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1. INLEIDING EN LEESWIJZER

Dit rapport beschrijft de principes gehanteerd bij het uitwerken van de voorontwerpen in het
kader van de Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West. Het zijn voorontwerpen ten behoeve
van een haalbaarheidsstudie en het daarvoor vereiste uitwerkingsniveau. Dit betekent een
ontwerp op hoofdlijnen, waarmee het mogelijk is in grote lijnen te bepalen welke
grondinname vereist is en voldoende nauwkeurig het grondverzet te bepalen voor de kostenbatenanalyse.
Het betreft zowel de voorontwerpen van de zogenaamde Nul+ -alternatieven van het Kanaal
Gent-Oostende, dit zijn voorstellen tot het opwaarderen van dit kanaal tot een
tweerichtingskanaal voor klasse IV schepen tot Brugge, als de voorontwerpen van drie
Afleidingskanaalalternatieven, waarbij het Afleidingskanaal van de Leie wordt verruimd tot
een bevaarbaar scheepvaartkanaal.
Van de Nul+ -alternatieven is door de opdrachtgever een nautisch ontwerp ter beschikking
gesteld voor evaluatie. De bouwstenen van de Afleidingskanaalalternatieven zijn
gedefinieerd in de procesnota (deel VIII). Deze dienen als startpunt voor deze
voorontwerpnota.
Een A3-bundel en een set plannen (beschikbaar bij de opdrachtgever) begeleiden deze
nota.
Achtereenvolgens worden de voorontwerpen van de Nul+ -alternatieven van het Kanaal
Gent-Oostende (Hoofdstuk 2) en de drie Afleidingskanaalalternatieven besproken
(Hoofdstuk 3). In Hoofdstuk 4 komt de berekening van de kostprijs aan bod.
Dit deel is vier van de acht delen van de haalbaarheidsstudie. Het laatste deel (procesnota)
dient daarbij als leidraad. De andere zeven delen vormen de onderbouwing.

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

Het opwaarderen van het Kanaal Gent-Oostende wordt gedefinieerd als nul-alternatief. Er
wordt een onderscheid gemaakt tussen drie nulalternatieven, waarbij telkens verdergaande
maatregelen beschouwd worden voor het aanpassen van het kanaal om een toename van
scheepstrafiek op te vangen of aan te trekken. Het gaat in het bijzonder om aanpassingen
tussen de Louisabrug opwaarts van de Keersluis te Beernem en de verbreding opwaarts van
de Katelijnepoort. In dit gedeelte is kruisend verkeer van klasse IV schepen slechts beperkt
mogelijk:
• Nul -alternatief: in dit alternatief wordt uitgegaan van het behoud van
eenrichtingsverkeer in de passages waar dit vandaag het geval is. In dit alternatief
wordt rekening gehouden met de huidige toestand, waarbij enkel de al besliste
vernieuwing van de brug te Steenbrugge door een vaste brug doorgevoerd wordt.
• Nul+ -alternatief: in dit alternatief wordt het volledige kanaal aangepast om kruisend
klasse IV scheepvaart mogelijk te maken. De doelstelling is om de grondinname te
beperken door te werken met een krap bakprofiel.
• Nul++ -alternatief: in dit alternatief ook klassieke oplossing genoemd, wordt gewerkt
met een profiel in talud. Een uitzondering vormt de zone afwaarts Ten Briele in de
bebouwde kom van Brugge waar met een bakprofiel gewerkt wordt.

2.1.

Verantwoording van de nul-alternatieven

Hieronder wordt in cursieve tekst de verantwoording van de samenstelling van de nulalternatieven uit het bestek hernomen. In het bestek worden deze alternatieven scenario’s
genoemd.
Bij aanpassing van de vaarweg is gewerkt met bochtstralen van minstens 10 maal de lengte
van het maatgevend schip1 of 850 meter om op die manier geen overbreedte in rekening te
moeten brengen.
Tussen Beernem en Oostkamp - Moerbrugge werden in de jaren ‘70 van vorige eeuw
onteigeningen volgens de toenmalige voorontwerpplannen (voor schepen van 2000 ton,
klasse Va) uitgevoerd. Verderop is in sommige zones een ruime strook gewestdomein
aanwezig, in beperkte zones zullen bij verbreding nog onteigeningen nodig zijn.
Tussen Schipdonk en Beernern is overwegend het profiel van de vroegere normalisering
voor 1350 ton aanwezig. Het profiel heeft een breedte van 41 meter aan de waterlijn en
onderwater taluds met een helling van 1:2,5. Het kanaal was ontworpen met een waterdiepte
van 3,40 meter, goed voor 3,40 / 1,3 = 2,60 meter diepgang en werd recent verdiept tot 3,70
meter, goed voor een diepgang van 2,85 meter.
Het kanaal werd volgens de toenmalige normen ontworpen, dus een diepgang van 2,50
meter, en heeft op die diepte de nodige breedte van 3 x 9,50 = 28,50 meter breedte. Er is
hierbij geen rekening gehouden met zijwindtoeslag, wat gelet op de diepe insnijding in het
landschap niet nodig lijkt.
Op een diepte van 3 meter is het profiel slechts 26 meter breed en dus strikt genomen
onvoldoende. De regel van drie maal de scheepsbreedte stoelt op de redenering van telkens
1

