naam Waterloop Oppervlakte [ha] Type-bak
Leo Leopoldkanaal 113 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Randvoorwaarden
O404 Donksebeek 1085 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
O413 Noordbroekwatergang 959 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
O8330 Eekloose-Slependamme Watergang 2957 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
O8350 951 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
O8360 Moerhuizenwatergang 129 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
O8361 193 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
O8363 Papendreek 347 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
O8364 Vaardeken 21 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
WH1 Isabellevaart 1447 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
WH10 Zuidervaartje 1172 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
WH11 Stampershoekbeek 308 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
WH12 Het Geleed (Noord) 1281 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
WH13 Het Geleed (Zuid) 49 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
WH13A 114 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
WH14 Ontwatering van Moerkerke 292 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
WH15 280 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
WH16 Hoge Watering 2262 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
WH17 556 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
WH18 Verloren Kreek 1022 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
WH20 11 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
WH3 Noordwatergang Ramskapelle 629 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
WH4 Eivoordebeek 1532 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
WH5 Zuidwatergang Ramskapelle 374 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
WH5.A 35 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
WH6 Ronselaerebeek 1217 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
WH7 Romboutswerve ader 760 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
WH8 Zwinnevaart 2773 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
WH8.1 Moerader 266 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
WH8.2 198 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
WH9 81 PDM-Doorvoerbak geconnecteerd met Leopoldkanaal
P3.22 Sint-Trudoleken polder 4530 PDM-bak geconnecteerd met Zuidervaartje (WH10)
WH10.11 Kerkebeek 9654 PDM-Doorvoer bak deels geconnecteerd met Zuidervaartje (WH10)  
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Figuur 3-3: Afbakening van het stroomgebied van het Leopoldkanaal tussen Heist en Sint-Laureins 

3.3.1.2. Volume-hoogte relaties 
Zoals eerder gezegd moet elke bak voorzien worden van een eenduidige relatie tussen het volume 
water en het waterniveau, en dit om de evolutie van het volume die met de continuïteitsvergelijking 
berekend wordt naar de evolutie van het waterniveau om te rekenen, maar ook omdat het 
doorvoerdebiet en het overstortdebiet tussen twee bakken van het waterniveau in de beide bakken 
afhangt. Zo worden per tijdstap de in- en uitstromende debieten voor elke bak berekend in functie 
van de neerslag (PDM-model) en van de bestaande waterstanden bij de vorige tijdstap. Daarmee 
wordt de volumetoevoer (die ook negatief kan zijn) in elke bak a.h.v de continuïteitsvergelijking 
berekend en daarmee de nieuwe waterstand afgeleid. 

Voor het Leopoldkanaal werd de hoogte-volume relatie op basis van de recente topografische 
opmetingen1 berekend. Voor alle andere bakken werd het DHM – raster 5m gebruikt.  Op basis 
van dit terreinmodel werd er voor elk bak per 10 cm interval de behorende “natte” oppervlakte 
berekend. Integratie van de hoogte-oppervlakte relatie geeft dan de hoogte-volume relatie.  

Daar het om gemiddelden op 5 meters breed cellen gaat geeft het DHM geen nauwkeurige 
voorstelling van het waterlopennetwerk binnen de bakken. Bij de laagste niveaus wordt dus het 
bergingsvolume onderschat wat conservatief is t.o.v. het risico van overlast maar ook tot een 
overdimensionering van de pompcapaciteit zou kunnen leiden. Daarom werd er gebruik gemaakt 
                                                 
1 Gegevens ter beschikking gesteld door Afdeling Water 
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van de beschikbare topografische opmetingen van enkele waterlopen om de hoogte-volume relatie 
in de laagste niveaus te verfijnen. Voor elke waterloop (of categorie van waterlopen) waarvoor 
topografische gegevens beschikbaar waren, werd een type doorsnede bepaald evenals de lengte 
daarvan binnen de bak. Daarmee werd er een hoogte-oppervlakte en een hoogte-volume relatie 
opgesteld. Deze starten op lagere peilen de op basis van het DHL afgeleide relaties, en zijn voor 
lage niveaus van toepassing. Op basis van beide relaties is een nieuwe relatie samengesteld 
waarin de lage oppervlakten uit het DHM vervangen zijn door de hoge oppervlakten berekend voor 
de waterlopen.  

Voor de Zwinnevaart bijvoorbeeld (bak WH8 - Figuur 3-4), werd er rekening gehouden met de 
topografie van de Zwinnevaart zelf, van het deel van de Isabellavaart binnen de bak, en van het 
netwerk van tweede categorie waarvoor topografische gegevens beschikbaar waren (Vuilevaart, 
Hoekevaart, Moerader). Voor de verschillende waterlopen werden typische dwarsdoorsneden en 
lengtes bepaald. De bijhorende gecumuleerde hoogte-oppervlakte en –volume relaties zijn op 
onderstaande figuur (respectievelijk in het groen en in het licht blauw) weergegeven naast de 
relaties die aan de hand van het DHM-5m bepaald werden (respectievelijk in het donkerblauw en 
in het paars). Vanaf een peil van 2,6m TAW wordt de natte oppervlakte binnen het DHM hoger 
dan die binnen het gemodelleerde waterlopennetwerk. Tot dit peil wordt de samengestelde 
hoogte-volume relatie van de bak (in het bruin) gelijkgesteld aan die van de waterlopen. 
Daarboven wordt gerekend met de relatie bepaald door het DHM. Dit komt overeen met een extra 
berging van 890 000m³ voor de beschouwde bak. 

Hoogte-Oppervlakte en Hoogte Volume relaties voor bak WH8
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Figuur 3-4: Opstellen van de composiet hoogte-volume relatie binnen de bak WH8 (Zwinnevaart) 

3.3.1.3. Hydrologisch model 
Zoals eerder gesteld, dienen de PDM parameterwaarden te worden afgeijkt op basis van 
meetreeksen.  Voor de Kerkebeek zijn reeds eerder parameterwaarden bepaald (Cabus).    Voor 
de andere bekkens is uitgegaan van de parameters bepaald in de studie van de Zwinpolder 
(IMDC, 2007). Voor poldergebieden zijn er immers weinig debietmetingen beschikbaar voor 
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afijking van hydrologische modellen. Beschrijving van de PDM-modelparameters wordt in Tabel 
3-2 weergegeven. De twee parametersets voor het bakkenmodel zijn in Tabel 3-3 weergegeven. 

Tabel 3-2: Parameters PDM-model 

Voor de neerslag en evaporatie: 
fc neerslagfactor 
be exponent in de functie voor de 

evapotranspiratie 
Voor de onverzadigde zone: 

cmax en cmin de maximale en minimale opslagcapaciteit 
B exponent die de ruimtelijke variabiliteit van de 

opslagcapaciteit weergeeft 
Voor het grondwaterreservoir: 

kg tijdsconstante voor grondwatervoeding 
St de veldcapaciteit 
kb tijdsconstante voor basisafvoer 
bg exponent voor de capaciteit van de 

grondwatervoeding 
qc constante aanvoer of abstractie van grondwater 

Voor het oppervlaktereservoir: 
k1, k2 tijdsconstante voor oppervlakkige afstroming 

Voor interflow (optioneel) 
ki tijdconstante interflow 
fi interflow factor 

 

Tabel 3-3: PDM parameterwaarden voor het bakkenmodel. 

Parameter Kerkebeek Andere 
Bakken 

Range Commentaar 

fc 1 1 [0,6;1,2] Neerslagvolume in het hydrologisch model wordt niet 
gewijzigd 

be 2,5 2,5 [1,5] Evaporatie-exponent is standaard 

cmin 20 10 [0,10] Cmin is zeer hoog, het reservoir kan niet totaal worden 
geledigd 

cmax 300 220 [10,500] Cmax is standaard, de opslagcapaciteit van 
hemelwater in ondergrond is gemiddeld. normale 
reactie van het systeem op neerslag 

b 0,5 1,5 [0,1;5] Ruimtelijke variabiliteit van de opslagcapaciteit. Een 
hoge b duidt op een groot aantal kleine reservoirs. 

kg 4500 10000 [0;50000] Infiltratie naar ondergrond is vrij hoog. 

St 20 0 [0;10] Trage (Kerkebeek)/snelle (andere) lediging van het 
ondiepe reservoir . 

bg 1,0 1,0 [0;3] Standaard waarde 

k1 18,0 60 [1;50] Recessie constante van oppervlakkige afstroming. 
Hoge waarde in vergelijking met oppervlakte. 

k2 5 7 [1;50] Recessie constante van oppervlakkige afstroming. 
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Parameter Kerkebeek Andere 
Bakken 

Range Commentaar 

Hoge waarde in vergelijking met oppervlakte. 

kb 4 4 [0,500] Restitutie van grondwater naar oppervlaktewater. 
Wijzigen van deze parameter heeft geen of weinig 
effect op de respons 

qconst 0,0 0,0 [0,20] Standaard parameter 

 

3.3.1.4. Connectie en doorvoerrelaties 
Om het model volledig te maken, moeten nog de connecties van de modelelementen onderling en 
met de randvoorwaarden bepaald worden. Voor de 30 bakken die zich rechtstreeks op het 
Leopoldkanaal aansluiten werd de inventarisatie en beschrijving van de uitwateringskunstwerken 
binnen de knelpuntenanalyse voor de haalbaarheidsstudie gebruikt (IMDC, 2007b) om de 
doorvoerrelatie (ladingsverlies, breedte en hoogte) te bepalen. 

Voor sommige bakken moest dit aangevuld of vervangen worden met een bijkomende connectie: 

• Leopoldkanaal:  De beschrijving van het uitwateringskunstwerk van het Leopoldkanaal naar  
zee is een van de uitdagingen van de modellering.  Het beheer van de opening en sluiting van 
de schuiven in het sluizencomplex te Zeebrugge waar het Leopoldkanaal samen met het 
Afleidingskanaal naar zee afwatert gebeurt op basis van waarnemingen van het zeepeil, het 
peil opwaarts van de sluizen en het peil in Maldegem (beheer uitvoerig beschreven in IMDC, 
2005).  Een vereenvoudigde voorstelling van dit kunstwerk moet in het model gestoken 
worden. Omdat dit kunstwerk voor de connectie van het model met de randvoorwaarden zorgt,  
gaat de modellering daarvan een grote invloed op de resultaten van het model hebben. Het 
bepaalt in grote mate de reactiesnelheid van de bak van het Leopoldkanaal die in het model in 
een punt gevoed wordt met de afvoer van alle opwaartse bakken en in ditzelfde punt ook in de 
zee moet afwateren. Het begrip van (zomer en winter) streefpeilen kan in het model voor een 
bak geïntroduceerd worden. Eens dat streefpeilen voor een bak bepaald worden, kan de bak 
alleen afwateren indien het waterpeil boven het streefpeil ligt. Gezien het sluizencomplex 
beheerd wordt met de doelstelling om geen zeewater binnen het kanaal toe te laten stromen, 
wordt het bak ook in het model met een terugslagklep uitgerust (geen negatief uitstromende 
debiet toegestaan ingeval het niveau van de bak afwaarts hoger ligt). De gemodelleerde 
uitlaatdoorsnede van het Leopoldkanaal (en dus de reactie snelheid en de doorvoercapaciteit 
van het model) werd op basis van waargenomen peilen in het kanaal afgeijkt (zie paragraaf 
3.3.2). In werkelijkheid ligt de bodem van de kokers op een peil van –3mTAW en zijn de kokers 
5,4m breed en 8,3m hoog. Hierin wordt de doorsnede wel ter hoogte van de 
uitstroomopeningen versperd door het voorkomen van damplanken die tot op een gemiddeld 
peil van –1,7m TAW afgebrand werden (Lapère-SWK, 2000). Drie kokers zijn voor de 
afwatering van het Leopoldkanaal voorzien. In het model werd dus een kleinere opening 
voorzien die overeen komt met het peil van de afgebrande damplanken. Ten slotte werd er in 
de bak van het Leopoldkanaal een 10m brede overloop voorzien die voor de 
overstroommogelijkheid naar het oostelijk pand van het Leopoldkanaal te Sint-Laureins instaat. 

• Pompgemalen: Sommige deelstroomgebieden zijn uitgerust met pompgemalen die ofwel in 
normale toestand, ofwel in noodtoestand voor de afwatering gebruikt worden. Met deze extra 
capaciteiten werd in het model rekening gehouden. Volgende pompstations werden  
geïnventariseerd (IMDC, 2007b): 

- Zuidervaartje: Een pompstation met een capaciteit van 2 maal 1,2 m³/s werd 
vroeger omwille van de slechte waterkwaliteit gebruikt om het deelstroomgebied 
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van het Zuidervaartje naar het Afleidingskanaal te laten afwateren. Eens deze 
pompcapaciteit overschreden, stroomt het water uit in het Leopoldkanaal langs 4 
kokers. Omwille van de verbeterde waterkwaliteit ie er echter terug een gravitaire 
afwatering naar het Leopoldkanaal, ook bij lage afvoeren. 

- Kerkebeek: Voor de afwatering op de Kerkebeek zorgt een pompstation met een 
capaciteit van 8m³/s voor de afvoer naar het Kanaal Gent-Oostende in normale 
toestand. Bij hevige neerslag watert het stroomgebied af naar het Leopoldkanaal 
via het Zuidervaartje. 

- Ronselaerebeek: Op de Ronselaerebeek (WH6) werd recent een pompgemaal 
gebouwd met een totale (in drie verdeelde) capaciteit van 5,4m³/s. Het station dient 
als noodgemaal, in normale toestand watert het stroomgebied naar het 
Leopoldkanaal af. 

• Bakken Zwinpolder: Vergeleken met de andere deelstroomgebieden zijn de bakken in de 
Zwinpolder degene die de laagste terreinniveaus tonen. Daarom zijn ze ook uitgerust met 
een terugslagklep om problemen van overlast te vermijden bij hoogwaterstand. Dit wordt 
ook in het model weerspiegeld. Daarnaast werd er bij de eerste runs van het model 
vastgesteld dat het waterpeil binnen de verschillende bakken van de Zwinpolder aanzienlijk 
onderling verschilden. Dit kwam door het feit dat de deelstroomgebieden in het model te 
veel van mekaar afgezonderd waren. In werkelijkheid, door connecties van waterlopen, 
fungeert de polder bij hoge waterstanden als een stroomgebied met een meer gelijkmatige 
waterhoogte. Om daarmee in het model rekening te houden, werden de bakken van de 
Zwinpolder onderling verbonden met overlaten die de connectiviteit van de waterlopen 
(deelstroomgebieden) voorstellen.  

3.3.2. Afijking & validatie 
Verschillende sets van waarnemingen werden gebruikt om het model af te ijken. Vergelijking van 
de waarnemingen met de modelresultaten wordt in Figuur 3-5 t.e.m. Figuur 3-10 weergegeven. De 
modelresultaten werden bekomen door een historische reeks van neerslag en evapotranspiratie 
van 01/1900 tot 08/2007. Wegens het niet beschikbaar zijn van data in het gebied werd de reeks 
samengesteld uit waarnemingen van de neerslag en de evapotranspiratie te Ukkel voor het eerste 
deel, van een Thiessen-gemiddelde reeks op het stroomgebied van de Ede voor de periode 1965-
2006, en in de pluviometer te Vinderhoeke voor het laatste deel van de reeks. Alleen de laatste 
resultaten (1979-2007) werden voor de afijking gebruikt. De meer dan honderdjarige reeks werd 
opgesteld om de resultaten voor statistische doeleinden te gebruiken. 
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Figuur 3-5: Leopoldkanaal uurlijks te Damme gemeten vs uurlijks gemodelleerde waterpeilen 04/2005 - 

06/2007 
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Figuur 3-6: Leopoldkanaal uiterst te Heist gemeten vs daggemiddelde en max gemodelleerde waterpeilen 

1979 –1998 
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Figuur 3-7: Leopoldkanaal dag- en weekgemiddelde te Damme gemeten en (opsomming van alle opwaartse 

bakken) gemodelleerde afvoer 07/2005 - 12/2006 

1

1.5

2

2.5

3

3.5

10/12/2002 28/06/2003 14/01/2004 1/08/2004 17/02/2005 5/09/2005 24/03/2006 10/10/2006 28/04/2007 14/11/2007

W
at

er
pe

il 
[m

 T
A

W
]

metingen
model
model2

 
Figuur 3-8: Zwinnevaart uurlijks te Damme gemeten vs gemodelleerde waterpeilen 08/2003 - 08/2007 
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Figuur 3-9: Isabellevaart uurlijks te Knokke gemeten vs gemodelleerd waterpeilen 09/2003 – 08/2007 
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Figuur 3-10: Vuilevaart daggemiddelde gemeten vs (in bak Zwinnevaart) gemodelleerde waterpeilen 10/1992 

- 12/2005 

Uit Figuur 3-5 blijkt dat het algemene verloop van de waterstand op het Leopoldkanaal door het 
model goed weergegeven wordt. Het voorkomen van pieken en hun amplitude wordt redelijk goed 
weerspiegeld. Dit is nog duidelijker in Figuur 3-6 waar de uiterst gemeten peilen te Heist tijdens de 
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periode 1979 – 1998 vergeleken worden met daggemiddelden en dagelijks maximale waarden van 
het model op de dagen van de waarnemingen. Op twee gebeurtenissen na (1989 en 1996) 
worden de pieken steeds weergegeven en bevindt de amplitude daarvan zich steeds in de range 
van de gemiddelde en maximale model resultaten. De afwezigheid van de twee pieken wordt 
verklaard door een verschil tussen de in het model ingevoerde neerslag reeks en de werkelijke 
neerslag gevallen op het projectgebied op deze dagen.  