CEMT klasse IV

8101-519-124-02 Technische nota ontwerp 2

B / 3 tussen twee kruisende schepen en tussen deze schepen en de oever. In plaats van
9,50 / 3 = 3,17 meter heeft men slechts (26 - 2 x 9,50) / 32,33 meter beschikbaar. Het kanaal
heeft meestal een tussenbanket van drie meter breedte in het talud boven water, zodat
binnen de kruinlijnen desnoods kan verbreed worden.
Het kanaal rond Brugge is aan de waterlijn ongeveer 42 meter breed tussen de
Katelijnepoortbrug en de bocht circa 300 meter opwaarts de Kruispoortbmg (traject van
ongeveer 1300 meter), en 30 meter breed vanaf deze bocht tot aan de Dammepoortsluis
(traject van ongeveer 1600 meter). Wel moet worden rekening gehouden met plaatselijke
vernauwingen, uiteraard aan de bruggen, maar afwaarts de Coupure en ter hoogte van de
watertoren tussen Katelijnepoortbrug en Gentpoortbrug.
Om het geschikt te maken voor kruisend verkeer 1350 ton is in het laatste deel een
bakprofiel noodzakelijk gelet op de nodige breedte van 3 x 9,50 = 28,50 meter op een diepte
van 3 meter. De zijwindtoeslag in rekening brengen is niet mogelijk zonder te raken aan de
vesten. Hierbij kan worden opgemerkt dat nu reeds lege, dus zijwindgevoelige 1350 ton
schepen dit traject volgen. De aanwezigheid van de Karispoortbrug en verderop de
Dammepoortsluis zorgt eigenlijk voor een langgerekte manoeuvreerzone eerder dan een
gewone vaarzone. In het eerste deel kan worden geopteerd voor een gemengd profiel: een
verticale wand kant ring en een oever onder talud kant vesten. Met een waterlijn van 42
meter is onder een talud van 1:3 op een diepte van 3 meter nog 42 - 3 x 3 = 33 meter
beschikbaar, dus voldoende voor de vereiste breedte van 28,50 meter zonder
zijwindtoeslag, net niet voldoende voor de vereiste breedte van 28,50 -4- 6 — 34,50 meter
met zijwindtoeslag. De bediening van deze bruggen met scheepvaartbegeleiding vormt een
aandachtspunt voor de exploitatie van dit traject.

2.1.1. Nul-alternatief: behoud eenrichtingsverkeer
De huidige intensiteit van het maatgevend schip is beperkt, dus zou kunnen warden
geopteerd om de bestaande situatie tussen Beernem en Brugge te behouden.
Het systeem van eenrichtingsverkeer in het gedeelte Beernem - Brugge wordt nu al
gedurende 30 jaar toegepast en heeft tot nu toe uitstekend en zonder klachten gewerkt. Er
zijn in die periode verschillende kruisingsplaatsen gerealiseerd. Er is nog één plaats waar
een verdere verbetering gepland is, namelijk te Steenbrugge, waar de huidige beweegbare
brug zou worden vervangen. Gedacht wordt aan een hoge, vaste brug, maar ook een semi hoge, beweegbare brug behoort nog tot de mogelijkheden.
Proefvaarten hebben geleid tot de huidige toegestane afmetingen van de schepen. De
toetsing aan hierboven beschreven regels bevestigen dat men hier aan de limiet zit.
De diepte van de vaarweg is 3,17 meter, wat omgerekend een toegelaten diepgang oplevert
van 3,17 / 1,3 = 2,44 meter. De toegelaten diepgang van 2,50 meter lijkt dus nog net
aanvaardbaar.
De breedte op de bodem in de smalle gedeelten bedraagt 12 meter, wat voldoende is voor
een schip van 9,50 meter breedte.
De breedte in het kielvlak van een geladen schip moet 2 x B zijn of 2 x 9,50 = 19 meter. Op
de toegelaten diepgang van 2,50 meter is de beschikbare breedte 24 - 2 x 2 x 2,50 = 14
meter. Geladen schepen hebben aan weerszijden ongeveer (19 - 14) / 2 = 2,50 meter te
weinig theoretische veiligheidsmarge.
De breedte in het kielvlak van een ongeladen schip moet eveneens 19 meter zijn, zonder
zijwindtoeslag. Op deze diepte van 1,60 meter is de beschikbare breedte 24 - 2 x 2 x 1,60 =
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17,40 meter. Er is dus op deze diepte theoretisch te weinig veiligheidsmarge, zelfs zonder
zijwindtoeslag. Er is gerekend zonder zijwindtoeslag (19 - 17,40) / 2 = 0,80 meter te weinig
beschikbaar, mét zijwindtoeslag (25 - 17,40) / 2 = 3,80 meter te weinig.

2.1.2. Nul+ -alternatief: minimale grondinname
Gelet op de beperkte scheepsdrukte kunnen de regels voor een zogenaamd krap profiel
toegepast worden. De huidige scheepsintensiteit ligt immers beduidend onder de grens van
5000 passages en bovendien zijn in het traject vier verbrede zones aanwezig waar een voor
een 1350 ton schip normaal profiel aanwezig is.
In de zone Beernem - Oostkamp is het kanaal omgeven door gebieden met een bijzondere
natuurwaarde en landschappelijke waarde. In de zone Oostkamp - Brugge loopt het kanaal
langs industriële en stedelijke gebieden. Een verbreding heeft een negatieve impact op deze
gebieden. Om deze ingreep te minimaliseren kan zo veel mogelijk worden gekozen voor een
bakprofiel onder water, waardoor het verruimde kanaal minder breed wordt aan de waterlijn
en dus minder grondinname behoeft. De nodige oeververdediging is in dit geval echter heel
wat duurder dan bij een profiel met talud onder water.
Volgens de regels van het krap profiel moet een breedte van drie maal de scheepsbreedte
tussen de verticale oevers aanwezig zijn, vermeerderd met een zijwindtoeslag. Dit betekent
een breedte van 3 x 9,50 + 6 = 28,50 + 6 = 34,50 meter. Gelet op de waardevolle zones
langs het kanaal wordt indien verantwoord de zijwindtoeslag niet in rekening gebracht,
namelijk in de zone tussen de Louisabrug en de keersluis, waar het kanaal een metersdiepe
insnijding in het landschap vormt, en in de zone vanaf de aansluiting aan de brug van
Steenbrugge en Brugge, waar het kanaal in een bebouwde omgeving ligt.
Zodoende worden tussen de Louisabrug en de keersluis de waardevolle oevers gespaard.
Tussen de keersluis en Moerbrugge worden de relicten van de Zuidleie gespaard, de meest
waardevolle oevers en het natuurgebied de Leiemeersen, Tussen Moerbrugge en
Steenbrugge kunnen zodoende eveneens relicten van de Zuidleie, thans bedding van de
Zuidervaart, behouden blijven. Tussen Steenbrugge en Brugge wordt het Lappersfortbos
ongemoeid gelaten.

2.1.3. Nul++ -alternatief: klassieke oplossing
Ook bij deze klassieke oplossing worden de regels van het krappe profiel toegepast.
Op drie meter diepte moet een breedte van drie maal de scheepsbreedte of 28,50 meter
aanwezig zijn. Onder een talud van 1:3 levert dit aan de waterlijn een breedte van 28,50 + 2
x 3 x3 = 28,50 + 18 = 46,50 meter op. Voor een ongeladen schip moet de zijwindtoeslag aan
de benodigde breedte worden toegevoegd. Op 1,60 meter diepte moet dus een breedte van
28,50 + 6 = 34,50 meter beschikbaar zijn. Onder een talud van 1:3 is met een waterlijn van
46,50 meter een breedte van 46,50 - 2 x 1,60 x 3 = 46,50 - 9,60 = 35,90 meter beschikbaar,
wat dus voldoende is.
Gelet op de zeer weerstandbiedende ondergrond tussen de Louisabrug en de keersluis én
om de grondinname toch zo gering mogelijk te houden wordt daar onder water een talud van
1:2,5 toegepast en zodoende een waterlijn van 28,50 + 2 x 2,5 x 3 = 28,50 + 15 = 43,50
meter breedte. Vanwege de diepe insnijding komt er daar een tussenbanket in het talud
boven water (wandelpad) met een helling 1:2 tussen waterlijn en banket en 1:1,5 tussen
banket en kruin.
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In dit scenario kunnen de waardevolle oevers tussen de Louisabrug en de keersluis niet
behouden blijven. Tussen de keersluis en Moerbrugge wordt vooral de zuidelijke oever
gespaard, met in het bijzonder het natuurgebied de Leiemeersen. Tussen Moerbrugge
Steenbrugge verdwijnt een gedeelte van een relict van de Zuidleie; het brugje in de
Klaverdreef over de Zuidervaart moet worden afgebroken en herbouwd over de verlegde
Zuidervaart. Tussen Steenbrugge en Brugge wordt geraakt aan het Lappersfortbos. In het
gedeelte tussen Ten Briele en de verbreding aan de Katelijnepoort wordt een bakprofiel
toegepast zoals steeds werd voorzien en waarmee trouwens rekening werd gehouden toen
de Zuidervaart in de jaren ‘80 van vorige eeuw aldaar werd overwelfd. In dit scenario wordt
de zijwindtoeslag wel in rekening gebracht.

2.2.

Evaluatie van het ontwerp

Figuur 2-1 zet de verschillende hoger besproken ontwerpprofielen (stippellijnen) naast het
huidige profiel tussen Schipdonk en Beernem (volle lijn). De ontwerpprofielen zijn
respectievelijk bakprofielen met een breedte van 28.5 en 34.5 m (bak 28.5 en bak 34.5). Bij
de bakprofielen wordt boven de waterlijn uitgegaan van het bestaande bovenliggend talud.
Bij de taludprofielen wordt op diepte van 3 m onder normaal peil2 uitgegaan van een breedte
gelijk aan deze van de bakprofielen. Voor een helling van 1:3 levert dit een breedte aan de
waterlijn van 46.5 meter op (talud 46.5). Voor een helling van 2:5 levert dit aan de waterlijn
een breedte van 43.5 meter op (talud 43.5). Dit laatste profiel wordt enkel toegepast in het
Nul++ -alternatief tussen de Louisabrug en de keersluis te Beernem.
Schipdonk - Beernem (verdiept)

bak 28.5

bak 34.5

talud 46.5

talud 43.5

0
-30

-20

-10

0

10

20

30

-0.5
-1

diepte (m)

-1.5
-2
-2.5
-3
-3.5
-4
-4.5
breedte (m)

Figuur 2-1: profieltypes van het voorontwerp Kanaal Gent-Oostende

Voor een geladen diepgang van 3 m (CEMT klasse IV) is volgens krap profieltype een diepte
van 3.9 m nodig (RVW 2005). Dit impliceert een verdieping van 20 cm bovenop de hoger
beschreven recente verdieping tussen Schipdonk en Beernem.

2

Het normaal peil bedraagt 5.6 m. Het Kanaal Gent-Oostende maakt tot de Dampoortsluis te Brugge deel uit van
het Groot Pand. Het volledige beschouwde stuk hoort hiertoe.
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Op een diepte van 3 m is een breedte van 3 x 9.5 of 28.5 m vereist voor kruising van 2
beladen klasse IV schepen. Alle ontwerpprofielen voldoen hieraan.
Rekening houdend met een zijwindtoeslag van 6 m is op een diepte van 1.6 m een breedte
nodig van 34.5 m voor kruising van 2 lege schepen. Met uitzondering van het bakprofiel op
28.5 m voldoen alle ontwerpprofielen daaraan. Dit standaard bakprofiel wordt daarom enkel
toegepast in de diep ingesneden zone tussen de Louisabrug en Beernem, en afwaarts van
Steenbrugge, in de bebouwde kom en ter hoogte van het Lappersfortbos.
De opeenvolgende profielen volgens de beschrijving in paragraaf 2.1 zijn samengevat in
Tabel 2-1. Deze tabel situeert de verschillende profieltypes, en geeft de aandachtspunten
van het ontwerp om nevenliggende waardevolle natuurgebieden en oevers te sparen.