Op Figuur 3-7 wordt een vergelijking gegeven tussen het te Damme gemeten debiet en de 
opsomming van de in het kanaal uitstromende afvoer uit alle opwaarts van Damme gelegen 
modelelementen. Zelfs als er binnen een “nul-D” model zoals het bakkenmodel geen begrip van 
snelheid is, moet de volumebalans te Damme wel gemiddeld over lange perioden (dagen, weken) 
overeenkomen met de invoer van het opwaartse gebied, wat ook het geval is.  

Figuur 3-7 en Figuur 3-8 geven de vergelijking weer van de waargenomen en gemodelleerde 
waterpeilen in twee zijlopen van het kanaal: de Zwinnevaart en de Isabellavaart. Hier ook is er een 
goede overeenstemming met de waarnemingen. 

Figuur 3-10 ten slotte worden resultaten van het model op het deelstroomgebied van dehet 
Zwinnevaart vergeleken met waarnemingen op de Vuilevaart die deel uitmaakt van het 
modelelement. Hier is het verloop weer goed weergegeven maar worden de pieken in het model 
meestal overschat. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat de gebeurtenissen in dit 
deelstroomgebied te lokaal zijn om door het model weergegeven te worden.  

3.3.3. Resultaten 
Zoals eerder gesteld kan er met een normaal peil van 3,5m TAW op het Leopoldkanaal geen 
beroep gedaan worden op gravitaire afwatering van de deelstroomgebieden van het kanaal. 
Gravitaire afvoercapaciteit moet dus totaal vervangen worden door pompcapaciteit. De bedoeling 
van de modellering is om deze capaciteiten te bepalen teneinde te beschikken over een  
kostenraming voor de afwatering van de zijstroomgebieden van het Leopoldkanaal zonder risico 
op wateroverlast voor een retourperiode van 100 jaar bij alternatief 2. Wel moet er gezegd worden 
dat het risico van wateroverlast in een bakkenmodel op globaal vlak bepaald wordt. Locale 
effecten, zoals de opstuwing door een brug met een kleine doorsnede bijvoorbeeld, worden 
immers niet weergegeven in een bakkenmodel. 

Naast de kosten voor de afwatering zelf moet er ook met andere maatregelen (uitgraven van 
grachten, bouwen of verlengen van sifons) rekening gehouden worden. 

3.3.3.1. Clustering van deelstroomgebieden in stroomgebieden van 
pompgemalen 
Zoals uitgelegd in het eerste tussentijdse rapport (Technum, 2007), wordt er voorgesteld om 
nabijgelegen deelstroomgebieden met elkaar te bundelen om grotere deelstroomgebieden te 
vormen die door één pompstation gezamenlijk afgewaterd kunnen worden. Zo worden de 30 
zijlopen tot 13 deelstroomgebieden samengevoegd op basis van de besprekingen met de Polders. 
De clustering wordt in Figuur 3-11 & Tabel 3-4 weergegeven. Opvallend is dat het 
deelstroomgebied van de Eivoordebeek (WH4) wegvalt. Deze waterloop wordt inderdaad met de 
uitbreiding van de vergroting van het Zuidelijk Kanaaldok van de achterhaven van Zeebrugge 
aangepast en vormt geen aandachtspunt voor het project Seine-Schelde West. 
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Figuur 3-11: Clustering van de zijlopen van het Leopoldkanaal in deelstroomgebieden van een pompstation 

Tabel 3-4: Clustering van de zijlopen van het Leopoldkanaal in deelstroomgebieden van een pompstation 

Naam 
Waterloop

Pomp 
Nummer Locatie

O8330
O8350
O8360
O8361
O8363
O413 P2 Maldegem ZO
O404 P3 Maldegem ZW
WH10 P4 Zuidervaartje
O8364
WH18
WH15

WH13A
WH12
WH9 P7 Aansluiting op Damse Vaart
WH17
WH16
WH14
WH13
WH11
WH20
WH8.1
WH8

WH8.2
WH5.A
WH5
WH3
WH1 P12 Zwin NW
WH7
WH6

Damse ZW

Zwin NO

Zwin NCentrum

Zwin Zuid

Slependamme

Damse NO

Damse NW

Damse ZO

P9

P10

P11

P13

P1

P5

P6

P8
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3.3.3.2. Composiet hydrogrammen 
Er werd beslist om het (globale) risico van overlast te onderzoeken voor een retourperiode van 100 
jaar. Om de belasting te bepalen die overeenkomt met zulk een retourperiode wordt er gekozen 
om composiethydrogrammen te berekenen.   

De composiethydrogrammenmethode baseert zich op een intensiteit (hier debiet, Q), duur (D), 
frequentie (F) analyse van een debietreeks om een debietcurve te bepalen waarvan zowel het 
volume als de piekwaarde een retourperiode van 100 jaar hebben. Hiervoor werd op basis van de 
107-jarige neerslagreeks voor elke bak een 107-jarige debietreeks bepaald met het PDM-model. 
Deze vormde vervolgens de input reeks voor de QDF-analyse. 

Het resultaat is een set van composiet hydrogrammen met verschillende retourtijden voor elk 
deelstroomgebied / pompgebied (zie Figuur 3-12 bijvoorbeeld voor het deelstroomgebied van 
pompstation n°1). De piekdebieten van 100-jarige pompgebied gerelateerde hydrogrammen zijn in 
Tabel 3-5 terug te vinden. 

 
Figuur 3-12: Composiethydrogrammen voor het stroomgebied van pompstation n°1, met retourperiodes van 

1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 & 500 jaren 

3.3.3.3. Ontwerpcapaciteit van de pompgemalen 
Met de bepaling van de composiethydrogrammen wordt de dimensionerende belasting bekend 
voor het ontwerpen van de pompcapaciteiten. Een dimensionerend criterium in termen van een 
kritisch peil is nog nodig om de pompcapaciteiten te kunnen bepalen. 

Er wordt vaak aangenomen dat vanaf 2,4m TAW problemen van wateroverlast zich voor doen in 
de Zwin- en Damse Polder. Dit werd als kritisch peil gehanteerd in de laagst gelegen 
pompgebieden (pomp n°4 t.e.m pomp n°13). Voor de hoger gelegen gebieden van de 
Slependamme Polder en de Polder van Maldegem (pompen n°1 tot n°3) werd een kritisch peil van 
3,4m TAW aangenomen. Dit peil is bepaald op basis van een analyse van het DHM, waarbij 
gezocht is naar een peil waarbij overstromingen zich beperken tot de oevers van de waterlopen. 
Dit peil is mogelijk een overschatting. Maar is een noodzakelijke aanname om in de bakken nog 
voldoende berging in de waterlopen te kunnen simuleren die zoals eerder beschreven onderschat 
worden. 

Per pompgebied werden ook nieuwe hoogte-volume relaties samengesteld door combinatie van 
de betrokken bakken. 

De noodzakelijke capaciteit voor elk pompgebied werd ontworpen door de debietwaarde te 
bepalen die de belastende honderdjarige hydrogram dusdanig aftapt dat het saldo van het 
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inkomende debiet voor een volumetoename zorgt die gelijk is aan het volume geborgen tussen de 
bodem van het pompgebied en het kritisch peil. Zie bijvoorbeeld Figuur 3-13, waar het volume 
begrepen tussen de piek van de hydrogram en de pompcapaciteit voor een waterpeiltoename van 
op de bodem tot aan het kritisch peil zorgt. 

De aanname dat de bodem van de bak de ondergrens bepaalt van het toegelaten bergingsvolume 
kan niet-conservatief blijken maar door het feit dat de hoogte-volume relaties in de laagste peilen 
onderschat zijn (niet alle waterlopen in rekening gebracht, peilen van het DHM-5m zijn gemiddelde 
waarden op een cel) is dat niet het geval. In feite wordt aangenomen dat de bodem van de 
modelelementen overeenkomt met evenwichtspeilen in de werkelijkheid. 

 
Figuur 3-13: Ontwerp van de pompcapaciteiten voor het Leopoldkanaal 

De ontworpen pompcapaciteiten zijn in Tabel 3-5 samengevat. Naast de oppervlakte van de 
pompgebieden en de piekwaarde van het honderdjarige hydrogram wordt de pompcapaciteit in 
m³/s en mm/dag uitgedrukt. Met “berging” wordt het percentage van het piekdebiet van het 
hydrogram bedoeld die geborgen wordt, (i.e. het verschil tussen de piek van het hydrogram en de 
ontworpen pompcapaciteit gedeeld door de piekwaarde). 

Tabel 3-5: Ontworpen pompcapaciteiten voor de deelstroomgebieden van het Leopoldkanaal 

Pomp nr. Opppervlakte 
[ha] 

Max Q100 
[m³/s] 

Pompcapaciteit 
[m³/s] 

Pompcapaciteit 
[mm/dag] 

Berging 
[% Q100]  

P1 4552 9,41 6,77 12,8 28% 
P2 955 1,98 1,72 15,5 13% 
P3 1084 2,28 1,91 15,3 16% 
P4 15355 29,73 26,71 15,0 10% 
P5 1318 2,76 2,07 13,6 25% 
P6 1392 2,91 1,75 10,8 40% 
P7 81 0,17 0,16 16,7 6% 
P8 2809 5,84 4,70 14,5 20% 
P9 661 1,36 0,87 11,4 36% 
P10 3267 6,77 2,78 7,3 59% 
P11 1000 2,08 1,43 12,4 31% 
P12 1434 3,02 1,93 11,6 36% 
P13 1976 4,11 2,25 9,8 45% 
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In totaal blijkt zo een totale capaciteit rond de 55 m³/s nodig te zijn om een 100-jarige storm aan te 
kunnen. Wel moeten er een paar commentaren bij deze resultaten toegevoegd worden. 

Zo valt het bijvoorbeeld op dat de berging voor de pompgebied n°4 (Zuidervaartje) zeer klein is 
vergeleken met de andere gebieden, wat voor een zeer grote capaciteit zorgt. Het pompgebied is 
het grootst van alle en is eigenlijk samengesteld uit twee omvangrijke bakken (Sint-Trudoleken 
polder en stroomgebied van de Kerkebeek) die in een smalle bak (het Zuidervaartje) afstromen. Zo 
stroomt een druppel die in de (al uitgestrekte) bak van het Zuidervaartje valt in één tijdstap, en een 
druppel die in één van de twee opwaartse bak valt in twee tijdstappen naar de inlaat van de pomp. 
De verwaarlozing van de dynamisch berging in de bakken leidt dus in dit geval waarschijnlijk tot 
een aanzienlijke overschatting van de noodzakelijke capaciteit. Een hydrodynamische modellering 
zou nodig zijn om een meer realistische capaciteit te kunnen ontwerpen.  

Ook moet er vermeld worden dat er voor sommige gebieden al een zekere pompcapaciteit 
aanwezig is. Zo bestaat er al op het Zuidervaartje een pompstation met een capaciteit van 2,4 m³/s 
naar het Afleidingskanaal. Op de Ronselaerebeek (WH6, pomp n°13) bestaat er eveneens een 
geïnstalleerde capaciteit van 5,4 m³/s, verdeeld in drie pompen, die groter is dan de noodzakelijke 
4,11 m³/s.  

Voor de afwatering van WH9 ten slotte, kan de nieuwe pomp wellicht opgenomen worden in het 
station dat voorzien is voor de voeding van de Damse Vaart. 

3.4. Model van het stroomgebied van het Afleidingskanaal 
Het model van het Afleidingskanaal moet de knelpunten in termen van wateroverlast naar voren 
brengen die gepaard gaan met alternatief 3. Voor dit alternatief stijgt het normale peil van 5 naar 
5,6m TAW tussen Schipdonk en Balgerhoeke. 

Het verschil met het voormalige model is dat men hier nog rekening houdt met gravitaire 
afwatering naar het kanaal. De stijging van het waterpeil in het kanaal gaat voor sommige zijlopen 
de gravitaire afvoer stremmen wat voor een peiltoename in de zijstroomgebieden zou kunnen 
zorgen en het model moet bepalen in welke mate de peilstijging aanvaardbaar blijft en, indien niet, 
de noodzakelijke aanvullende pompcapaciteit kunnen bepalen.  

3.4.1. Het model 
Het model van het Afleidingskanaal werd analoog aan dat van het Leopoldkanaal opgebouwd. Er 
wordt een modelelement per zijloop voorzien. De afbakening is in Figuur 3-14 en Tabel 3-6 
weergegeven.  

Het totaal gemodelleerde stroomgebied bedraagt 12 700 hectare ingedeeld in 23 bakken.  
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Figuur 3-14: Afbakening van het stroomgebied van het Afleidingskanaal tussen Heist en Schipdonk 
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Tabel 3-6: Inventarisatie van de modelelementen voor het stroomgebied van het Afleidingskanaal tussen 
Heist en Schipdonk 

Naam Bak Naam Waterloop Oppervlakte [ha]
O427 Ede 5091
O430 59
O433 661
O436 149
O438 72
O439 179
O440 Watergang van de Grote Leegte 484
O443 Loop van het Hollebeekstraatje 494
O447 Wagemakersbeek 883
O447.a 11
O449 Diepenbeek 402
O451 108
O451.a Ronselhoekwaterloop 42
O452 Lieve 1103
O456.b 138
O456.c (Motje) Leike 29
O456.o 97
O458 Waterloop der Bergen 154
O458.a 120
O459 58
O460 38
O461 Lijkstroomwaterloop 575
veekl Vaart van Eeklo 1760
- Aan de Peperhoek -  

 

Analoog aan het model voor het Leopoldkanaal werd voor elk modelelement een hoogte-volume 
relatie bepaald. Omdat geen topografische opmetingen van de waterlopen in het stroomgebied 
beschikbaar waren, werden die niet verfijnd voor de laagste peilen. 

Hier ook werd er aangenomen dat het gebied homogeen genoeg was om voor alle elementen 
dezelfde PDM parameters te nemen. Gezien de parameters voor de Kerkebeek (Tabel 3-3) niet 
veel verschilden van degene in Cabus weergegeven voor de Ede, werden deze parameters ook 
voor het stroomgebied van het Afleidingskanaal aangenomen. 

Doorvoerrelaties werden gespecificeerd aan de hand van de geïnventariseerde karakteristieken 
van de uitwateringskunstwerken (IMDC, 2007b). Voor sommige zijlopen (O449, O451.a, O459) 
waren deze informaties niet beschikbaar.  

3.4.2. Resultaten 
Met een nieuw normaal peil dat 60 cm hoger is dan het huidige, kan de gravitaire afwatering van 
de zijlopen van het Afleidingskanaal gestremd worden wat voor een verhoogde kans op 
wateroverlast kan zorgen. De bedoeling van de modellering is om te bepalen of de nieuwe 
waterpeilen in het stroomgebied voor een retourperiode van 100 jaar aanvaardbaar zijn en indien 
niet of eenvoudige (terugslagklep) of meer structurele (pompstations) ingrepen nodig zijn, en om 
de kost hiervan te bepalen.  

De belastende honderdjarige hydrogrammen werden analoog als voor het Leopoldkanaal bepaald 
door een QDF statistische analyse op de resultaten van het model met dezelfde neerslag reeks  
(01/1900 tot 08/2007). 
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Het verschil met het voormalige model ligt in het feit dat hier nog steeds gravitaire afwatering blijft 
bestaan. Omdat de capaciteit daarvan van het peilverschil tussen twee modelelementen afhangt 
moeten er op elke aansluiting op het kanaal gepaste randvoorwaarden bepaald worden.  

3.4.2.1. Randvoorwaarden 
Om de gravitaire capaciteit van de zijstroomgebieden naar het kanaal te kunnen evalueren, moet 
het waterniveau in het kanaal ter plekke van de aansluitingen bekend zijn. In het kader van een 
analyse met een retourperiode van 100 jaar moeten deze randvoorwaarden voor de 
modelelementen ook honderdjarig zijn. Daarvoor werden de resultaten van een 1D modellering 
van het Afleidingskanaal voor een honderdjarige storm gebruikt. Hierbij werd er rekening 
gehouden met de nodige tijdsverschuiving tussen het piekniveau van de randvoorwaarde en het 
piekdebiet van het belastende hydrogram. 