Tabel 2-1: overzicht van de profielen van de nul-alternatieven, met opsomming van
aandachtspunten
Nul+
van
Louisabrug

tot

minimale grondinname

Nul++

klassieke oplossing

breedte aan waterlijn
aandachtspunten
28.5 m zonder zijwindtoeslag
behoud waardevolle oevers

breedte aan waterlijn
43.5 m helling 1:2.5

34.5 m

46.5 m

aandachtspunten
verlies waardevolle oevers

Keersluis
Keersluis

met zijwindtoeslag

helling 1:3

behoud relicten Zuidleie
behoud waardevolle oevers
behoud Leiemeersen

tracht Z oever te sparen ib thv
Leiemeersen

Moerbrugge
Moerbrugge

34.5 m

met zijwindtoeslag

46.5 m

helling 1:3

behoude relicten Zuidleie
(Zuidervaartje)

brugje Klaverdreef over
Zuidervaartje heropbouwen
deels verdwijnen relicten Zuidleie

Steenbrugge
Steenbrugge

28.5 m

zonder zijwindtoeslag
behoud Lappersfortbos

46.5 m

zonder zijwindtoeslag

34.5 m

helling 1:3
raken deel Lappersfortbos

Ten Briele
Ten Briele

28.5 m

bak met zijwindtoeslag

verbreding Katelijnepoort

Op basis van deze principes is een nautisch ontwerp opgemaakt, en zijn typeprofielen
uitgezet om de ruimtelijke impact te evalueren. Bij het gebruiken van een bochtstraal van
850 m (10 maal de maatgevende scheepslengte) hoeft geen breedtetoeslag in rekening te
worden gebracht. Waar de straal kleiner is, is wel een bochtverbreding nodig.
Dit liet toe het bestaande voorontwerp ter beschikking gesteld door de opdrachtgever te
evalueren:

2.2.1. Nul+ -alternatief
Het bakprofiel past nagenoeg overal binnen de bestaande waterlijn. De breedte stemt vrij
goed overeen met de actuele breedte. Uitzonderingen zijn de al verbrede delen (net
afwaarts van de Louisabrug, in de nieuwe arm ter hoogte van (de keersluis) te Beernem, te
Moerbrugge en de zone opwaarts van het Kasteel van Kevelgem. In deze zones hoeft niet
met een bak gewerkt te worden. Wel is hier plaatselijk een (beperkte) verdere grondinname
nodig om een bocht met straal 850 m in te kunnen passen. Deze is in het voorontwerp
toegepast.
Het voorontwerp van de opdrachtgever gaat uit van een bochtafsnijding te Steenbrugge.
Deze wordt in het aangepaste voorontwerp overgenomen.
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Volgens de logica van kruisend verkeer dient ook de brug te Moerbrugge vervangen te
worden. Hiermee is in het aangepaste voorontwerp rekening gehouden.
Afwaarts van Steenbrugge worden in het bestaande voorontwerp echter enkele bochten
behouden, waar, omwille van nautische redenen, grotere bochten en een bochtafsnijding
overwogen moeten worden, wat tot grondinname leidt. Hiermee is in het aangepaste
voorontwerp rekening gehouden.
Bochtverbreding is noodzakelijk in Brugge (Ten Briele).

2.2.2. Nul++ - alternatief
Aan de passage van Moerbrugge komt actueel een asverschuiving voor die bij
tweerichtingsverkeer moet worden weggewerkt. Het kanaal verbreden op linkeroever is
logisch als aansluiting op de bestaande verbreding, dit leidt wel tot het verlies van een klein
deel van de Leiemeersen. Ten noorden van de brug is grondinname noodzakelijk, op de
linkeroever is deze het geringst.
Van de vervanging van de brug is actueel geen sprake. Bij tweerichtingsvaart is dit echter
logisch.
Langs de relicten van de Zuidleie moet een keuze worden gemaakt tussen inname van
natuurgebied of inname van bebouwing. Dit betekent verbreden op respectievelijk linker- of
rechteroever. Er is in het aangepast voorontwerp gekozen voor een tussenoplossing.
Te Steenbrugge wordt een in het bestaande voorontwerp een rechtdoor passage voorzien
(afbraak van bebouwing is vereist). Deze passage blijft in het aangepast voorontwerp
behouden.
Aan het Lappersfortbos is in het aangepast voorontwerp gekozen voor een gemengd profiel
in plaats van een talud met een natuurlijk talud aan de zijde van het bos, en verticale wand
aan de tegenoverliggende oever. Met talud aan beide oevers is er niet enkel grondinname
op linker- (bos) maar ook op rechteroever (bebouwde kom).
Vanaf Ten Briele wordt met een bak gewerkt. Een bochtverbreding is nodig waardoor op de
terreinen op linkeroever moet worden ingegrepen.

2.3.

Verwerking

Aangepast voorontwerp nog te bespreken met opdrachtgever. Berekeningen van
grondinname en grondverzet zijn voorlopige cijfers.
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3. AFLEIDINGSKANAALALTERNATIEVEN

Een voorontwerp is uitgewerkt voor de Afleidingskanaalalternatieven op het niveau dat een
kostenraming mogelijk is voor de kosten-batenanalyse.
Het voorkeursalternatief is in meer detail afgewerkt, om in dit preliminaire stadium al te
onderzoeken waar optimalisaties mogelijk / nodig zijn.
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de gehanteerde profieltypes, de samenstelling
van de Afleidingskanaalalternatieven, als de toegepaste ontwerpprincipes besproken.

3.1.

Maatgevend schip

Het studieproject wordt uitgewerkt op basis van een gabariet Vb met een maatgevend schip
van 4500 ton, in enkelrichtingsvaart en met kruisingsplaatsen.
Het maatgevend schip van klasse Vb is een tweebaks duwvaartkonvooi in gestrekte
formatie. De bijbehorende maatgevende scheepsafmetingen zijn:
• Lengte L = 185 m
• Breedte B = 11,40 m
• Diepgang T = 3,50 m (geladen tot 4500 ton) en 1,80 m (leeg)
Aanvullend wordt een car carrier beschouwd. Dergelijke car-carriers bestaan in verschillende
afmetingen. De car-carrier BARCO, die voor Ford op de Rijn vaart heeft als afmetingen.
• Lengte L = 110 m
• Breedte B = 11,40 m
• Diepgang T = 2,00 m

Figuur 3-1:

Car carrier ‘BARCO’
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3.2.

Ontwerpprofiel

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 worden gehanteerd. Dit resulteert in volgende dimensies van het profiel :
• Bakprofiel
◦

De breedte bedraagt minimaal 34.20 m

◦

De waterdiepte is 4.50 m

◦

Het natte oppervlak van de doorsnede is 153.9 m2

• Profiel met taluds
◦

De breedte aan het wateroppervlak bedraagt 50.70 m

◦

De waterdiepte is 4.50 m

◦

Taludhelling 1:3, met een kleine knik onder waterspiegel op 1.30 m diepte en
vervolgens naar boven onder een helling 2:5

◦

De breedte op de bodem bedraagt 25.00 m.

◦

Het natte oppervlak van de doorsnede is 172.4 m2

Gelet op de specificiteit van de vaarweg op de bestaande Leie, wordt voor de aanleg van het
Seine-Schelde West kanaal het dwarsprofiel onder een eenvormige taludhelling aangelegd,
zodat het doortrekken van de sobere ontwerpprincipes van het project Seine-Schelde
resulteert in een breedte aan de waterlijn tussen 50 en 55 m, bij normaal peil.
IV krap

Vb krap

TALUD ss

BAK ss

IV krap + w ind

Vb krap + w ind

0
-30

-20

-10

0

10

20

30

-1

diepte (m)

-2

-3

-4

-5

-6
breedte (m )

Figuur 3-2: vergelijking profielen volgens het sobere ontwerpprincipe van Seine-Schelde met de
krappe ontwerpprincipes volgens Richtlijnen Vaarwegen
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Figuur 3-2 toont IV en Vb profielen volgens de krappe ontwerpprincipes van RVW 2005 met
en zonder en met windtoeslag (respectievelijk IV krap, Vb krap en IV krap + wind en Vb krap
+ wind), en de boven beschreven sobere profielen van het Seine-Schelde project. Dit zijn het
taludprofiel (TALUD ss) en het bakprofiel (BAK ss).
De diepte van het sober profiel, 4,5 m, is afgestemd op de Europa II duwbak (max. diepgang
3,5 m). Vaart met Europa IIa bakken (maximale diepgang van 4 m) is daarom enkel mogelijk
bij gedeeltelijke belading (tot 3,5 m diepgang).
Zonder rekening te houden met windtoeslag, en in rechte stukken, is voor klasse Vb (2
bakken Europa II in lange formatie) het bakprofiel voldoende breed voor kruisend verkeer
Vb/Vb. In talud is kruising IV/Vb mogelijk (Figuur 3-3).
Voor ongeladen schepen moet rekening gehouden worden met een zijwindtoeslag
symmetrisch toegekend aan elke zijde van de vaarweg. Voor kruising IV/IV is het talud breed
genoeg om ook met zijwindtoeslag (voor landstreek) rekening te houden (Figuur 3-4), in het
bakprofiel op 34,2 m past net niet de volledige zijwindtoeslag (6 m volgens RVW 1996, 7 m
volgens RVW 2005). Het in het voorontwerp toegepaste profiel op 35 m breedte echter wel.
Voor kruising IV/Vb wordt de helft van beide toeslagen (resp. 7 en 12 m volgens RVW 2005)
toegekend aan elke zijde van de vaarrechthoek. Ook hiervoor is het taludprofiel breed
genoeg (Figuur 3-3).
TALUD ss

-30

-20

-10

BAK ss

IV/Vb

0
-0.4 0

IV/Vb + w ind

10

20

30

-0.8
-1.2

diepte (m)

-1.6
-2
-2.4
-2.8
-3.2
-3.6
-4
-4.4
-4.8
breedte (m )

Figuur 3-3: vaarrechthoeken voor kruising IV/Vb in geladen (volle lijn) en lege (stippellijn)
toestand

Het uitgangsbakprofiel biedt echter niet voldoende ruimte voor de zijwindtoeslag voor de
kruising IV/Vb (Figuur 3-3). Het bakprofiel vormt een technische oplossing in de doortochten
van bebouwde zones, bedoeld om ruimte-inname te beperken. Bij de berekeningen van
grondinname is rekening gehouden met een strook van 9 m aan weerszijden van het kanaal
wat in functie van de benutting van de ruimte alsnog toelaat rekening te houden met
zijwindtoeslag.
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TALUD ss

-30

-20
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BAK ss

IV/IV

0
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Figuur 3-4: vaarrechthoek voor kruisend verkeer IV/IV zonder (volle lijn) en met (stippellijn)
zijwindtoeslag

3.3.

Samenstelling van de Afleidingskanaalalternatieven

De bouwstenen van de Afleidingskanaalalternatieven zijn gedefinieerd in een technische
nota (8101-503-017-02). Op basis van de bouwstenen zijn meerdere alternatieven
samengesteld waarvan er drie onderzocht zijn. De principes die aan de basis liggen van de
samenstelling van de alternatieven worden hieronder hernomen.
In de vermelde technische nota wordt uitsluitend ingegaan op de onderzoeksalternatieven
voor het Afleidingskanaal, waarbij twee alternatieven voor de hand liggen:
• Een alternatief o.b.v. verbreding van het bestaande kanaal
• Een alternatief o.b.v. verwijderen van de middendijk tussen het Leopoldkanaal en het
Afleidingskanaal
Daarnaast zal nog een 3e alternatief onderzocht worden, met name op basis van het
variëren van waterpeil, locatie stuwen en sluizen, indeling panden, …
Voor de Afleidingskanaal-opties kunnen alternatieven geconfigureerd worden op basis van
een groot aantal bouwstenen die toelaten om tot een uiteindelijke definitie van realistische
alternatieven te komen.
Het betreft hier onder meer:
• Keuze van de waterstand, met als meest plausibele:
◦

Normaal peil op 1,5m TAW, het peil van het Leopoldkanaal

◦

Normaal peil op 3,5mTAW, het peil van de achterhaven van Zeebrugge en circa
0,2m hoger dan het normaal peil in het Afleidingskanaal van de Leie in het pand
Balgerhoeke-Heist

◦

Normaal peil op 5,0mTAW, het normaal peil in het Afleidingskanaal van de Leie
in het pand Schipdonk-Balgerhoeke
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◦

Normaal peil op 5,6m TAW, het peil van het Groot Pand

• Keuze voor sluizen (deze keuze is uiteraard gekoppeld aan de keuze van de
waterpeilen in de verschillende kanaalpanden):
◦

Sluis ter hoogte van Dudzele, met aansluiting naar de achterhaven van
Zeebrugge

◦

Sluis ter hoogte van Strobrugge, met name aan het opwaarts einde van de 2
parallelle kanalen

◦

sluis te Balgerhoeke, in de voorziene doorsteek opwaarts de bestaande sluis

◦

sluis tussen Balgerhoeke en Zomergem (ipv te Schipdonk)