Watepeilevolutie voor een 100-jaarlijke storm op het Afleidingskanaal aan de monding 
van de Lieve
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Figuur 3-15: Randvoorwaarden van de modelelementen, (a) Lengteprofiel van de maximale honderdjarige 

waterpeilen op het Afleidingskanaal en (b) Honderdjarige waterpeilevolutie op het Afleidingskanaal ter hoogte 
van de monding van de Lieve 

3.4.2.2. Knelpunten, maatregelen en pompcapaciteiten 
Bij het Afleidingskanaal wordt eerst bepaald of de toename van de waterpeilen binnen de zijlopen 
aanvaardbaar blijft (i.e. of de interne berging volstaat) met de honderdjarige neerslagbelasting en 
peilrandvoorwaarde in het kanaal indien geen maatregelen genomen worden. Daartoe moeten er 
kritische peilen bepaald worden. Dit werd gedaan door in het DHM naar de laagste terreinpeilen 
(buiten de waterlopen wel te verstaan) te gaan zoeken. Bekomen kritische peilen zijn in de 
samenvattende tabel onderaan deze paragraaf weergegeven. 

Indien de resultaten van het model tonen dat het honderdjarig maximale peil hoger dan het kritisch 
peil ligt, betekent het nog niet dat een pompstation noodzakelijk is. Bij hogere peilen bevindt het 
uitwateringskunstwerk van een zijloop zich vaker onder het water, indien het niveau in het kanaal 
dan hoger dan in het zijstroomgebied ligt, stroomt het water van het kanaal de zijloop in. Om dit te 
vermijden kunnen terugslagkleppen geïnstalleerd worden.  

Indien de modellering met een terugslagklep (geen negatieve doorvoer) ook onaanvaardbare 
peilen oplevert voor een modelelement moet een pomp bepaald worden. De capaciteit daarvan 
werd ontworpen door het debiet te bepalen die het belastende hydrogram dusdanig aftapt dat de 
resterende toevoer, gecombineerd met gravitaire afvoer, voor een volumetoename zorgt die 
kleiner is dan het bergingsvolume tussen de bodem van de bak en het kritische peil. In 
tegenstelling tot het model van het Leopoldkanaal is het ontwerp van de capaciteit een iteratief 
proces: gezien de gravitaire afwateringscapaciteit van de waterhoogte in het deelstroomgebied 
afhangt, hangt deze ook af van de pompcapaciteit. 
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Voor de bakken waarvoor een pomp nodig bleek werd er ten slotte bepaald of de pompcapaciteit 
nog steeds noodzakelijk blijft bij een belastende hydrogram met een retourperiode van 2 jaren. In 
dit geval dient een pemanent station overwogen te worden in plaats van een mobiele pomp. 

Een voorbeeld van de wijze waarop de nodige maatregelen bepaald werden met bijhorende 
gemodelleerde waterpeilen wordt in Figuur 3-16 weergegeven voor de waterloop en modelelement 
O430.  

Belastende hydrogrammen
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Figuur 3-16: Bepaling van de nodige maatregelen op het modelelement O430: (a) belastende 

hydrogrammen, (b) gemodelleerde waterpeilen. 

Zo blijkt uit de figuur dat het gemodelleerde waterpeil bij een 100-jarig hydrogram zonder 
maatregelen (maximaal 7,10 m TAW) hoger is dan het kritische peil (6,65 m TAW) waaruit een 
terugslagklep noodzakelijk blijkt te zijn. Modellering met een terugslagklep levert een lager peil 
(6,87 m TAW) maar wel nog steeds boven het kritische peil, waaruit blijkt dat aanvullende 
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pompcapaciteit noodzakelijk is. Iteratief werd er bepaald dat het 100-jarige hydrogram met een 
capaciteit van 100 l/s afgetapt moet worden om de volumetoename kleiner dan het beschikbare 
bergingsvolume te houden. Dit levert de noodzakelijke pompcapaciteit op. Ten slotte wordt er 
vastgesteld dat bij een 2-jarig hydrogram en zonder pomp, het gemodelleerde waterpeil (6,82 m 
TAW) hoger dan het kritisch peil is. Dit toont dat de ontworpen capaciteit op een frequente wijze 
ingesteld moet worden en dat de pomp onder de vorm van een permanent station best dient 
geïnstalleerd te worden. 

In onderstaande tabel worden de maximaal gemodelleerde waterpeilen, de waterlopen die met 
een terugslagklep moeten worden uitgerust en, waar nodig, de ontworpen pompcapaciteiten 
samengevat.  

Tabel 3-7: Maximaal gemodelleerde waterpeilen en nodige maatregelen 

Gemodelleerde Waterpeilen [m TAW] Nodige Maatregelen 

Bak Nr Max Q100 
[m³/s] Max Peil 

AKL h Kritisch Max h    
Q100  

Max h    
Q100      

Terugklep

Max h    
Q100       

Terug-
slagklep  
Pomp 

Max h     
Q2 

Terug- 
slagklep 

Permanent 
Pomgemaal 

[l/s] 

Noodgemaal 
[l/s] 

O427 - - - - - - -       

O433 - - - - - - -       

O436 - - - - - - -       

O438 0,16 7,31 7,60 7.43 - - -       

O439 0,40 7,31 7,00 7.21 7.17 7.01 7.09 x 300   

O440 1,09 7,32 6,20 7.09 6.94 6.20 6.73 x 

O443 1,11 7,32 6,00 7.12 6.96 5.93 6.85 x 
1900   

veekl 3,95 7,32 6,80 6.89 6.48 - - x     

O447,a 0,02 7,32 7,20 7.62 - - -       

O447 1,98 7,32 6,80 7.41 7.41 6.76 7.23 x 1750   

O430 0,13 7,33 6,75 7.10 6.87 6.66 6.82 x 

O449 0,90 7,33 6,75 - - - - x 
100   

O451 0,24 7,33 7,50 7.35 - -         

O452 2,47 7,33 6,60 7.15 7.15 6.57 7.01 x 1850   

O451,a 0,09 7,33 7,00 - - - - x   <100 

O458 0,35 7,33 8,75 7.60 - - -       

O458,a 0,27 7,33 8,50 7.80 - - -       

O459 0,13 7,33 8,50 - - - -       

O456,b 0,31 7,33 7,35 7.35 7.35 - -       

O456,c 0,06 7,33 7,25 7.28 7.25 - - x     

O460 0,08 7,33 8,90 7.34 - - -   

O461 1,29 7,33 6,70 7.41 7.37 6.72 7.13 x 
850   

O456,o 0,22 7,33 7,35 7.38 7.36 - - x     

Peperhoek - - - - - - - x   <100 
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Uit de resultaten blijkt dat een totale pompcapaciteit van ong. 6850 l/s en 13 terugslagkleppen in 
het stroomgebied van het Afleidingskanaal ingesteld moet worden om een 100-jarige storm te 
kunnen beheersen.  

Voor de modelelementen O427 (Ede), O433 en O436 werd geen modellering uitgevoerd. O427 en 
O433 monden afwaarts van de huidige sluis te Balgerhoeke uit en maken dus geen deel uit van 
het pand waarvoor het normale peil bij alternatief 3 stijgt. Deze waterlopen zullen dus geen invloed 
van het project ondervinden t.o.v. risico op wateroverlast. O436 mondt net opwaarts van de 
huidige sluis op het Afleidingskanaal uit maar zal in alternatief 3 afwaarts van de nieuwe 
constructie kunnen afstromen en is daarom ook niet gemodelleerd. 

Analoog aan wat er voor het Leopoldkanaal werd gedaan, wordt hier ook voorgesteld om sommige 
zijlopen te bundelen. Deze bundelingen werden besproken met de Wateringen; het gaat om O440 
(Watergang van de Grote Leegte) & O443 (Loop van het Hollebeekstraatje), O430 & O449 
(Diepenbeek) en O460 & O461 (Lijkstroomwaterloop). Wel moet er gezegd worden dat er voor het 
element O460 geen pompcapaciteit nodig is. 

Voor de elementen O449 (Diepenbeek), O451.a (Ronselhoekwaterloop) en O459 was er geen 
informatie over afmetingen van het uitwateringskunstwerk beschikbaar en kon de modellering 
dus niet uitgevoerd worden. In eerste instantie werd voor deze elementen de noodzaak aan 
aanvullende pompcapaciteit (en dus ook aan terugslagklep) bepaald door het maximale 
randvoorwaardenpeil met het kritische peil te vergelijken. Indien het peil in het kanaal hoger 
was dan de kritische waarde werd de nodige pompcapaciteit in eerste instantie bepaald door 
een verhouding tussen de ontworpen pompcapaciteit en het 100-jarige piekdebiet analoog aan 
die van modelelement O443 te gebruiken. Voor deze bak is de verhouding immers maximaal. 
Opmetingen van het uitwateringskunstwerk zouden in ieder geval nodig zijn om tot een 
nauwkeurigere uitspraak te komen. 
Voor de bak O447.a ligt het kritisch peil op 7,2m. Dit is hoger dan de gespecificeerde  
onderkant van het uitwateringskunstwerk (7,11m). Ook hier zijn verdere opmetingen nodig om 
tot een definitieve uitspraak te komen.   
Wat de Peperhoek betreft, wordt opgemerkt dat de terreinpeilen in de buurt zeer laag liggen, 
daarom wordt hier sowieso een noodgemaal voorgesteld. 
De Vaart van Eeklo verdient bijzondere aandacht. Bij de bouw van een sluis is een permanent  
gemaal nodig. Bij een gewone connectie is nader onderzoek nodig voor de 
afwateringsmogelijkheid via overstorten en de opwaardering van het pompgemaal van het Eeklo’s 
Leiken waarvoor de opvoerhoogte toeneemt. 
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4. WATERBALANSSTUDIE 

4.1. Inleiding 
Het doel van deze waterbalansstudie is na te gaan of er voldoende zoet water beschikbaar is om 
het Afleidingskanaal van de Leie te voeden wanneer het zou worden uitgebreid ten behoeve van 
de scheepvaart. Zo’n uitbreiding houdt in dat de watervraag van het kanaal zal toenemen door 
o.m. versassingen, maatregelen om de verzilting te beperken en een toenemende verdamping als 
gevolg van een groter wateroppervlak. Het waterverbruik van de sluizen is functie van de 
afmetingen van de sluiskolk, het aantal scheepvaartbewegingen en het verval en vertegenwoordigt 
het belangrijkste deel van de toename in waterbehoefte. 

De vraag of er voldoende zoet water beschikbaar is om aan de toenemende watervraag te 
voldoen kan enkel worden beantwoord als de huidige waterbehoeften en de huidige 
waterverdeling op het kanalenstelsel rond Gent gekend is. Ten behoeve daarvan werd voor deze 
studie het bestaande waterbalansmodel van de Boven-Schelde, Leie en de afwaterende kanalen 
(Michielsen et al., 2006) ter beschikking gesteld. Daarenboven zijn er inzichten en 
inventarisatieresultaten van diverse studies over het watersysteem van de Boven-Schelde en de 
Leie en beschikken we over diverse meetreeksen in het studiegebied. 

Eerst wordt de opbouw van het waterbalansmodel toegelicht. De watergebruikers in het 
studiegebied worden hierbij voorgesteld. Analyse van het waterbalansmodel toont aan dat het 
model een belangrijke sluitfout vertoont en als geheel niet bruikbaar is om de problematiek van 
watertekorten te bestuderen. Vervolgens wordt ingegaan op de huidige behoeften van het 
kanalenstelsel rond Gent. Hieruit blijkt dat op dit moment belangrijke watertekorten optreden op het 
Kanaal Gent-Terneuzen en een uitbreiding van het Afleidingskanaal van de Leie enkel kan als het 
kanaal in zijn eigen waterbehoefte voorziet. Paragraaf 4.4 beschrijft de mogelijkheden om het 
uitgebreid Afleidingskanaal in eigen behoefte te laten voorzien. De laatste paragraaf tenslotte gaat 
dieper in op maatregelen om de verzilting tegen te gaan. 

4.2. Waterbalansmodel 
Het vertrekpunt van deze waterbalansstudie is het bestaande waterbalansmodel van de Boven-
Schelde, Leie en de afwaterende kanalen (Michielsen et al., 2006). Om een goed begrip van de 
resultaten die het model genereert te verzekeren wordt allereerst de opbouw ervan beschreven 
(paragraaf 4.2.1). Vervolgens worden de modelresultaten geëvalueerd en de toepassing ervan in 
deze studie toegelicht (paragraaf 4.2.2). 

4.2.1. Opbouw 
De nodige gegevens voor de opbouw van het waterbalansmodel werden verzameld tijdens 
inventarisatiestudies van de Boven-Schelde (Michielsen & Van Eerdenbrugh, 2004a), de Leie 
(Michielsen & Van Eerdenbrugh, 2004b) en het kanalenstelsel rond Gent en Brugge (IMDC & RA, 
2006). Het model is opgemaakt via de Mike Basin & Mike Info Land and Water (MILW) 2003 
interface (Danish Hydraulic Institute) in ArcView 3.2. De opmaak van het model gebeurt in de GIS 
omgeving van ArcView. De waterbalansberekeningen gebeuren door Mike Basin. Dit model is ter 
beschikking gesteld door de opdrachtgever om de waterbalans van de toekomstsituatie te kunnen 
onderzoeken. 

Mike Basin is een simulatiemodel dat de hydrologie van een bekken voorstelt in tijd en ruimte. Het 
is een conceptueel model waarin de waterlopen en hun belangrijkste zijlopen worden voorgesteld 
als een netwerk van takken en knopen. De takken stellen de rivier- of kanaalpanden voor en hun 
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belangrijkste zijlopen, terwijl de knopen staan voor samenvloeiingen of splitsingen, plaatsen waar 
water onttrokken en/of geloosd wordt of locaties waar simulatieresultaten moeten worden 
weggeschreven. Elke tak wordt beschouwd als een reservoir waaraan een hoogte-volume-
oppervlakte relatie wordt toegekend en een normaal peil. Per tijdstap wordt in elk reservoir de 
waterhoogte berekend, en in elke knoop (de verdeling van) het debiet. Met het model kunnen 
interessante inzichten bekomen worden in het gebruik van water in het systeem, zoals verdelingen 
per tak of zone. 

Het model omvat de Leie afwaarts Menen, de Boven-Schelde afwaarts Bossuit en hun 
afwaterende kanalen. Daarnaast worden de belangrijkste waterlopen in beschouwing genomen die 
uitmonden in de Leie, de Boven-Schelde en hun afwaterende kanalen. In deze studie gaat de 
aandacht uit naar de waterbehoefte en de waterverdeling op de Ringvaart en het kanalenstelsel 
rond Gent, een watersysteem dat wordt gevoed door de Leie en de Boven-Schelde. Daarom wordt 
het deel van de Leie stroomopwaarts Sint-Baafs-Vijve en het deel van de Boven-Schelde 
stroomopwaarts Asper niet behandeld bij de bespreking van de opbouw van het 
waterbalansmodel. 

De opbouw van het waterbalansmodel wordt hieronder geschetst. Het netwerk werd opgebouwd 
door het digitaliseren van de waterlopen in het studiegebied. De opwaartse rand van het model 
wordt gevormd door debietreeksen die de afvoer van het bovenstroomse gebied voorstellen. 
Daarnaast omvatten de invoergegevens meteorologische tijdreeksen en worden alle 
watergebruikers als lozer, onttrekker of een combinatie van beide aan het model toegevoegd. 

4.2.1.1. Panden/Reservoirs 
Zowel de Leie als de Boven-Schelde worden net als de kanalen door stuwen op peil gehouden. 
Een rivier- of kanaalpand wordt beschouwd als een bak of reservoir, gekenmerkt door een hoogte-
volume-oppervlakte relatie, die kan worden afgeleid uit het dwarsprofiel en de lengte van het 
beschouwde pand. De panden die relevant zijn voor deze studie worden weergegeven in Tabel 
4-1.  

Tabel 4-1: Kanaalpanden in het studiegebied. 

Waterloop Pand Bodempeil 
[mTAW] 

NP [mTAW] 

Afleidingskanaal van de Leie Deinze - Schipdonk 1,33 5,70
 Schipdonk - Balgerhoeke 1,66 5,00
 Balgerhoeke - Heist 0,39 3,33
Boudewijnkanaal  1,60 3,50
Boven-Schelde Asper - Ringvaart -0,19 5,70
Gentse Ringvaart  4,71 5,70
 Noordervak 0,01 4,45
 Westervak 1,16 5,70
Kanaal Brugge-Sluis (Damse Vaart)  2,46 4,40
Kanaal Gent-Oostende Ringvaart – Schipdonk 1,16 5,70
 Schipdonk - Brugge 0,56 5,70
 Brugge - Oostende -0,20 3,94
Kanaal Gent-Terneuzen  -8,99 4,45
Kanaal Nieuwpoort-Plassendale  1,20 3,94
Leie Menen - Harelbeke 6,20 10,18
Toeristische Leie  3,56 5,70
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Figuur 4-1 geeft de HVA relatie weer van het Afleidingskanaal in zijn huidige vorm, voor het vak 
Schipdonk-Balgerhoeke. De wateroppervlakte wordt gebruikt om het verdampingsvolume te 
berekenen aan de hand van de evaporatiereeks. 