◦

sluis te Schipdonk

• Keuze voor de ligging van het kanaal tussen Dudzele en Strobrugge:3
◦

Optie 1: verbreding van het bestaande kanaal met behoud van de middenberm
(zoals onderzocht werd in de MaIS-studie)

◦

Optie 2: verwijderen van de middendijk tussen het Leopoldkanaal en het
Afleidingskanaal

• Keuze van de vorm van dwarsprofiel, met aandacht voor:
◦

de vorm van het gabariet van vrije doorvaart (talud, bakprofiel)

◦

de vorm van de oevers in functie van niet-nautische eisen/wensen (o.a. natuur,
recreatie)

◦

de vorm van het dijklichaam in functie van o.a. inpasbaarheid in het landschap

De belangrijkste keuze-elementen uit de bovenstaande lijst zijn de waterstand en de ligging.
Deze worden bijgevolg als maatgevend gehanteerd bij het uitwerken van de mogelijke
realistische opties als basis voor de definitie van de onderzoeksalternatieven.

Tabel 3-1: Gegevens met betrekking tot waterstand en ligging

Waterstand (mTAW)
sluis

DudzeleDamme

DammeStrobrugge

x

1,5

1,5

3,5

sluis

StrobruggeBalgerhoeke

Ligging4
sluis

BalgerhoekeSchipdonk

sluis

1

2

1,5

1,5

x

3,5

3,5

3,5

x

3,5

3,5

3,5

3,5

x

2

x

1,5

1,5

x

3,5

3,5

x

2

x

1,5

1,5

x

3,5

x

5,0

x

2

x

1,5

1,5

x

3,5

x

5,6

2
1

3

Opwaarts van Strobrugge wordt uitgegaan van de ligging van het kanaal zoals onderzocht in de MaIS-studie

4

Ligging refereert naar de opties inzake ligging tussen Dudzele en Strobrugge (al dan niet weghalen van
middenberm)

2
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x

x

1,5

1,5

x

5,6

5,6

3,5

3,5

x

5,6

5,6

1

3,5

3,5

3,5

5,6

1

5,6

5,6

5,6

5,6

1

x

2

In de bovenstaande tabel zijn de 3 onderzoeksalternatieven aangeduid, die toelaten om de
haalbaarheid te onderzoeken en de mogelijkheid inhouden om de waaier van problemen,
voor- en nadelen in kaart te brengen:
• er worden sluizen onderzocht in Dudzele, Strobrugge en Schipdonk
• het waterpeil in de verschillende kanaalpanden varieert tussen het laagste peil van
1,5mTAW en het hoogste peil van 5,6mTAW. Dit impliceert de volledige bandbreedte
inzake:
◦

effecten inzake grondwaterinteractie en bijhorende verzilting, vernatting,
verdroging

◦

effecten inzake vrije doorvaarthoogte en bijgevolg ook noodzakelijke
brughoogten

◦

effecten inzake oppervlaktewaterhuishouding en meer specifiek waterbeheer in
wasperiodes, met zowel effecten inzake de afvoer van Schelde- en Leiewater,
als de effecten m.b.t. de afwatering van het doorkruiste gebied (polders)

◦

effecten inzake de vereiste dijkhoogte (rekening houdend met de nodige
veiligheidsmarge tegen overstromingen)

• het afwaarts deel tussen Dudzele en Strobrugge wordt beschouwd als 2 aparte
kanalen en als gecombineerd kanaal, waarbij de mogelijke aspecten inzake
grondverzet enerzijds en de aspecten van waterhuishouding, die verbonden zijn aan
het gebruik van het Leopoldkanaal als scheepvaartkanaal aan bod komen (dit aspect
is zeker belangrijk in het geval dat in het afwaarts pand een normaal peil van 3,5m
TAW wordt ingesteld)
Dit leidt tot de onderzoeksalternatieven opgenomen in Tabel 3-2. In elk van de alternatieven
wordt aan de aansluiting met de haven van Zeebrugge ook een sluis voorzien om
regimeschommeling op te vangen en om de verzilting te beperken.
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Tabel 3-2: uiteindelijk onderzochte Afleidingskanaalalternatieven

Waterstand (mTAW)
sluis

DudzeleDamme

DammeStrobrugge

ALT1

x

1,5

1,5

ALT2

x

3,5

ALT3

x

3,5

3.4.

sluis

Ligging5

StrobruggeBalgerhoeke

sluis

BalgerhoekeSchipdonk

sluis

1,5

1,5

x

2

3,5

3,5

3,5

x

2

3,5

3,5

x

5,6

1

2

1

Definitie van aansluitingsvarianten

Ten behoeve van het Plan-MER zijn meerdere varianten op de aansluiting van de haven van
Zeebrugge gedefinieerd. Deze worden verder aansluitingsvariant A, B en C genoemd.
• Aansluitingsvariant A: in deze basisvariant gebeurt de aansluiting via het
Boudewijnkanaal door een verbindingskanaal gelegen aan de zuidelijke rand van het
havengebied in de reservatiezone van het gewestplan;
• Aansluitingsvariant B: in deze variant wordt aangesloten op het zuidelijk insteekdok
dat in aanbouw is;
• Aansluitingsvariant C: hier gebeurt de aansluiting door het doortrekken van het kanaal
langs de oostelijke rand van het havengebied met aansluiting ter hoogte van het
Verbindingsdok.

3.5.

Uitgangspunten van het ontwerp

Bij het ontwerp zijn ruimtelijke en technische uitgangspunten gehanteerd. Naast technische
uitgangspunten voor het ontwerpen van de waterweg, zijn technische uitgangspunten
gedefinieerd voor oevers, dijken en jaagpaden. Verder komen de ontwerpprincipes voor
sluizen, passerstroken, bochtverbredingen aan bod.

3.5.1. Ruimtelijke uitgangspunten
• Bestaande inrichting/beplanting langs kanaal zoveel mogelijk behouden;
• Jaagpaden aan de zuidzijde verharden, geschikt voor fietsroutes en dienstvoertuigen;
• Werken met parallelle onverharde landbouwpaden aan de teen van de dijk of langs de
berm;
• Aan de noord/oost zijde streven naar vooral onverharde paden voor landbouw;
• Bakprofiel alleen toepassen indien nodig wegens ruimtegebrek (bebouwing en/of
bruggen).