Figuur 4-1: De relatie tussen waterhoogte, wateroppervlak en volume voor het Afleidingskanaal tussen 
Schipdonk en Balgerhoeke in zijn huidige vorm 

 

4.2.1.2. Watergebruikers 
De grootste watergebruikers zijn in het model opgenomen als lozer, onttrekker of een combinatie 
van beide. Hun onttrekkings- en/of lozingsvolume is in bovengenoemde inventarisatiestudies 
gekwantificeerd op basis van vergunde hoeveelheden. Gebruikers die minder dan 0,001 m³/s 
lozen of onttrekken worden in het model buiten beschouwing gelaten. Er wordt steeds gewerkt met 
daggemiddelden. Met uitzondering van de landbouw wordt het patroon van de captaties niet in 
rekening gebracht. 

4.2.1.2.1 Energie 
In het studiegebied zijn 3 elektriciteitscentrales aanwezig die een vergunning hebben om 
oppervlaktewater te capteren als koel- of proceswater. Het koelwater wordt terug in de waterloop 
geloosd, zij het met een hogere temperatuur, waardoor extra verdamping ontstaat. De 3 
elektriciteitscentrales zijn: SPE Ham (Gentse Ringvaart) en Electrabel (Langerbrugge en 
Rodenhuize) langs het kanaal Gent-Terneuzen (Tabel 4-2).  

De centrale Gent Ham (captatie Achterdok Gent) gebruikt kanaalwater als koelwater en verdampt 
geen kanaalwater.  De centrale koelt in open cyclus (geen koeltoren).  Om de centrale te kunnen 
koelen is het wel noodzakelijk dat er een voldoende debiet door de betreffende waterloop gaat. 
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Tabel 4-2: Energiecentrales die oppervlaktewater als koelwater gebruiken. 

Uitbater Locatie Waterloop Onttrekking 
[m³/s] 

Lozing [% van 
onttrekking] 

Electrabel Langerbrugge Kanaal Gent-Terneuzen 0.030 100
Electrabel Rodenhuizen Kanaal Gent-Terneuzen 7.810 99
SPE Ham Kanaal Gent-Terneuzen 0.750 100
 

4.2.1.2.2 Industrie 
Het merendeel van de industrie in het studiegebied is gelegen langs het kanaal Gent-Terneuzen. 
Het kanaal kent een sterke activiteit in de chemie- en metaalsector. Bij industriële 
oppervlaktewateronttrekkingen is het veelal zo dat het water na gebruik in het productieproces 
weer geloosd wordt. De waterhoeveelheden die definitief aan de waterloop worden onttrokken, zijn 
dan ook eerder beperkt (Tabel 4-3). 

Algemeen kunnen de onttrekkingen opgesplitst worden in 4 types gebruik: 

• Koeling: het merendeel van het water dat wordt onttrokken voor koelingprocessen wordt na 
gebruik (terug) geloosd. Het aandeel water dat effectief verbruikt wordt (verdampt), is 
afhankelijk van de aard van de koeling. De temperatuur van het oppervlaktewater kan in de 
zomer oplopen, zodat lege schuttingen dienen uitgevoerd te worden opdat de 
waterdoorstroming voor vers koelwater zou zorgen. 

• Spoeling: het onttrokken water kan eveneens aangewend worden als spoel- of reinigingswater. 
Indien het gebruikte water aan de kwaliteitsnormen voldoet, kan dit teruggeloosd worden in het 
kanaalpand.  

• Productie: wanneer het water bij een bepaalde stap in het productieproces wordt verwerkt (bv. 
bij het aanmaken van stortklare beton). 

• Bluswater: vaak wordt ook een reservoir aangelegd of de mogelijkheid voorzien om 
onmiddellijk water te kunnen onttrekken aan het kanaal voor de brandveiligheid.  

Tabel 4-3: Industriële watergebruikers in het studiegebied. 

Bedrijf Waterloop Onttrekking 
[m³/s] 

Lozing [% van 
onttrekking] 

Hanson Boudewijnkanaal 0,002 0
StoraEnso Kanaal Gent-Oostende 0,270 93
Genencor International Kanaal Gent-Oostende 0,100 100
Provironftal Kanaal Gent-Oostende 0,050 100
Provironftal Kanaal Gent-Oostende 0,130 92
Campina Kanaal Gent-Oostende 0,020 100
Bekaert-Aalter Kanaal Gent-Oostende 0,010 100
UCB Kanaal Gent-Terneuzen 0,100 90
Sidmar Kanaal Gent-Terneuzen 0,750 65
Sadaci Kanaal Gent-Terneuzen 0,050 100
Rousselot Kanaal Gent-Terneuzen 0,070 100
Oleon Kanaal Gent-Terneuzen 0,110 91
Rhodia Kanaal Gent-Terneuzen 0,790 90
Kronos Europe Kanaal Gent-Terneuzen 0,110 100
Algist Bruggeman Kanaal Gent-Terneuzen 0,130 100
Belgian Shell Kanaal Gent-Terneuzen 0,010 100
Rutgers VFT Kanaal Gent-Terneuzen 0,006 83
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Bedrijf Waterloop Onttrekking 
[m³/s] 

Lozing [% van 
onttrekking] 

Ghent Coal Kanaal Gent-Terneuzen 0,005 20
Euro Silo Kanaal Gent-Terneuzen 0,002 100
CBM Kanaal Gent-Terneuzen 0,003 33
ADPO Kanaal Gent-Terneuzen 0,002 100
Belgian Shell Kanaal Gent-Terneuzen 0,003 100
Air Products Kanaal Gent-Terneuzen 0,002 0
DMI Beton Kanaal Gent-Terneuzen 0,001 0
INSAGRA Kanaal Plassendale-Nieuwpoort 0,001 100
Cargill Moervaart 0,470 100
 

4.2.1.2.3 Landbouw 
De landbouw is in het model opgenomen als onttrekker van oppervlaktewater. Het patroon van de 
captaties voor de landbouw houdt rekening met de vraag van de landbouwgewassen tijdens het 
groeiseizoen. Verondersteld wordt dat de volledige waterbehoefte van de landbouwgronden 
binnen een straal van 2 km rond de as van de waterlopen uit het oppervlaktewatersysteem 
onttrokken wordt. Per pand werd de watervraag van de landbouwgewassen berekend voor enkele 
klimatologische typejaren (Elsen et al., 2005). Aangezien we in het kader van deze studie vooral 
geïnteresseerd zijn in perioden met laagwater, werd gekozen voor de landbouwbehoefte in een 
droog jaar. 

 

Tabel 4-4: Captaties voor de landbouw in [m³/s] gedurende de eerste decade van elke maand. 

 Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt 
Leie 0,000 0,000 0,006 0,070 0,092 0,101 0,014 0,004
Bovenschelde 0,001 0,002 0,011 0,043 0,123 0,141 0,022 0,003
Kanaal Roeselare-Leie 0,000 0,000 0,002 0,007 0,011 0,014 0,003 0,001
Afleidingskanaal 0,001 0,015 0,003 0,008 0,011 0,011 0,005 0,001
Ringvaart 0,002 0,002 0,017 0,080 0,113 0,113 0,029 0,007
Damse Vaart 0,000 0,000 0,000 0,008 0,015 0,015 0,004 0,001
Boudewijnkanaal 0,000 0,000 0,001 0,001 0,003 0,003 0,001 0,000
Kanaal Gent-Terneuzen 0,001 0,001 0,002 0,006 0,008 0,008 0,003 0,001
Kanaal Gent-Oostende 0,003 0,004 0,008 0,026 0,033 0,032 0,011 0,004
 

4.2.1.2.4 RWZI’s 
In de databank van VMM wordt Vlaanderen opgedeeld in zuiveringsgebieden. Het afvalwater van 
een zuiveringsgebied loost op één of enkele RWZI’s (rioolwaterzuiveringsinstallatie) of KWZI’s 
(kleinschalige waterzuiveringsinstallatie).  

In Tabel 4-1 wordt een overzicht gegeven van de RWZI’s in het studiegebied, de waterloop waarop 
het effluent wordt geloosd en het gemiddeld dagdebiet. 

Tabel 4-5: RWZI's in het studiegebied 

Stad/Gemeente Waterloop Lozing [m³/s] 
Deinze Afleidingskanaal van de Leie 0,049
Eeklo Afleidingskanaal van de Leie 0,158
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Stad/Gemeente Waterloop Lozing [m³/s] 
Maldegem Afleidingskanaal van de Leie 0,059
Nevele Afleidingskanaal van de Leie 0,029
Zomergem Afleidingskanaal van de Leie 0,017
Ertvelde Kanaal Gent-Terneuzen (via Avrijevaart) 0,048
Brugge Boudewijnkanaal 0,941
Jabbeke Kanaal Gent-Oostende (via Jabbeekse beek) 0,009
Aalter Kanaal Gent-Oostende 0,115
Oostende Kanaal Gent-Oostende 0,560
Zelzate Kanaal Gent-Terneuzen 0,080
Stekene Moervaart (via Kanaal van Stekene) 0,062
St-Niklaas Moervaart (via Kanaal van Stekene) 0,215
St-Niklaas - Heimolen Kanaal Gent-Terneuzen (via Leebeek en Moervaart)  0,001
Moerbeke Moervaart 0,045
Sinaai Moervaart 0,032
Evergem Ringvaart Gent 0,065
Gent Ringvaart Gent 0,457
 

4.2.1.2.5 Sluizen 
Tabel 4-6 geeft waterverbruik van de sluizen in het studiegebied weer, berekend op basis van het 
jaarlijkse aantal scheepvaartbewegingen, het kolkvolume en het verval. 

Tabel 4-6: Jaargemiddeld waterverbruik van de sluizen in het studiegebied. 

Sluis Waterlo(o)p(en)  Waterverbruik 
[m³/s] 

Schipdonk Afleidingskanaal  0,01
Dampoortsluis Brugge Kanaal Gent-Oostende  0,11
Demeysluis Oostende Kanaal Gent-Oostende  0,16 
Verbindingssluis Brugge Kanaal Gent-Oostende Boudewijnkanaal 0,04
Evergem Ringvaart Gent Kanaal Gent-Terneuzen 1,24
Zwijnaarde Ringvaart Gent Zeeschelde 1,57
 

4.2.1.3. Hydrometeorologische gegevens 
De meteorologische invoer bestaat uit neerslaggegevens (gemeten in Ukkel) en 
evaporatiegegevens (gemeten in Melle voor de panden ten oosten van Brugge). Daarnaast 
worden de afvoergegevens van de belangrijkste zijwaterlopen opgenomen in het model (Tabel 
4-7). De afvoer van zijwaterlopen waarvoor geen meetreeksen beschikbaar zijn, werd begroot in 
IMDC&RA (2006) a.d.h.v. waargenomen (lage) afvoeren in sommige deelbekkens en enkele 
gebiedskarakteristieken. 

Tabel 4-7: Afvoergegevens van zijwaterlopen in het studiegebied. 

Waterloop Debiet [m³/s] Ontvangende waterloop 
Ede meetreeks Afleidingskanaal van de Leie 
Kerkbeek via Zuidervaartje meetreeks Afleidingskanaal van de Leie 
Lieve 0,007 Afleidingskanaal van de Leie 
Lieve afwaarts Waarschoot 0,010 Afleidingskanaal van de Leie 
Poekebeek 0,086 Afleidingskanaal van de Leie 
Ronselarebeek 0,007 Afleidingskanaal van de Leie 
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Waterloop Debiet [m³/s] Ontvangende waterloop 
Zuidervaartje 0,056 Afleidingskanaal van de Leie 
Hertsbergbeek via Rivierbeek meetreeks Kanaal Gent-Oostende 
Het Zwin 0,020 Kanaal Gent-Oostende 
Jabbeekse beek meetreeks Kanaal Gent-Oostende 
Maarleed 0,010 Kanaal Gent-Oostende 
Oude Kale 0,031 Kanaal Gent-Oostende 
Rivierbeek meetreeks Kanaal Gent-Oostende 
Stegerszwin 0,010 Kanaal Gent-Oostende 
Zuidgeleed 0,014 Kanaal Gent-Oostende 
Burggravenstroom via Avrijevaart 0,033 Kanaal Gent-Terneuzen 
Moervaart 0,221 Kanaal Gent-Terneuzen 
Sleidingsvaardeke via Avrijevaart 0,035 Kanaal Gent-Terneuzen 
 

4.2.2. Evaluatie 
De evaluatie van het waterbalansmodel wijst uit dat de modeloutput (debieten en waterstanden) 
niet overeenstemt met de gemeten waarden. Globaal genomen wordt in het model meer 
doorgevoerd dan blijkt uit metingen. Het inkomende debiet in het watersysteem is de som van de 
aanvoer van de Leie en de Boven-Schelde. De som van de debieten die naar het Kanaal Gent-
Oostende, het Afleidingskanaal van de Leie, het Kanaal Gent-Terneuzen en de Zeeschelde 
worden gestuurd is het uitgaande debiet. De sluitfout, het verschil tussen (gemodelleerde) 
inkomende en (gemeten) uitgaande bewegingen ligt in de orde van 10 m³/s (daggemiddelde 
waarden). Dit is een aanvaardbare fout over het totaal volume, maar ze ligt in de grootteorde van 
de kritische afvoeren te Gent. Figuur 4-2 illustreert dit verschil voor de zomer van 2003. 
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Figuur 4-2: Vergelijking van inkomende debieten (Leie&Boven-Schelde, gemodelleerd) en uitgaande 
debieten (gemeten) voor het watersysteem van de Gentse kanalen tijdens de zomer van 2003. 

 

Figuur 4-3 toont aan dat het waterbalansmodel systematisch voldoende water naar het Kanaal 
Gent Terneuzen voert, ook in de droge zomer van 2003. Over de ganse periode wordt voldaan 
aan de 13 m³/s die volgens een verdrag tussen België en Nederland gemiddeld over twee 
maanden richting Terneuzen dient te worden afgevoerd. In werkelijkheid was dit echter niet het 
geval (zie paragraaf 4.3.3).  
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Figuur 4-3: Gemiddelde dagelijkse (d) en maandelijkse (m) debieten die door het waterbalansmodel naar het 
Kanaal Gent-Terneuzen worden gestuurd in de zomer van 2003, vergeleken met de benodigde 13m³/s  

 

 

De doorlichting van het waterbalansmodel wijst uit dat het model niet geschikt is voor het 
bestuderen van de problematiek van watertekorten van dit systeem. Er is daarom voor gekozen 
het model enkel te gebruiken om inzichten te krijgen in het waterverbruik per hoofdtak: het Kanaal 
Gent-Oostende, het Afleidingskanaal van de Leie (afwaarts Schipdonk) en het Kanaal Gent-
Terneuzen. Voor wat het beschikbare volume betreft wordt verwezen naar beschikbare 
meetgegevens. De waterbehoefte van de hierboven genoemde hoofdtakken en de Zeeschelde 
wordt besproken in de volgende paragraaf. 

4.3. Huidige waterbehoefte 
De voeding van de bestaande kanalen in het aandachtsgebied is hoofdzakelijk afkomstig van de 
Leie en de Boven-Schelde. Via de Gentse Ringvaart wordt het water van de Leie en de Boven-
Schelde over de afwaterende kanalen verdeeld. De Ringvaart bestaat uit drie vakken. Het 
Noordervak sluit aan bij het Kanaal Gent-Terneuzen, het Westervak staat in vrije verbinding met 
het kanaal Gent-Oostende, het Afleidingskanaal van de Leie, de Leie en de Boven-Schelde, terwijl 
het Zuidervak uitmondt in de Zeeschelde. De waterbehoefte van deze waterlopen wordt hieronder 
besproken. 
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4.3.1. Kanaal Gent-Oostende 
Voor de periode 2003 tot en met juli 2006 werden meetreeksen ter beschikking gesteld van 
debieten op het kanaal Gent-Oostende en de belangrijkste zijlopen. Aan de hand van deze 
meetreeksen kan een vergelijking worden gemaakt tussen de gemeten afvoeren op het kanaal 
Gent-Oostende en de werkelijke waterbehoefte van het kanaal. De waterbehoefte werd begroot 
door middel van een simulatie met het waterbalansmodel en omvat het debiet dat nodig is om aan 
de vraag van de watergebruikers te voldoen en de verdampings- en schutverliezen te 
compenseren op het kanaal Gent-Oostende en de afwaterende kanalen (Damse Vaart/Kanaal 
Brugge Sluis, Boudewijnkanaal en Kanaal Plassendale-Nieuwpoort).  