5

‘Ligging’ refereert aan de opties inzake ligging tussen Dudzele en Strobrugge (1 = behoud middenberm, 2 =
verwijderen middenberm)
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3.5.2. Waterweg
Bakprofiel
• De breedte bedraagt minimaal 35,00 m. Dit houdt in dat in een recht traject een
bakprofiel als kruisingsplaats dienst kan doen;
• De waterdiepte is 4,50 m;
• Het natte oppervlak van de doorsnede is minimaal 157,5 m².
Profiel met taluds
• De breedte aan het wateroppervlak bedraagt circa 52,00 m;
• De waterdiepte is 4,50 m;
• Taludhelling bedraagt 12/4;
• De breedte op de bodem bedraagt 25,00 m;
• Het natte oppervlak van de doorsnede is 175 m2
Het betreft een ontwerpprofiel dat afwijkt van het zogenaamde krappe ontwerpprofiel zoals
het gedefinieerd is in de Richtlijnen Vaarwegen (RVW 2005). Het moet toelaten om schepen
van klasse IV en Vb met elkaar te laten kruisen. Voor Vb is echter alternerende
scheepspassage vereist, wat met passeerstroken wordt gerealiseerd.
In de doortochten door bebouwde zones, wordt gewerkt met een bakprofiel of een gemengd
profiel, afhankelijk van het voorkomen van bebouwing op één of beide oevers om
onteigeningen te beperken.
Het profiel volgens de sobere ontwerpprincipes is ruim voor IV leeg/Vb geladen kruisend
verkeer wat een marge geeft voor zijwindtoeslag. Er wordt niet met bijkomende
zijwindtoeslag gerekend.
Bochtverbreding
De bochtverbreding dient om verlies van uitzicht, benodigde koerscorrecties,
snelheidsvermindering en de roerhoek op te vangen.
De verbreding is functie van de scheepslengte, bochtstraal en een coëfficiënt die verschilt
tussen legen en geladen schepen. Verder wordt rekening gehouden met de booghoek.
Bij bochten met een straal van 10 maal de maatgevende scheepslengte (185 m x 10) is de
breedtetoeslag niet nodig. De minimumbocht bij krap profiel bedraagt 4 maal de
maatgevende scheepslengte. Aan dit laatste is overal voldaan.
De breedtetoeslag is toegepast om kruising IV/Vb mogelijk te maken. Bij het bepalen van de
breedtetoeslag wordt rekening gehouden met de formule:

∆ b = (C1 + C 2 ) ⋅ L2 / R (RVW, 2005)
Deze toeslag wordt toegepast bij booghoeken β groter dan 30°. Voor kleinere booghoeken
mag de toeslag worden vermenigvuldigd met een factor β/30. Voor hoeken kleiner dan 20°
wordt steeds gekozen voor een straal van 10L (met L de maatgevende scheepslengte).
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In het ontwerp is L bepaald als een combinatie van L(klasse IV) met L(klasse Vb) (resp. 85 en 185
m), omdat met kruisen van Vb met Vb geen rekening gehouden moet worden.
Bij het ontwerp wordt normaal uitgegaan van de kruising van een geladen met een
ongeladen schip. In de Richtlijnen Vaarwegen 2005 wordt voor C1 voor een leeg schip 0,5
vooropgesteld, voor C2 voor een geladen schip 0,25, zodat C1+C2 = 0,75. In de Richtlijnen
Vaarwegen 1996 worden afzonderlijke coëfficiënten gehanteerd voor verschillende
scheepsklassen en belading. Combinatie van de coëfficiënten van een klasse IV met een
klasse Vb schip levert steeds de waarde 0,6. Dit is de waarde die hier bij de berekeningen
gehanteerd is voor kruising IV/Vb.
Bij de taludprofielen is de breedtetoeslag berekend op de uitgangsprofielen. Dit houdt in dat
voor het taludprofiel de marge voor de zijwindtoeslag behouden blijft.
Het bakprofiel blijkt voldoende breed om met coëfficiënt 0,6 kruisend IV/IV te accomoderen.
Voor de strengere coëfficiënt 0,75 is te Balgerhoeke een verbreding van 1,07 m nodig. Dit
betekent 34,20 + 1,07 (in feite is dit een toeslag van 6,77 op de breedte 28,50). Voor
enkelrichtingvaart (coëfficiënt 0,35 voor leeg klasse Vb) is het bakprofiel te smal te
Zomergem en Balgerhoeke (resp. 0,89 en 3,57 m). Maar met de bochtverbreding voor
kruising IV/Vb is het profiel breed genoeg, ook voor kruising Va/Va (coëfficiënt 0,6). Deze
bochtverbreding bedraagt respectievelijk 3,98 en 6,09 m te Balgerhoeke en te Zomergem.
Bij het bakprofiel is geen rekening gehouden met een windtoeslag.

3.5.3. Oevers, dijken en jaagpaden
• Breedte jaagpad: 3,0 m geschikt voor dubbelrichting fietsverkeer. In principe geen
landbouwvoertuigen toegelaten6;
• Kruinhoogte van de dijk: Normaal peil + waterpeilverhoging bij wassen + 0,5 meter
veiligheidsmarge;
• Onderhoudstroken: 3 meter breed met 4 meter vrije hoogte;
• Langsgrachten, principieel alleen indien waterpeil kanaal hoger is dan peil omgeving;
• Ruimte per rij populieren minimaal 3 m;
• Taludhelling kanaalzijde: 12/4;
• Taludhelling landzijde: 8/4.
Hierna volgen enkele principesnedes van het kanaal voor de verschillende
onderzoeksalternatieven (1, 2 en 3) op de verschillende segmenten.