Dit is echter niet voldoende om de verzilting van het grondwater in de polders tegen te gaan. 
IMDC&RA (2006) stellen dat 2,3 m³/s volstaat om aan de waterbehoefte van de Blankenbergse 
Polder, de Damse Polder, de Zwinpolder en enkele kleinere polders langs het kanaal Plassendale-
Nieuwpoort te voldoen in de droogste decade van een 20% droog jaar, zoals in de eerste decade 
van juli 2003. Hiervan wordt slechts 15% gebruikt voor beregening. Het overige gedeelte is nodig 
om de zoutintrusie tegen te gaan: 45 % om de grondwatertafel op peil te houden en 40% om het 
brak water van de sloten af te voeren. Ook al is de 2,3 m³/s  waarschijnlijk een overschatting van 
de werkelijke behoeften, toch vormt deze waarde een voorzichtig uitgangspunt bij het begroten 
van de waterbehoefte van het Kanaal Gent-Oostende. In de periode van april tot en met 
september wordt de gesimuleerde waterbehoefte uit het waterbalansmodel vermeerderd met de 
extra 2,3 m³/s. Gemiddeld op jaarbasis betekent dit 1,15 m³/s. 

Met het waterbalansmodel werd de verdamping van kanaalwater berekend in een droog jaar zoals 
2003. De belangrijkste watergebruikers langs het kanaal en het gemiddelde onttrokken debiet zijn 
gekend (zie paragraaf 4.2.1.2) en dus is het mogelijk het aandeel van de verschillende sectoren en 
de evaporatie in de jaarlijkse waterbehoefte te berekenen. Dit wordt weergegeven in Figuur 4-4. 
De gemiddelde jaarlijkse waterbehoefte van het Kanaal Gent-Oostende bedraagt 2,23 m³/s voor 
2003. Het debiet dat werd begroot om de verzilting van het grondwater in de polders te beperken 
is goed voor ruim de helft hiervan (1,15 m³/s). Industriële onttrekkingen vertegenwoordigen een 
kwart van de waterbehoefte (0,58 m³/s), bijna dubbel zoveel als het waterverbruik door 
versassingen (0,31 m³/s). De landbouw is de kleinste waterverbruiker met slechts 0,21 % van de 
totale watervraag (0,005 m³/s). 
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Figuur 4-4: Aandeel van de verschillende sectoren en de evaporatie in de jaarlijkse waterbehoefte in 2003 

van het Kanaal Gent-Oostende en zijn afwaterende waterlopen 

De meetreeksen op het Kanaal Brugge-Oostende in Varsenare werden aangewend om de toevoer 
naar het Kanaal Gent-Oostende vanaf de Ringvaart te berekenen. Zo werden de inkomende 
debieten gesimuleerd van begin 2003 tot juli 2006. Figuur 4-5 geeft de vergelijking weer van de 
inkomende debieten en de vraag (berekend zoals hierboven beschreven) op het Kanaal Gent-
Oostende. Deze wijst op voldoende waterhoeveelheden op deze tak. Enkel in juli 2003 is er tijdelijk 
een beperkt tekort. 
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Figuur 4-5: Vergelijking inkomende debieten en waterbehoefte op het Kanaal Gent-Oostende 

 

4.3.2. Afleidingskanaal van de Leie 
De huidige watervraag van het Afleidingskanaal van de Leie (afwaarts Schipdonk) is beperkt, ook 
in vergelijking met de overige kanalen. De gemiddelde jaarlijkse watervraag in 2003 bedroeg 
slechts 0,05 m³/s (Figuur 4-7). Driekwart hiervan is voor rekening van de verdamping. Er komen 
geen industriële onttrekkingen voor. Versassingen aan de sluis van Schipdonk, voornamelijk voor 
pleziervaart, vertegenwoordigen een waterverbruik van gemiddeld 0,01 m³/s, of 21% van de 
waterbehoefte van het kanaal. De landbouw langs het kanaal neemt 3% van de waterbehoefte 
voor zijn rekening. Vandaag is op het Afleidingskanaal van tekorten geen sprake (Figuur 4-6). 
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Figuur 4-6: Toetsing van de debieten gemeten te Zomergem op het Kanaal Gent-Terneuzen aan de 
waterbehoefte in de periode 2003-juni 2005 (boven). Uitvergroting van de debieten onder de 1 m³/s 
(onder) 
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Figuur 4-7: Aandeel van de verschillende sectoren en de evaporatie in de jaarlijkse waterbehoefte in 2003 
van het Afleidingskanaal van de Leie 

4.3.3. Kanaal Gent-Terneuzen 
De watervraag van het Kanaal Gent-Terneuzen wordt in grote mate bepaald door het debiet dat 
nodig is voor de industrie en voor de versassingen in Terneuzen en de beperking van de 
zoutindringing (Figuur 4-8). 
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Figuur 4-8: Aandeel van de verschillende sectoren en de evaporatie in de jaarlijkse waterbehoefte in 2003 
van het Kanaal Gent-Terneuzen 

Een protocol tussen Vlaanderen en Nederland bepaalt dat Vlaanderen gemiddeld over twee 
maanden in een minimumdebiet van 13 m³/s via het kanaal Gent-Terneuzen moet voorzien om 
zoutindringing in het kanaal tegen te gaan. In Terneuzen bedraagt het schutverlies voor één 
versassing in de Westsluis 28116 m³. Met 9000 schuttingen per jaar komt men aan een debiet van 
8 m³/s, nodig om het schutverlies met zoet water te compenseren (beleidsanalyse MaIS). Om 
echter de verzilting als gevolg van de versassingen tegen te gaan moet er meer zoet water worden 
aangevoerd. Voor het systeem Terneuzen wordt het schutverlies vermenigvuldigd met een factor 
1,4 à 1,8 om de zoutindringing tegen te gaan (Permanent International Association of Navigation 
Congresses, 1982). Zo bekomen we het protocollair vastgelegde debiet van 13 m³/s. 

De afvoergegevens van de AOSO (Administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten) 
meetpost te Evergem werden voor de periode eind 2002 tot de zomer van 2005 ter beschikking 
gesteld voor deze studie. Uit deze metingen blijkt een systematisch en belangrijk tekort ten 
opzichte van de vooropgestelde 13 m³/s. Zowel in 2003 als in 2004 werd slechts voor 1/3 van de 
tijd aan de drempelwaarde van 13 m³/s voldaan. 2003 vertoonde volgens het KMI een uitzonderlijk 
neerslagdeficit in juli en september en kende abnormaal tot zeer abnormaal warme lente- en 
zomermaanden. Op een droge maand maart en een uitzonderlijk natte maand augustus na, was 
2004 een normaal jaar wat betreft de maandelijkse neerslagtotalen. Zowel in mei als in augustus 
2004 lag de gemiddelde maandelijkse temperatuur uitzonderlijk hoog, met hogere verdamping als 
gevolg. 
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Figuur 4-9: Toetsing van de doorvoer naar het Kanaal Gent-Terneuzen aan de waterbehoefte in de periode 
2003-juni 2005. (boven) Deficit t.o.v. 13 m³/s (gemiddeld over 2 maanden) in 2003 en 2004. (onder) 
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Figuur 4-9 geeft voor 2003 en 2004 het deficit weer van het gemeten doorvoerdebiet richting Gent-
Terneuzen t.o.v. het streefdebiet van 13 m³/s. Het tekort werd berekend door het voortschrijdend 
tweemaandelijks gemiddeld debiet te toetsen aan het streefdebiet. Voor elke dag wordt het 
gemiddelde van de voorbije en de komende 30 dagen beschouwd. Hieruit blijkt dat in 2003 slechts 
voor een derde en in 2004 amper gedurende een kwart van de tijd de drempelwaarde van 13 m³/s 
wordt geëvenaard of overschreden. Het verloop van de deficitcurve is in beide jaren gelijkaardig. 
De opbouw van het deficit begint in april, bereikt een hoogtepunt eind augustus en bouwt dan 
opnieuw af. Het maximale tekort in 2003 bedroeg 8,5 m³/s, hetgeen wil zeggen dat er gemiddeld 
over twee maanden slechts 4,5 m³/s richting het Kanaal Gent-Terneuzen werd gestuurd. Hierbij 
moet evenwel nog het debiet worden geteld dat via de Tolhuissluis richting Gent-Terneuzen gaat, 
hetgeen in droge perioden evenwel beperkt is. De piekwaarde in 2004 ligt iets lager op 7 m³/s. De 
uitzonderlijk droge zomer van 2003 zorgt niet alleen voor een grotere maar ook iets langer 
aanhoudende piek. 

4.3.4. Zeeschelde 
De netto doorvoeren naar de Zeeschelde zijn gekend. Figuur 4-10 geeft de frequentie van 
debieten weer, gemeten in Melle in de periode 1997-2006.  

Figuur 4-10: Frequentietabel van de debieten op de Zeeschelde in Melle voor de periode 1997-2006 

Er is echter geen kennis beschikbaar over de vraag of nood. Elke extra afname op het Groot Pand 
is ten koste van deze doorvoer. Figuur 4-11 illustreert dat de debieten die vandaag richting 
Zeeschelde worden gestuurd in principe volstaan om de tekorten op het Kanaal Gent-Terneuzen 
te compenseren. Voor het jaar 2003 zou dit echter betekenen dat het gemiddelde maandelijkse 
debiet voor een derde van de tijd onder de 5 m³/s valt, voor 2004 is dit een kwart van de tijd. 
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Het is duidelijk dat de afvoer naar de Zeeschelde in droge periodes ook terugvalt tot lage waarden. 
Hoge bovendebieten hebben een invloed in de instelling van het zoutwaterfront op de Zeeschelde, 
het is echter niet duidelijk welke rol lagere en normale afvoeren spelen in de waterhuishouding van 
de Zeeschelde. Met lage bovendebieten bestaat de kans op het creëren van stagnerende 
ecologische omstandigheden op de Boven-Schelde tot de monding van de Rupel (pers. comm. 
prof. Patrick Meire). Er is momenteel te weinig kennis om de gevolgen op het ecosysteem van de 
Zeeschelde en de eventuele omkeerbaarheid ervan in te schatten. 

Figuur 4-11: Vergelijking van de debieten, gemeten op de Zeeschelde in Melle en het deficit op de debieten 
van het Kanaal Gent-Terneuzen in Evergem 

 

4.3.5. Conclusie 
Het is duidelijk dat er op dit moment belangrijke tekorten optreden op het Kanaal Gent-Terneuzen. 
Bovendien is er tijdens droge perioden geen overschot op het Kanaal Gent-Oostende. Elke 
bijkomende watervraag op het Groot Pand zal dus ten koste gaan van de doorvoer naar de 
Zeeschelde. Hiervan kunnen de ecologische effecten onmogelijk ingeschat worden zonder 
fundamenteel onderzoek. Het enig mogelijke uitgangspunt voor de ontwikkeling van het 
Afleidingskanaal ten behoeve van de scheepvaart is dat het nieuwe kanaal (zo veel mogelijk) in 
zijn eigen watervraag voorziet. 
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4.4. Voorzieningen om in eigen waterbehoefte te voorzien 

4.4.1. Pompen 
In de eigen watervraag voor versassingen kan enkel voorzien worden door pompen. Ook al 
worden bijkomende maatregelen voorzien om de pompen zo weinig mogelijk in te zetten (vb. een 
tweede sluisdeur, zie beschrijving in paragraaf 4.4.2), dan moet de capaciteit berekend zijn op de 
maximale vraag van een versassing waarbij pompen noodzakelijk is. De bouw van een 
spaarbekken naast de sluis levert bijvoorbeeld een besparing op die altijd inzetbaar is en waarmee 
effectief op de pompcapaciteit bespaard wordt (paragraaf 4.4.3). 

De pompcapaciteit wordt mee bepaald door de gewenste snelheid van de sluis. De implicatie van 
de gewenste snelheid op de vereiste pompcapaciteit is weergegeven voor meerdere tijden in 
Tabel 4-8. Bij de berekening is rekening gehouden met een tijd van 15 minuten voor volledige 
kolkvulling (dit is ca. 10 minuten voor een kolk gereduceerd tot 150 m, Figuur 4-12). 

 
Tabel 4-8: Vereiste pompcapaciteit (m³/s) voor kolkvulling 

Kolkvulling (min) 10 15 20
Alternatief 1 Vereiste pompcapaciteit [m³/s] 
enkel pompen 20,13 13,42 10,06
1 spaarbekken 13,42 8,94 6,71
2 spaarbekkens 10,06 6,71 5,03
3 spaarbekkens 8,05 5,37 4,03
4 spaarbekkens 6,71 4,47 3,35
Alternatief 2 en 3 Vereiste pompcapaciteit [m³/s] 
enkel pompen 39,29 26,19 19,65
1 spaarbekken 26,19 17,46 13,10
2 spaarbekkens 19,65 13,10 9,82
3 spaarbekkens 15,72 10,48 7,86
4 spaarbekkens 13,10 8,73 6,55

 

4.4.2. Tweede sluisdeur 
Besparingen kunnen verder bekomen worden door een bijkomende sluisdeur. Tabel 4-9 vat 
gemiddelde afvoerdebieten samen bij verschillende combinaties van spaarbekkens en een tweede 
sluisdeur. De tweede deur is gekozen op 150 m, zodat het mogelijk is een verlengd rijnschip 
(lengte 135 m) te versassen. Dit scheepstype komt het meest frequent voor op het Albertkanaal. 

Figuur 4-12 een bijkomende sluisdeur beperkt het versassingsvolume bij het schutten van kortere schepen 
tot V2=V1*L2/L1 
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Tabel 4-9: Gemiddelde afvoerdebieten bij combinatie van spaarbekken(s) en een tweede sluisdeur 

aandeel versassingen met volledige kolk in % 
100 80 60 40 20 0versassingen 

per dag 
aantal 
spaarbekkens gemiddeld vereist dagdebiet [m³/s] 

Alternatief 1 
0 8,19 7,62 7,05 6,48 5,91 5,34
1 5,46 5,02 4,58 4,16 3,74 3,33
2 4,09 3,74 3,40 3,06 2,73 2,42

30 3 3,27 2,98 2,70 2,42 2,15 1,90
0 5,46 5,08 4,70 4,32 3,94 3,56
1 3,64 3,34 3,06 2,77 2,49 2,22
2 2,73 2,49 2,26 2,04 1,82 1,61

20 3 2,18 1,99 1,80 1,61 1,44 1,26
Alternatief 2&3 

0 4,19 3,90 3,61 3,32 3,03 2,73
1 2,80 2,57 2,35 2,13 1,91 1,70
2 2,10 1,92 1,74 1,57 1,40 1,24

30 3 1,68 1,53 1,38 1,24 1,10 0,97
0 2,80 2,60 2,41 2,21 2,02 1,82
1 1,86 1,71 1,57 1,42 1,28 1,14
2 1,40 1,28 1,16 1,05 0,93 0,82

20 3 1,12 1,02 0,92 0,83 0,74 0,65

 

4.4.3. Spaarbekkens 
Met één spaarbekken (met gelijke oppervlakte als de sluiskolk) is het mogelijk 1/3 van het 
kolkvolume te sparen bij het versassen (Figuur 4-13). Elk bijkomend spaarbekken levert de 
mogelijkheid bijkomend 1/3 te sparen op het gespaarde volume in een vorig bekken. Het optimaal 
aantal spaarbekkens is dit waarbij gewonnen wordt op de kosten van het pompstation. 

Figuur 4-13: Schema van een spaarbekken 

 
 
Voor 30 versassingen met volledige kolk per dag wordt het optimum bij alternatief 1 aan de 
verbinding met het Groot Pand bereikt met 3 spaarbekkens, aan de aansluiting te Zeebrugge met 
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1 spaarbekken. In alternatief 2 en 3 levert 1 spaarbekken aan de verbinding met het Groot Pand 
een optimum. 

4.4.4. Gereduceerde kolk 
Tot 10000 passages beroepsvaart biedt een enkele sluis voldoende capaciteit volgens RVW2005. 
Met een geschat aantal scheepsbewegingen van 9433 in 2030 (hoge groei) kan dit sluistype 
overwogen worden. 

Voor klasse Vb is dit een kolk met lengte 210 m, breedte 12,5 m en drempeldiepte 4,0m + 0.7m. In 
het ontwerpkanaal wordt uitgegaan van een maximale diepgang van 3,5m. De 0,7m staat voor de 
inzinking en kielspeling. 

Het Evergem-sluistype meet 230m op 25m op 4,5m. De enkele sluis met drempel op 4,5m 
betekent een reductie van het kolkvolume met 54%. Bij drempel op 4,2m (maximale diepte + 
inzinking + kielspeling) is er een bijkomende reductie van 3%. 

De kolkvulling wordt bepaald door het door het schip ingenomen volume van het kolkvolume 
boven de drempel. Voor vlot in- en uitvaren geldt een maximum van 0,75. 

Hoe groter de vulling, hoe kleiner het uitwisselbaar zout watervolume. De vulling is afhankelijk van 
het kolkvolume en het onderwatervolume van het schip, maar ook de beladingsgraad van het 
schip. 

Voor een gemiddelde belading van 60% zijn volgende gemiddelde vullingspercentages berekend 
met telkens één schip per sluispassage volgens de scheepspopulatie uit de KBA voor een sluis 
met één of meerdere tussendeuren. Het betreft telkens de meest zuinige tussendeurconfiguraties 
(voor geadviseerde kolklengtes volgens RVW2005). 

Tabel 4-10: scenario’s van reductie van watervolume in de kolk met verschillende lengte (of tussendeuren), 
rekening houdend met het aantal schepen en de vlootsamenstelling uit de trafiekprognose bij 

gemiddelde belading van 60%. Het vullingspercentage geeft aan welk kolkvolume het schip inneemt. 

Kolklengte (locatie tussendeur) in m breedte watervolume vulling 
95 125 150 210 230 m m³ % 

 x  x  12,5 4598,99 40,89
  x x  12,5 5094,36 38,29
   x  12,5 7717,67 30,00
x x x  x 25 12638,63 19,87
x x   x 25 13844,01 18,80
 x   x 25 14312,33 18,52
  x  x 25 15072,51 17,49
    x 25 22567,67 12,78

 

Hieruit volgt dat met één tussendeur al een aanzienlijke besparing bekomen wordt. Het effect van 
de sluisreductie is evenwel nog groter. 

4.4.5. Gereduceerde diepgang 
Het tijdelijk toestaan van een peildaling leidt tot besparing. Afhankelijk van de scenario’s in tabel 
Tabel 4-10, leidt elke peildaling van 10 cm tot een reductie van ca. 5 tot 27 kolkvolumes (alternatief 
3, voor alternatief 1 en 2 van 8 tot 39). 
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4.4.6. Conclusie 
Het kanaal moet zelfvoorziend kunnen zijn in zijn waterbehoeften voor de scheepvaart. Met 
bovenstaande zijn daarvoor de nodige maatregelen besproken die toelaten de kost te berekenen. 
Het gaat om sluizen met pompgemalen en één of meerdere spaarbekkens. 

4.5. Maatregelen om verzilting van het kanaal te beperken 
De bouw van een sluis aan de aansluiting met de Haven van Zeebrugge is nodig om de 
peilschommeling op het Afleidingskanaal op te kunnen vangen. 

In Alternatief 1 is het kanaalpeil veel lager dan het peil in de achterhaven, in Alternatief 2 en 3 is 
het normaal ongeveer even hoog. 

Zonder toevoer van zoet water zal het kanaal geleidelijk verzilten door versassing met zout water 
en door dichtheidsafhankelijke stroming bij de opening van de sluisdeuren. Dit is in geen enkel 
opzicht wenselijk zodat maatregelen tegen de verzilting noodzakelijk zijn. 

Actueel wordt de verzilting in het kanaal onderzocht in een afzonderlijke studie. 

Alternatief 1 (kanaalpeil 1,5 mTAW t.o.v. 3,5 mTAW in de achterhaven) is hoe dan ook de meest 
nadelige situatie voor de verzilting. 

In alternatieven 2 en 3 is het verschil tussen het peil op het kanaal en de achterhaven beperkt, 
maar zullen - net als in alternatief 1 - maatregelen moeten genomen worden om de ontwikkeling 
van een zouttong tengevolge van dichtheidsafhankelijke stroming tegen te gaan of te beperken. 
Een aantal toepassingen worden besproken door Kerstma et al. (1994). De belangrijkste worden 
hieronder opgesomd en kort toegelicht. 

4.5.1. Sluisbeheer 
Goed sluisbeheer is een middel om verzilting te beperken: 

• De zoutlast vermindert meer dan het proportionele aandeel van minder sluisoperaties. 
• Hoe beter de kolk gevuld is met schepen, hoe kleiner het water- en dus ook zoutwatervolume, 

bovendien wordt het aantal schuttingen beperkt en de frequentie van de uitwisselingsstromen. 
• Het gebruik van tussendeuren reduceert ook het volume. 

De waterbesparende maatregelen besproken in 4.4.2; 4.4.4 hebben een zeer grote impact op de 
uitwisseling van zout. 

Vermits de haven van Zeebrugge een constant peil heeft is het niet mogelijk te profiteren van 
versassingen bij laag tij. 

4.5.2. Doorspoeling 
Doorspoeling is efficiënt als het zwaardere zoutwater in een dieper gebaggerd deel van het kanaal 
opgevangen en afgepompt kan worden. Ook indien er een goede verticale menging is, is 
doorspoeling efficiënt. 

Doorspoeling is niet of slechts in beperkte mate mogelijk in de aansluiting op de haven of het 
Boudewijnkanaal, omwille van het strikte peilbeheer in de haven, maar is wel mogelijk in het 
kanaal zelf. 

Typische wasgolven bij actueel beheer worden gegeven in volgende figuren: 2002-2003 met grote 
afvoergolven, 2006 als gemiddeld jaar (y-as: debieten in m³/s). 
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Het effect van doorspoeling op de terugdringing van de verzilting wordt onderzocht in de lopende 
dichtheidsafhankelijke modellering. 

4.5.3. Systemen bij open deuren 
Bij open sluisdeuren zijn er enkele systemen om verzilting te beperken. 

• Vertragen of beperken van de uitwisselingsstroom (door een luchtbellenscherm), met snelle 
sluiting van de sluisdeuren. Dit is efficiënt voor lange sluizen met kleine densiteitsverschillen 
tussen het water aan beide zijden van de sluis, en in het geval van het Afleidingskanaal pas 
efficiënt nadat een zekere verzilting is opgetreden. 

• Een beweegbare drempel (rekening houdend met diepgang van de versaste schepen) in de 
bodem van de sluiskolk. 
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• Direct terugspoelen van zout water aan de sluisingang, met zuigbuizen aan de ingang. De 
maatregel is efficiënter als er vlak na de sluisdeur een put voorkomt om de zoutwaterstoom op 
te vangen. Selectieve afpomping wordt bekomen met brede zuigpijpen. 

Efficiënt spuien van zout water uit het kanaal is mogelijk indien innamepunten gepositioneerd 
worden waar de zoutconcentratie het hoogst is, i.e. nabij de kanaalbodem en dichtbij de plaats 
waar de zoutintrusie plaatsgrijpt. De volgende maatregelen kunnen het resultaat verbeteren: 

• Het aanleggen van een zoutvang aan de kanaalzijde van de sluis om de zoutintrusie te 
onderscheppen en terug te pompen. Zelfs wanneer wordt aangenomen dat er verticale 
vermenging optreedt als gevolg van scheepvaart en wind, is deze maatregel in grote mate 
bevredigend. 

• De kanaalbodem verdiepen nabij de sluis om het zoute water te stockeren. Dit zoutbassin 
wordt bij voorkeur selectief weggepompt door middel van een breed innamepunt en bij een 
lage zuigkracht.  

Beide maatregelen worden toegepast in Terneuzen.. 

4.5.4. Systemen bij gesloten deuren 
In de kolk kan verzilting aangepakt worden met volgende systemen: 

• Het gelijktijdig wegpompen van zout water en vullen met zoet water. Het zoutwater wordt 
weggepompt over de volledige vloer van de sluis, het zoetwater wordt toegevoegd over de 
volledige muurlengte van de kolk. 

• Het toepassen van het principe van een zogenaamde zoutlift (Figuur 4-14, Figuur 4-15) is het 
meest efficiënt . Dit systeem is echter nog nooit gerealiseerd. Studiewerk wijst uit dat de 
zoutpenetratie beperkt kan worden tot ca. 5%, terwijl het verlies van zoetwatervolume tot 10% 
van het liftbakvolume beperkt kan worden. Pompen zijn hierbij nodig om variaties van 
zoutvolume in de liftbak (met en zonder schepen) te compenseren. 

 
Figuur 4-14: Principe van de zoutlift (Kerstma et al. 1994) 

 

Figuur 4-15: Verfijningen van het zoutliftprincipe (Kerstma et al. 1994) 
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4.5.5. Efficiëntie van maatregelen tegen verzilting en verder onderzoek 
Figuur 4-16 geeft een overzicht van methodes om de indringing van zout water te beperken. Het is 
duidelijk dat hoe groter het beschikbare volume zoet water hoe efficiënter de methode. Hoewel 
met beperkte hoeveelheden ook een belangrijke beperking in uitwisseling bekomen wordt. 

 
Figuur 4-16: Overzicht van efficiëntie van maatregelen tegen verzilting (Kerstma et al. 1994) 

Maatregelen om verzilting tegen te gaan moeten hoe dan ook genomen worden, maar worden 
voor het Afleidingskanaal beperkt door de beperkte volumes zoet water. Met een verlies van zoet 
water van 10 à 20% van de kolk per versassing moet toch wel gerekend worden om een 
belangrijke beperking van de verzilting te bewerkstellingen. Dit betekent afhankelijk van het aantal 
versassingen een debiet van ca. 0,4 tot 1,8 m³/s . 

Tabel 4-11: Minimale zoetwatervraag om zoutuitwisseling aan de sluis te beperken 

Zoetwateraandeel bij 
versassing 

Aantal versassingen 
per dag 

volledige kolk 

gemiddelde 
zoetwaternood per dag 
in m³/s 

kleine kolk 

gemiddelde 
zoetwaternood per dag 
in m³/s 

10% 30 0,90 0,59 

10% 20 0,60 0,39 

20% 30 1,80 1,17 

20% 20 1,20 0,78 

 

Buiten de aansluiting op de haven, op het kanaal zelf en het afwaarts aansluitende afvoerkanaal is 
in tijden van was een doorspoeling mogelijk. 

De keuze van maatregelen moet genomen worden op basis van een gedetailleerde studie van de 
verzilting en de bijhorende maatregelen aan de hand van een dichtheidsafhankelijk 



MDC NV Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West 
i.s.m. RA en Technum Onderzoek Waterhuishouding 

8101-I/RA/14112/08.034/RAD versie 1.2 – 21-5-2008 84

stromingsmodel zowel voor oppervlaktewater- als grondwater. Enkel hiermee is het mogelijk de 
precieze extensie van de verzilting te bepalen, in functie van de genomen maatregelen. Op basis 
van de resultaten van het oppervlaktewatermodel kunnen concentraties bepaald worden als 
randvoorwaarde van een dichtheidsafhankelijk grondwaterstromingsmodel. Intussen is een 
dichtheidsafhankelijke oppervlaktewaterstromingsmodellering lopend.  

Om de verzilting van het grondwater tegen te gaan is stuwing of bevloeiing nodig zoals dit actueel 
ook gebeurt langs het Boudewijnkanaal om landbouw mogelijk te maken (IMDC & RA 2006). Ook 
hiervoor dient de watervraag bepaald te worden. 

Volgens de kaart van de diepte van het grensvlak tussen zoet en zout water (De Breuck et al. 
1974) reikt de verzilting van het grondwater tot Moerkerke met een opduiking ter hoogte van de 
Ede (Nederland). 
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5. GRONDWATERMODELLERING 

5.1. Inleiding 

5.1.1. Objectieven grondwatermodellering 
De opbouw van het grondwatermodel wordt voorafgegaan door een inventarisatie van de 
beschikbare gegevens inzake geologische opbouw, de topografie van het studiegebied, het 
hydrografisch net, regionale verschillen in grondwatervoeding, identificatie van kwel en 
infiltratiezones, enz. Hiermee wordt een eerste en noodzakelijke analyse uitgevoerd van de 
hydrogeologie van het studiegebied. De daaropvolgende modellering van de regionale en locale 
grondwaterstromingen, aangevuld met een analyse van de parametergevoeligheid levert de 
nodige inzichten met betrekking tot de kwantitatieve uitwisseling van het aquifersysteem met de 
waterlichamen. Vervolgens kunnen met het grondwatermodel volgende primaire effecten 
onderzocht worden zoals: 

• Grondwaterstandsverandering: stijging of daling, kwantificatie, bepalen van de invloedszone 
• Wijziging in de grondwaterstroming: voedend/drainerend karakter van het kanaal, kwantificatie 

5.1.2. Overzicht van de verslaggeving 
Een beschrijving van de hydrogeologische opbouw (paragraaf 5.2) laat toe een modelafbakening 
en lagenmodel te definiëren (paragraaf 5.4). Voeding en interne randvoorwaarden worden 
afzonderlijk beschreven (paragraaf 5.3). Vervolgens wordt de ijking besproken (paragraaf 5.5). 
Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de weerstand van de kanaalbodem. Tenslotte worden de 
primaire effecten van de kanaalalternatieven en aansluitingsvarianten besproken. 

5.2. Beschrijving van de hydrogeologische opbouw 
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-Trias-Perm (HCOV 
1200), Krijt Aquifersysteem (HCOV 1100) en Paleoceen Aquifersysteem (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 
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het CVS terug. Het bestaat uit Quartaire duin- 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 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 alle 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 5-1 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 5-1: 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. 

• Deklagen (HCOV 0150): Deze subeenheid omvat alle niet-alluviale Quartaire deklagen, 
meestal van eolische oorsprong. 

 
 

0400 

0500 

0600 

0700 
0800 

0900 



MDC NV Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West 
i.s.m. RA en Technum Onderzoek Waterhuishouding 

8101-I/RA/14112/08.034/RAD versie 1.2 – 21-5-2008 88

• 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 5-2 en Figuur 5-3), 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 5-2: 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 5-3: 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. 

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 5-1) en een lengteprofiel op basis van de HCOV 
kartering langs het Afleidingskanaal (Figuur 5-4). Het Quartair is heterogeen maar hoofdzakelijk 
zandig, enkel tussen Moerhuize en Moerkerke komt een continue Quartaire kleilaag (HCOV 0160) 
voor waarin de kanaalbodem zich zou kunnen bevinden. 



MDC NV Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West 
i.s.m. RA en Technum Onderzoek Waterhuishouding 

8101-I/RA/14112/08.034/RAD versie 1.2 – 21-5-2008 90

 
Figuur 5-4: Regionaal hydrogeologisch lengteprofiel langs het Afleidingskanaal van Schipdonk (B) tot 

Zeebrugge (A) 

5.3. Voeding en interne randvoorwaarden 

5.3.1. Grondwatervoeding. 
De grondwatervoeding werd in het kader van het VGM berekend met behulp van het Wetspass 
model. In het kader van het VGM werd een berekening uitgevoerd met een Wetspassmodel met 
celgrootte 50 bij 50 meter. De resultaten hiervan werden uitgemiddeld naar de celgrootte van het 
voorliggende grondwatermodel. De gemiddelde grondwatervoeding voor het modelgebied 
bedraagt ca 180 mm/jaar. 

5.3.2. Grondwaterwinningen 
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.  

Figuur 5-5 geeft een overzichtskaart van de belangrijkste winningen (onttrokken volume groter of 
gelijk aan 5000 m³ in het jaar 2000) in de Quartaire Aquifersystemen en het Ledo-Paniseliaan-
Brusseliaan Aquifersysteem. Enkele van deze winningen situeren zich in de onmiddellijke 
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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 5-5: 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). 

 

Binnen de grenzen van het modelgebied worden volgens de databanken van de afdeling Water ca 
2000 grondwaterwinningen geteld. Volgens het VGM bevinden er zich slechts enkel kleinschalige, 
particuliere grondwaterwinningen in Zeeuws-Vlaanderen.  

Op Vlaams grondgebied bedraagt het totaal onttrokken debiet ca 22.000 m3/dag. Gerekend over 
een oppervlakte van 860 km2, bedraagt dit ca 10 mm/jaar, of 5 % van de totale 
grondwatervoeding. Een 200- tal winningen, met een effectief debiet van minimaal 20 m3/d worden 
ingevoerd in het model. Samen vertegenwoordigen deze ¾ van het totaal onttrokken debiet.  

5.3.3. Rivieren en drainagekanalen 
Verder zijn aan alle bevaarbare waterlopen en de waterlopen 1ste en 2de categorie 
rivierrandvoorwaarden opgelegd. Kleinere waterlopen zijn als drain gedefinieerd. De waarden zijn 
overgenomen uit het VGM. 
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5.4. Modelconcept 

5.4.1. Modelgrenzen en definitie van externe randvoorwaarden 
Randvoorwaarden worden opgelegd aan de modelgrenzen. Men onderscheidt “no flow 
boundaries”, waarbij geen grondwaterstroming over de modelgrenzen beschouwd wordt en 
“constant head boundaries” waarbij een vast (gemeten) grondwaterpeil opgelegd wordt.  

Het model wordt begrensd (no-flow boundary) door de waterscheidingslijn gevormd door het KGO 
en de Blankenbergse vaart, verder via het kanaal Gent-Terneuzen en de Zeeschelde. De vaste 
stijghoogten zijn opgelegd aan de kust en in de Nederlandse polders.  

De totale oppervlakte van het actieve modelgebied bedraagt 1065 km2, waarvan 860 km2 op 
Belgisch grondgebied. De modelgrenzen liggen binnen een rechthoek met Lambert-coördinaten 
(m). 

Tabel 5-1: hoekpunten rechthoek rond modelgrenzen 

Lambert (m) minimum maximum 

X 60.600 110.200

Y 196.100 236.700

 

De modelrand werd ver van het interessegebied gekozen, invloeden van occasionele 
onnauwkeurigheden in de externe randvoorwaarden aan de modelgrenzen worden teniet gedaan 
door interne randvoorwaarden zoals rivieren en drainagesystemen.  

 

 
Figuur 5-6: Afbakening gebied van het grondwaterstromingsmodel 
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5.4.2. Laagmodelconcept 
De celgrootte van het rekenrooster bedraagt  100 bij 100 m en wordt constant beschouwd voor het 
hele model. Het rekenrooster is opgebouwd uit 406 rijen en 496 kolommen met 3 modellagen - het 
totaal aantal cellen bedraagt 201376 per modellaag. De hoogste (1e) modellaag is een 
samenstelling van de quartaire formaties. 

De tertiaire lagen zijn gedefinieerd tot op het niveau van de hoofdeenheden, de quartaire tot op het 
niveau van de basiseenheden. Op deze wijze wordt rekening gehouden met het voorkomen van 
de belangrijkste scheidende laag de Bartoon Aquitard – HCOV0500), en de heterogeniteit van de 
kust- en polderafzettingen in het Quartair. 

Globaal wordt het studiegebied gekenmerkt door 2 watervoerende formaties (quartair en tertiair 
HCOV600-640), gescheiden door de kleiformatie van het Bartoon (HCOV500). Deze scheidende 
formatie komt slechts gedeeltelijk voor in het modelgebied, de scheidingsgrens loopt in ZW-NO 
richting (zie Figuur 5-7, grijs = voorkomen Bartoonklei, zwarte stippellijn = dikte 5 meter).  In 
bepaalde zones van het modelgebied is er geen duidelijke hydrogeologische scheiding tussen de 
2 watervoerende formaties. Verandering van de randvoorwaarden in de quartaire modellaag zoals 
onttrekkingen, waterstanddalingen etc. hebben effect in de tertiaire laag. De maximale dikte van de 
scheidende laag bedraagt ca. 10 meter. Het tracé van het Afleidingskanaal loopt gedeeltelijk over 
deze scheidingslijn.  

 

 
Figuur 5-7: Voorkomen Bartoonklein in het studiegebied (grijs), isopach 5 meter (stippellijn) 

5.5. Ijking 
Om een zo waarheidsgetrouw mogelijke voorstelling van de werkelijke grondwaterstromingen te 
bekomen, werd een ijking van het model uitgevoerd voor de actuele situatie. Tijdens de ijking 
worden de modelparameters via een “automatische” ijkingsmethode (parameter-estimatie) 
aangepast. In eerste instantie, worden de met het model berekende waterstanden vergeleken met 
de gemeten waarden. In tweede instantie worden de berekende fluxen getoetst aan 
veldwaarnemingen (optreden kwelzones en waterloopdebieten).  
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5.5.1. Peilgegevens 
Stijghoogtes voor ijking zijn jaargemiddelde waarden van 2000 van het meetnet (VMM, afdeling 
Water). In het modelgebied worden 209 beschikbare peilbuizen geteld. Voor de beschikbare 
peilbuizen werd voor de gemeten grondwaterdiepte een gemiddelde waterstand berekend voor de 
volledige meetperiode. Deze waarde wordt vergeleken met de berekende waarde d.m.v. het  
grondwatermodel.  

De ijking van het model aan gemiddelde waarden levert het voordeel dat tijdsafhankelijke 
tendensen zoals seizoenale invloeden van grondwatervoeding en onttrekkingen gefilterd worden. 
De filterstellingen bevinden zich in hoofdzaak in het quartair dek, 23 peilbuizen bevinden zich in de 
tertiaire lagen. De waterstanden van de peilbuizen die zich in het quartair dek bevinden vertonen in 
hoofdzaak enkel seizoenale invloeden. In de tertiaire lagen worden 3 peilbuizen (4-0084, 4-0078 
en 4-0038) aangetroffen met een duidelijke stijgende en dalende trend: een dalende trend tot 2002 
en vervolgens een licht herstel van de waterstand in deze aquifer. Aangezien het herstel van de 
waterstanden zich nog niet volledig voltrokken heeft is het niet duidelijk welk niveau de waterstand 
bereikt zal hebben in rust. 

Er wordt tijdens de ijking voorbehoud gemaakt bij deze gemeten waarden. Ter illustratie wordt de 
trend in deze peilbuizen vergeleken met de evolutie in een peilbuis (3-0072) met gemiddelde 
seizoensgebonden fluctuaties (Figuur 5-8).  

Naast mogelijke meetfouten tijdens de peilmeting en de inmeting van de peilbuis kunnen 
afwijkingen tussen meetwaarden en berekende waarden optreden als gevolg van de discretisatie 
van het model. Er wordt door het MODFLOW model een gemiddelde waterstand berekend in het 
centrum van de rastercel met afmetingen van 100 bij 100 meter. In geval van een sterk hellende 
watertafel kunnen afwijkingen optreden tussen berekende en gemeten waarden voor peilbuizen 
die zich aan de rand van de rastercel bevinden.  

 

peilput 4-0084

-3
-2.5

-2
-1.5

-1
-0.5

0
0.5

1/92 12/95 11/99 10/03

Datum

pe
il 

[m
TA

W
]

peilput 4-0078

-7

-6

-5

-4

-3

-2

1/92 12/93 12/95 11/97 11/99 11/01 10/03 10/05

Datum

pe
il 

[m
TA

W
]

 



MDC NV Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West 
i.s.m. RA en Technum Onderzoek Waterhuishouding 

8101-I/RA/14112/08.034/RAD versie 1.2 – 21-5-2008 95

peilput 3-0072

2

2.5

3

3.5

4

2/98 2/00 1/02 1/04 1/06

Datum

pe
il 

[m
TA

W
]

peilput 4-0038

-1
-0.5

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3

9/91 9/93 8/95 8/97 8/99 7/01 7/03 7/05 6/07 6/09

Datum

pe
il 

[m
TA

W
]

 
Figuur 5-8: Waargenomen waterstanden in tertiaire formaties 
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5.5.2. Ijkingsresultaten  
Door de hoge detailgraad en de implementatie van alle beschikbare randvoorwaarden (rivieren, 
drains, pompgegevens, …) bevat het model een hoog aantal parameters en onzekerheden. 
Aangezien men niet over voldoende meetgegevens beschikt die een onafhankelijke ijking van alle 
parameters toelaten en gelet op de sterke correlatie tussen parameters kunnen verschillende, 
ogenschijnlijk evenwaardige, parametersets bekomen worden met hetzelfde ijkingsresultaat. Er 
werd geopteerd om de ijking uit te voeren aan de hand van de parametersets met de grootste 
invloed op de berekende stijghoogtes en grondwaterfluxen, nl. de conductantie van de 
rivierbeddingen en de hydraulische conductiviteiten van de watervoerende lagen.  

De hydraulische conductantie van de waterlopen wordt berekend aan de hand van de 
doorlaatbaarheid van de sliblaag, de breedte van de waterloop en de dikte van de sliblaag. In het 
VGM wordt voor de bevaarbare waterlopen een dikte van sliblaag van 1 meter verondersteld over 
de volledige loop van de waterloop. Aangezien de bevaarbare waterlopen in het modelgebied 
bestaan uit kanalen en niet uit waterlopen wordt de dimensie van de slibdikte mogelijk overschat. 
Als gevolg wordt de invloed van de kanalen op de grondwaterstroming mogelijk onderschat.  In de 
huidige context, waarbij het grondwatermodel aangewend wordt om mogelijke invloeden van 
wijzigingen in het kanaalpeil te berekenen, wordt dit geenszins als een conservatieve aanname 
beschouwd. Een analoge redenering wordt gevolgd voor de dimensionering voor de slibbodem 
van waterlopen van 1e en 2e categorie in de licht hellende gebieden binnen het modelgebied.  

Voorafgaande testruns met het model wezen op een overschatting van de hoge weerstand van de 
rivierbedding. Ijking van de waargenomen stijghoogtes, met de in het VGM voorgestelde 
conductantie van de rivierbeddingen, werd slechts mogelijk gemaakt door het verhogen van de 
conductiviteit van de watervoerende lagen tot hoger dan het dubbele van de door het VGM 
aanbevolen waarden. Om die reden werd de weerstand van de rivierbeddingen gereduceerd met 
een factor 2 (gemiddelde van 0,5 meter slib in de waterloop) alvorens de ijking uit te voeren.  

Door middel van PEST methode (Hill et al., 2000), werden de verschillen tussen gemeten en 
berekende grondwaterstanden geminimaliseerd, en werden optimale resultaten bekomen voor de 
K-waarden (Tabel 5-2). 

Tabel 5-2: Hydraulische conductiviteiten [m/d] na ijking 

formatie Ijkingswaarde Richtwaarden VGM 

 Horizontaal Vertikaal Horizontaal Vertikaal 

Quartair dek 12 1 1 - 14  

Bartoon klei 
(HCOV 0500) 

0,02 5 10-4 0,02 5 10-4 

Tertiair aquifer 6 1 5 - 10 0,2-1,2 

 

In onderstaande grafieken worden de berekende grondwaterstanden tegen de gemeten waarden 
uitgezet, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de peilmetingen in de quartaire (Figuur 5-10) 
en tertiaire modellaag (Figuur 5-12). Voor de quartaire modellaag bedraagt de gemiddelde 
afwijking 8 cm, de absolute afwijking bedraagt 45 cm. In de tertiaire modellaag bedraagt de 
gemiddelde afwijking 6 cm, de absolute 63 cm. Zoals hoger vermeld wordt voorbehoud gemaakt 
bij de gemiddelde waargenomen stijghoogtes in 3 peilbuizen.  
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Figuur 5-9: Grafische voorstelling van de ligging van de peilmeters en berekende afwijking 

berekende vs gemeten jaargemiddelde grondwaterstanden quartair
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Figuur 5-10: Berekende vs gemeten waterstanden voor de quartaire modellaag 
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Figuur 5-11: gemodelleerde stijghoogten v/d huidige toestand in quartaire (boven) en tertiaire (onder) 

modellaag 
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Figuur 5-12: Berekende vs gemeten waterstanden voor de tertiaire modellaag, omcirkeld peilfilters 4-0084, 

4-0078 en 4-0038 

Bij wijze van gevoeligheidsanalyse wordt de simulatie van de huidige toestand uitgevoerd met 
gewijzigde weerstanden van de rivierbedding van de bevaarbare waterlopen. Naast de dikte van 
de slibbodem wordt de weerstand tevens bepaald door de hydraulische conductiviteit van de 
sliblaag. Aangezien de onzekerheidsmarges bij bepaling van deze laatste parameter meerdere 
orde van grootte bedragen lijkt het gepast simulaties uit te voeren waarbij de hydraulische 
conductiviteit van referentietoestand (aanname 0) telkens met een factor 10 verlaagd (aanname 
0a) of verhoogd wordt (aanname 0b) (Tabel 5-3). 

Tabel 5-3: variaties in conductantie van de kanaalbodem 

Modelvariant Conductantie Weerstand 

Aanname 0 REF Standaard 

Aanname 0a REF/10 Hoog 

Aanname 0b REF*10 Laag 

 

De resultaten worden voorgesteld aan de hand van verschilkaarten t.o.v de afgeijkte 
referentietoestand (Figuur 5-13, Figuur 5-14), en de stijghoogteverschillen t.h.v. de peilfilters in de 
buurt van het Afleidingskanaal (Tabel 5-4). Voor de berekening van de gemiddelde afwijking wordt 
onderscheid gemaakt tussen de volledige zone binnen een afstand van 2500 meter tot het 
Afleidingskanaal, opgesplitst in de zones kanaalpand Ringvaart tot Maldegem enerzijds en van 
Maldegem tot Zeebrugge anderzijds. Een verlaging van de hydraulische conductiviteit (aanname 
0a t.o.v de referentietoestand 0) geeft een stijging van de waterstanden in het stroomgebied 
rondom de kanalen. Hiermee wordt aangegeven dat in de referentietoestand het Afleidingskanaal 
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en het Leopoldskanaal gemiddeld een drainerende werking hebben. Een verhoging van de 
hydraulische conductiviteit (verlaging kanaalweerstand) geeft dan logischerwijze een verlaging van 
de grondwaterstand. De daling en stijging van de grondwaterstanden is het sterkst in het pand 
Ringvaart – Malgedem waar het Afleidingskanaal een duidelijk drainerende werking heeft.  

De afwijking tegenover de waargenomen waterstanden in het volledige studiegebied is echter 
beperkt. Objectief gezien zouden de drie aannames (0), (0a) en (0b) een correcte inschatting zijn 
van de kanaalweerstanden. Op basis van de sterkere afwijking van de meetwaarden voor een 
verlaagde hydraulische conductiviteit (verhoogde kanaalweerstand) voor wat betreft de set filters in 
de nabijheid van het kanaal (0,46 m gemiddeld, 0,70 gemiddelde absolute afwijking), alsmede het 
feit dat de scenarioberekeningen met een verlaagde hydraulische conductiviteit (verhoogde 
weerstand) een niet-conservatieve aanname inhoudt m.b.t. de effecten van peilvariaties, kan 
worden verwacht dat de weerstanden van de kanaalbodems zich eerder situeren tussen de 
waarden van aannamen 0 en 0b dan tussen de waarden van aannamen 0a en 0. Voor de 
berekening van de effecten van de afleidingskanaalalternatieven worden de 3 aannames 
beschouwd. 

Tabel 5-4: Gemiddelde afwijking berekende stijghoogtes t.o.v. de peilmetingen 

Gemiddelde afwijking [m] 
 

Gemiddelde absolute afwijking [m] 
 

Varianten van de 
kanaalbodemconductiviteit 

Varianten van de 
kanaalbodemconductiviteit 

Beschouwde 
peilgegevens R

ef
er

en
tie

 
(0

) 

H
oo

g 
(0

a)
 

La
ag

 (0
b)

 

R
ef

er
en

tie
 

(0
) 

H
oo

g 
(0

a)
 

La
ag

 (0
b)

 

Alle peilgegevens 
in modelgebied -0,08 0,08 -0,01 0,46 0,58 0,57 

Filters nabijheid 
(< 2500 m) 

Afleidingskanaal 
Ringvaart tot Maldegem 

0,19 0,46 -0,02 0,55 0,70 0,52 

Filters nabijheid 
(< 2500 m) 

Afleidingskanaal 
Maldegem - Zeebrugge 

-0,08 -0,05 -0,10 0,44 0,48 0,44 

Gemiddeld Filters 
nabijheid (< 2500 m) 

Afleidingskanaal 
0,05 0,20 -0,06 0,49 0,59 0,48 
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Figuur 5-13: Verschil in stijghoogte, huidige toestand - huidige toestand met  weerstand kanalen x 10, boven 

modellaag 1, onder modellaag 3 (modelaanname 0a) 
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Figuur 5-14: Verschil in stijghoogte, huidige toestand - huidige toestand met weerstand kanalen / 10, boven 

modellaag 1, onder modellaag 3 (modelaanname 0b) 
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5.6. Scenarioanalyse 
In het kader van de studie worden 3 afleidingskanaalalternatieven en 3 aansluitingsvarianten 
beschouwd. Het effect van de aanleg van deze alternatieven en varianten is onderzocht in 
verschillende modelscenario’s. 

• Alternatief 1: 
- synthese van Leopoldskanaal en Afleidingskanaal tot 1 pand met een breedte 

overeenkomstig 2 maal de breedte van het huidige Afleidingskanaal. Het 
Leopoldkanaal wordt verwijderd vanaf de samenloop met het AKL, de conductantie 
van de bodem van het kanaalpand wordt overeenkomstig verhoogd met een factor 
2.  

- Waterstanden in het Afleidingskanaal wordt verlaagd naar 1,5 mTAW, het huidige 
peil in het Leopoldkanaal 

• Alternatief 2: 
- Bodemweerstand analoog aan Alternatief 1 
- Waterstand in het Afleidingskanaal bedraagt 3,5 mTAW 

• Alternatief 3:  
- Leopoldkanaal blijft behouden, zowel wat betreft de weerstand van de bodem als 

wat betreft de opgelegde stijghoogte.  
- Breedte van het Afleidingskanaal wordt verdubbeld, zodoende wordt de 

conductantie van de waterloopbedding verdubbeld.  
- Van de Ringvaart te Gent wordt een waterstand opgelegd van 5,6 mTAW i.p.v. 

5,0 mTAW, en dit tot de nieuwe locatie van de stuw te Balgerhoeke. Afwaarts van 
deze locatie wordt een peil opgelegd van 3,5 mTAW 

• Aansluitingsvariant C – rechtdoorvariant: deze is meegenomen in de analyse van 
afleidingskanaalalternatieven (paragraaf 5.6.1) 

• Aansluitingsvariant A – variant van aansluiting via Dudzele: hiervoor is een apart 
modelscenario gedefinieerd in combinatie met Kanaalalternatief 3 (paragraaf 5.6.2). 

 

5.6.1. Effecten van de afleidingskanaalalternatieven 
Voor de modelstudie is het kanaal verdeeld in 4 onderzoekspanden zoals gedefinieerd in Figuur 
5-15. In Tabel 5-5 wordt een eerste kwalitatieve inschatting gemaakt van de mogelijke effecten op 
basis van de kenmerkende kanaalpeilen van de drie kanaalalternatieven. 
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Figuur 5-15: Vereenvoudigde weergave berekende stijghoogtes quartair 

 

Tabel 5-5: Inschatting effecten alternatieven 

Kanaalpeil [mTAW] 
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Huidig ALT1 ALT2 ALT3 
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1 5,1 1,5 3,5 5,6 > 5,1 Kanaalpand heeft in de huidige toestand 
een drainerende werking, alternatieven 
verlagen het kanaalpeil. Ten zuiden van 
Balgerhoeke en ten noorden van de 
Ringvaart wordt geen Bartoonklei 
aangetroffen 

2 5,1 1,5 3,5 3,5 >5,1 Onder de zone bevindt zich minstens 5 
meter Bartoonklei, gelegen in een 10-20 
meter dikke laag quartair. De 
grondwaterstand bevindt zich boven de 
kanaalpeilen. Effecten van verbreding en 
verlaging van het kanaalpeil hebben een 
verhoging van de drainage tot gevolg. Het 
effect van de drainage heeft slechts 
gevolg in het quartair dek 
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3 3,5 1,5 3,5 3,5 3,5-5,1 De grondwaterstand rond het kanaal 
bedraagt minstens 3,5 mTAW. Verlaging 
van het kanaalpeil of verbreding houdt 
altijd een verhoging van de drainage in. 

4 1,5/3,5 1,5 3,5 1,5/3,5 1,5-3,5 Grondwaterstanden benaderen de huidige 
en toekomstige kanaalpeilen, 
drainagekanalen (polders) reguleren 
grondwaterstanden. Effecten beperkt in 
afstand. 

 
De resultaten worden voorgesteld aan de hand van kaarten die het verschil in stijghoogte 
weergeven t.o.v. de huidige toestand. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de aanname waarbij 
de standaard weerstand van de kanaalbodem aangenomen wordt (0) – (Figuur 5-16, Figuur 5-17, 
Figuur 5-18), de aanname met een lage kanaalweerstand (Figuur 5-22, Figuur 5-23, Figuur 5-24) 
en een hoge kanaalweerstand (Figuur 5-19, Figuur 5-20, Figuur 5-21). De verschilkaarten kleuren 
enkel de zones waar het verschil in stijghoogte meer dan 10 cm bedraagt t.o.v. de huidige 
toestand. 
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Figuur 5-16: Verschil in stijghoogte, huidige toestand – Alt 1, boven modellaag 1, onderaan modellaag 3 
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Figuur 5-17: Verschil in stijghoogte, huidige toestand – Alt 2, boven modellaag 1, onderaan modellaag 3 
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Figuur 5-18: Verschil in stijghoogte, huidige toestand – Alt 3, onder modellaag 3, boven modellaag 1 
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Figuur 5-19: Verschil in stijghoogte, huidige toestand – Alt 1, aanname 0b (lage weerstand kanaalbodem), 

boven modellaag 1, onder modellaag 3 
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Figuur 5-20: Verschil in stijghoogte, huidige toestand – Alt 2, aanname 0b (lage weerstand kanaalbodem), 

boven modellaag 1, onder modellaag 3 
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Figuur 5-21: Verschil in stijghoogte, huidige toestand – Alt 3, aanname 0b (lage weerstand kanaalbodem), 

boven modellaag 1, onder modellaag 3 
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Figuur 5-22: Verschil in stijghoogte, huidige toestand – Alt 1, aanname 0a (hoge weerstand kanaalbodem), 

boven modellaag 1, onder modellaag 3 
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Figuur 5-23: Verschil in stijghoogte, huidige toestand – Alt 2, aanname 0a (hoge weerstand kanaalbodem), 

boven modellaag 1, onder modellaag 3 
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Figuur 5-24: Verschil in stijghoogte, huidige toestand – Alt 3, aanname 0a (hoge weerstand kanaalbodem), 

boven modellaag 1, onder modellaag 3 
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Tabel 5-6: Bespreking van de berekende effecten 

Weerstand 
kanaalbodem 

Kanaal 
alternatief 

Kanaalpand Ringvaart – 
Maldegem 

Maldegem - Zeebrugge 

Standaard 1 Sterke daling van de 
waterstand in de quartaire 
formatie: van 2,5 meter in de 
onmiddellijke omgeving van 
het kanaal tot 0,1 meter op 
een afstand van 3500 meter. In 
de tertiaire laag reikte de 
invloed tot 6500 meter van het 
kanaal, de zone met een 
daling van 0,1 m heeft een 
oppervlakte van 175 km2. 
Het verschil tussen het huidige 
(5 mTAW) en het ontworpen 
(1,5 mTAW) kanaalpeil bedraagt 
3,5 meter. Gelet op de reeds 
drainerende werking van het 
kanaal wordt ingevolge de 
verlaging van het kanaalpeil de 
drainage versterkt.  
In de nabijheid van de Ringvaart 
is de dikte van de 
waterscheidende formatie van 
het Bartoon beperkt tot 
onbestaande. De drainerende 
werking wordt bijgevolg verder 
gezet in de tertiaire formatie. 

Een beperkte daling 
In dit pand houdt het alternatief 
slechts een beperkte daling in 
van het kanaalpeil. Bovendien 
wordt de grondwaterstand sterk 
gereguleerd door de 
aanwezigheid van 
drainagekanalen (polders) 

Standaard 2 Sterke daling van de 
waterstand in de quartaire 
formatie: van 2 meter in de 
onmiddellijke omgeving van 
het kanaal tot 0,1 meter tot op 
een afstand van 3200 meter. In 
de tertiaire laag reikt de 
invloed tot 4000 m ver, de 
oppervlakte van de 
invloedzone bedraagt 70 km2. 
Analoog aan scenarioalternatief 
1 

Stijging tot 0,5 meter in de 
onmiddellijke omgeving van 
het kanaal. Stijging van 10 cm 
tot op een afstand van 
500 meter.  
De stijging van de 
grondwaterstanden is het 
onmiddellijke gevolg van het 
verhoogde kanaalpeil. De 
invloed is beperkt als gevolg van 
de drainerende werking van de 
polders. 
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Weerstand 
kanaalbodem 

Kanaal 
alternatief 

Kanaalpand Ringvaart – 
Maldegem 

Maldegem - Zeebrugge 

Standaard 3 Beperkte stijging in de 
quartaire en tertiaire 
formaties. Daling van de 
grondwaterstand te 
Balgerhoeke.  
De stijging van de 
grondwaterstand is het gevolg 
van het verhoogde kanaalpeil in 
het pand Ringvaart Gent – 
nieuwe locatie van de stuw te 
Balgerhoeke, deze stijging heeft 
tevens effect in de tertiaire 
formatie waar de Bartoonklei 
niet voorkomt.  
De daling van de waterstand is 
het gevolg van het verplaatsen 
van de stuw te Balgerhoeke. De 
grens, waar in de huidige 
toestand een kanaalpeil van 
5 mTAW geldt, wordt in de 
ontworpen toestand verplaatst 
naar het zuid-oosten. Over een 
afstand van ca. 1 km wordt in de 
ontworpen toestand een lager 
kanaalpeil opgelegd van 
3,5 mTAW i.p.v. 5 mTAW.  

Beperkte stijging van de 
grondwaterstanden in de 
onmiddellijke omgeving (< 
0,25 meter) tot op een afstand 
van maximaal 1000 m 
De kanaalpeilen blijven 
ongewijzigd in de ontworpen 
toestand, doch de weerstand 
van het Afleidingkanaal daalt als 
gevolg van de verbreding. 
Aangezien deze laatste een 
hoger kanaalpeil heeft dan de 
huidige grondwaterstand zal de 
infiltratie verhoogd worden. Door 
de drainerende werking van de 
polders is de grondwaterstijging 
beperkt in afstand.  

Laag 1 Quartaire formaties: daling 
van de grondwaterstand tot 
een afstand van 4000 m van 
het kanaal 
Tertiaire formaties: invloed tot 
op 13 km van het kanaal, 
totale oppervlakte van de 
invloedsfeer 200 km2.  

De resultaten voor de 
respectievelijke 
kanaalalternatieven zijn 
gelijkaardig aan bovenstaande, 
zowel wat betreft de vorm en de 
locatie van de invloedzones, 
enkel het bereik en de omvang 
van de invloedsfeer verschillen. 

Laag 2 Quartaire formaties: daling 
van de grondwaterstand tot 
een afstand van 3000 m van 
het kanaal 
Tertiaire formaties: totale 
oppervlakte van de 
invloedsfeer 70 km2. 

 

Laag 3 Quartaire formaties: daling 
van de grondwaterstand tot 
een afstand van 3000 m van 
het kanaal 
Tertiaire formaties: totale 
oppervlakte van de 
invloedsfeer 25 km2. 

 

Hoog 1 Invloed tot 3000 meter in de 
quartaire formatie. 
Invloedsfeer van 40 km2 in de 
tertiaire formatie.  

Beperkte invloed.  
Het stijghoogteverschil tussen 
de grondwaterstand en 
kanaalpeil is beperkt, een 
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Weerstand 
kanaalbodem 

Kanaal 
alternatief 

Kanaalpand Ringvaart – 
Maldegem 

Maldegem - Zeebrugge 

Hoog 2 Invloed tot 2400 meter in de 
quartaire formatie. 
Invloedsfeer van 20 km2 in de 
tertiaire formatie. 

verhoogde kanaalweerstand 
beperkt drastisch de 
uitwisseling.  

Hoog 3 Geen invloed Geen invloed 
 

5.6.2. Analyse van de aansluitingsvarianten 
In de analyse van de afleidingskanaalalternatieven is telkens de aansluitingsvariant C, de 
rechtdooraansluiting, beschouwd. 

In enkele bijkomende simulaties worden de effecten van aansluitingsvariant A beschouwd, de 
variant met een aansluiting via het zogenaamde Dudzelekanaal met het Boudewijnkanaal. 
Aansluitingsvariant B is niet afzonderlijk doorgerekend. 

Omwille van de hoge complexiteit en heterogeniteit van opbouw in het havengebied in vergelijking 
met de celgrootte van het grondwatermodel werd in het regionaal grondwatermodel geen 
gedetailleerde conceptualisatie gemaakt van de lokale drainagegrachten, de weerstand van de 
damwanden etc. Gelet op de vrij korte afstand van het verbindingskanaal in aansluitingsvariant A, 
is op projectniveau een verfijning aangewezen. 

Aansluitingsvariant A wordt voorgesteld door een kanaal met breedte 50 meter. Rekening 
houdend met dezelfde karakteristieken als de aanname (0) voor wat betreft de doorlatendheid van 
de kanaalbodem van het nieuw uit te graven kanaal wordt de weerstand van de kanaalbodem op 
1 m2/d/m begroot. Vermits de waterstand in dit nieuw uit te graven kanaal (3,5 mTAW) 1 tot 2 
meter hoger ligt dan de omliggende polderpeilen wordt een aanzienlijke infiltratie verwacht. Deze 
infiltratie kan aanleiding geven tot verhoogde waterstanden in de onmiddellijke omgeving van het 
kanaal. Met het aanbrengen van 2 langsgrachten wordt de potentiële peilverhoging grotendeels 
tenietgedaan. Het door deze grachten gedraineerde volume voor de beschouwde 
kanaalbodemweerstand bedraagt ruwweg 6000 m3 op dagbasis of 70 l/s. 

Figuur 5-25 en Figuur 5-26 tonen het verwachte effect zonder kwelgrachten. Figuur 5-27 en Figuur 
5-28 tonen het effect met kwelgrachten. 
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Figuur 5-25: Verschil in stijghoogte, huidige toestand – alternatief 3 aansluitingsvariant A, onder modellaag 3, 

boven modellaag 1 – zonder drainagegrachten langs verbinding AKL Boudewijnkanaal 
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Figuur 5-26: Detailkaart alternatief 3 aansluitingsvariant A – zonder drainagegrachten langs verbinding AKL 

Boudewijnkanaal 
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Figuur 5-27: Verschil in stijghoogte, huidige toestand – alternatief 3 aansluitingsvariant A, onder modellaag 3, 

boven modellaag 1 – met drainagegrachten langs verbinding AKL Boudewijnkanaal 
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Figuur 5-28: Detailkaart alternatief 3 aansluitingsvariant A – met drainagegrachten langs verbinding AKL 

Boudewijnkanaal 
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5.7. Voedend/drainerend karakter 
Op basis van de grondwaterfluxen is het mogelijk het voedend/drainerend karakter van het kanaal 
te beschrijven voor de verschillende modelscenario’s. 

Globaal genomen is het systeem van het Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal drainerend. 
Afwaarts van Strobrugge is het Afleidingskanaal infiltrerend. De drainage van het Leopoldkanaal is 
echter groter. 

In Alternatief 1 wordt het Afleidingskanaal ook daar drainerend. In Alternatief 2 en 3 wordt de 
infiltrerende werking versterkt. 

Een overzicht van geïnfiltreerde (negatief) en gedraineerde (positief) volumes wordt gegeven in 
Tabel 5-7. 

 

VAR A 

VAR C

 
Figuur 5-29: situering van zones waarvoor drainage/infiltratie bepaald is 

Tabel 5-7: overzicht van geïnfiltreerde (negatief) en gedraineerde (positief) volumes, volgens de zones 
gedefinieerd in Figuur 5-29 

 Huidige toestand Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 3 Var A 
Zone/traject Totaal gedraineerd volume per traject m3/d 

1 1.385 10.460 -14.736 -5.465 -2.5311 
2 6.851 6.481 6.896 6.878 6.878 
3 10.690 21.722 16.927 10.223 10.223 
4 3.905 6.889 3.772 3.623 3.623 

Var A     -5.138 

                                                 
1 in het overeenkomend modelscenario is gerekend met een verhoogde kanaalweerstand voor het afwaarts 

kanaaleind 
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5.8. Conclusies 
Aan de hand van een grondwatermodel wordt de invloed van het kanaalsysteem op de regionale 
grondwaterstroming aangetoond. Hierin heeft de hydraulische conductiviteit van de kanaalbodem 
een rechtstreekse invloed op de grondwaterflux. Ondanks de sterke ruimtelijke variabiliteit en de 
onzekerheid van de grootte van de parameter werd via een beknopte gevoeligheidsanalyse 
voldoende nauwe marge afgebakend. De grootte van deze kanaalweerstand heeft een grotere 
invloed op de grondwaterstroming in de zones waar het kanaal rechtstreeks contact maakt met de 
watervoerende formaties. Logischerwijze speelt de kanaalweerstand een mindere rol in de zones 
waar de waterscheidende formaties van het Bartoon dagzoomt en/of een scheiding vormt tussen 
de quartaire en tertiaire watervoerende formaties.  

Uitgaande van het model van de huidige toestand werden grondwatermodellen opgebouwd van de 
drie afleidingskanaalalternatieven. Tijdens de scenarioberekeningen van deze alternatieven wordt 
rekening gehouden met de onzekerheidsmarge op de hydraulische conductiviteit van de 
kanaalbodem. 

De grootste impact op de grondwaterstanden wordt telkens gevonden in het pand Ringvaart-
Maldegem, terwijl de invloed op de grondwaterstanden in het pand Maldegem-Zeebrugge beperkt 
is. 

In dit laatste pand is het verschil in kanaalpeil tussen de huidige situatie en de alternatieven relatief 
beperkt. Doordat de grondwaterstanden bovendien bepaald worden door de polderpeilen is de 
impact op de grondwaterstanden beperkt. Indien de modelvariante wordt doorgerekend met een 
lage conductiviteit van de kanaalbodem is de invloed te verwaarlozen.  

Voor het pand Ringvaart – Maldegem worden in alternatieven 1 en 2 sterk verlaagde kanaalpeilen 
voorgesteld. Dit resulteert in een sterkere verhoging van de huidige drainerende werking van het 
kanaalpand. De verlaging van de grondwaterstanden strekt zich uit tot meerdere kilometers buiten 
de kanaalgrenzen en dit zowel in de quartaire als in de tertiaire watervoerende formaties. 

Voor aansluitingsvariant A (verbinding met Boudewijnkanaal via Dudzele) strekt de 
invloedsafstand zich eveneens ver uit. Hier gaat het om een peilstijging. Deze kan met 
drainagegrachten echter goed gecontroleerd worden. 
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