3.5.4. Uitwerking van type-profielen
De typeprofielen dienen vooral om een eerste beeld te geven van de ruimtelijke impact van
de onderzoeksalternatieven en de haalbaarheid daarvan. Bij de uitwerking van het profiel is
telkens rekening gehouden met een zone voor jaagpad aan minstens een zijde. De profielen
zijn opgesteld aan de hand van de parameters zoals bepaald bij de uitgangspunten. Een
verdere optimalisatie van deze parameters is in bepaalde situaties mogelijk. In het kader van
de haalbaarheidsvraag is het echter aangewezen om in eerste instantie uit te gaan van de
‘standaard parameters’ en pas in een later stadium zeer gericht en duidelijk afgewogen
hierin zaken te wijzigen of bij te stellen.
6

Er moet wel in elk geval voor gezorgd worden dat alle landbouwpercelen en woningen ontsloten zijn.
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3.5.4.1.

Toelichting bij de typeprofielen in segment 1

Voor het segment Schipdonk-Balgerhoeke zijn in de onderzoeksalternatieven 3
verschillende waterpeilen onderzocht. Het betreft hier de volgende waterpeilen: +1,50 m
TAW; +3,50 m TAW; +5,60 m TAW. Naast het voorgestelde waterpeil is voor de vormgeving
en ruimte inname van het profiel het omgevingspeil van belang. Dit omgevingspeil bepaalt
immers of het kanaal volledig kan worden ingegraven (omgevingspeil hoger dan het hoogste
waterpeil) dan wel moet worden aangelegd met dijken aan weerszijden (omgevingspeil gelijk
aan of lager dan het hoogste waterpeil). Het omgevingspeil in segment 1 varieert meest
tussen +8,00 m TAW en +10,00 m TAW. Het type profiel voor dit segment is daarom
uitgewerkt met als gemiddelde omgevingspeil +9,00 m TAW.
Bij een waterpeil van +1,50 m TAW en een profiel met schuine oevers is op basis van het
type profiel een zone van ca. 60 meter aan bijkomende ruimte nodig. Dit betekent in veel
gevallen meer dan een verdubbeling ten opzichte van het bestaande profiel. In de varianten
met hogere waterpeilen neemt deze bijkomende ruimte-inname af tot ca. 48 meter en ca. 35
meter bij respectievelijke waterpeilen van +3,50 m TAW en +5,60 m TAW.
Vanzelfsprekend is de ruimte-inname van het bakprofiel in de drie onderzoeksalternatieven
steeds gelijk. De ruimte inname van het bakprofiel, ca. 55 meter, komt ongeveer overeen
met het bestaande profiel van het kanaal vandaag. In het onderzoeksalternatief 1 met
waterpeil op +1,50 m TAW ontstaat wel een zeer diep gelegen kanaal. Met name in
Zomergem en bij Schipdonk is er een hoogteverschil van circa 8 meter tussen het
omgevingspeil en het wateroppervlak.
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Typeprofielen voor het segment 1 Schipdonk - Balgerhoeke
Onderzoeksalternatief 1
Waterpeil: NP + 1,50 TAW
Omgevingspeil: ± 9,00 TAW
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Typeprofielen voor het segment 1 Schipdonk - Balgerhoeke
Onderzoeksalternatief 2
Waterpeil: NP + 3,50 TAW
Omgevingspeil: ± 9,00 TAW

8101-519-124-02 Technische nota ontwerp 19

Typeprofielen voor het segment 1 Schipdonk - Balgerhoeke
Onderzoeksalternatief 3
Waterpeil: NP + 5,60 TAW
Omgevingspeil: ± 9,00 TAW

8101-519-124-02 Technische nota ontwerp 20

3.5.4.2.

Toelichting bij de typeprofielen in segment 2

Voor het segment Balgerhoeke-Strobrugge zijn in de onderzoeksalternatieven twee
verschillende waterpeilen onderzocht. Het betreft hier de volgende waterpeilen: +1,50 m
TAW; +3,50 m TAW. Het omgevingspeil in segment 2 varieert meest tussen +6,00 m en
+7,00 m TAW. Het type profiel voor dit segment is daarom uitgewerkt met als gemiddelde
omgevingspeil +6,00 m TAW.
Profiel met schuine oevers
Bij een waterpeil van +1,50 m TAW en een profiel met schuine oevers is op basis van het
type profiel een zone van ca 34 meter aan bijkomende ruimte nodig. Bij een uitbreiding op
de linkeroever (zuidwestzijde) betekent dit dat het bestaande dijklichaam en of bomenrijen
volledig verdwijnen aan deze zijde van het bestaande kanaal. Deze worden (indien nodig
ook het dijklichaam) in het type profiel terug aangelegd op basis van de eerder genoemde
uitgangspunten. In de onderzoeksalternatieven met een waterpeil op +3,50m TAW is de
ruimte-inname beperkter.
Bakprofiel
Vanzelfsprekend is de ruimte-inname van het bakprofiel in de drie onderzoeksalternatieven
steeds gelijk, hier verandert immers alleen het waterpeil in het bakprofiel. De ruimte-inname
van het bakprofiel, ca. 55 meter, komt ongeveer overeen met het bestaande profiel van het
kanaal vandaag. In onderzoeksalternatief 1 met waterpeil 1,50 TAW ligt het waterpeil relatief
diep (ca 5 meter hoogteverschil) ten opzichte van het omgevingspeil.
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Typeprofielen voor het segment 2 Balgerhoeke - Strobrugge
Onderzoeksalternatief 1:
Waterpeil: NP + 1,50 TAW
Omgevingspeil: ± 6,00 TAW
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Typeprofielen voor het segment 2 Balgerhoeke - Strobrugge
Onderzoeksalternatief 2 + 3:
Waterpeil: NP + 3,50 TAW
Omgevingspeil: ± 6,00 TAW

8101-519-124-02 Technische nota ontwerp 23

3.5.4.3.

Toelichting bij de typeprofielen in segment 3

Voor het segment Strobrugge - Haven zijn in de onderzoeksalternatieven 2 verschillende
waterpeilen onderzocht. Het betreft hier de volgende waterpeilen: +1,50 m TAW en +3,50 m
TAW. Naast het voorgestelde waterpeil is er in de alternatieven 1 en 2 gewerkt met het
verwijderen van de middenberm tussen het Afleidingskanaal en het Leopoldskanaal.
Het verwijderen van de middenberm heeft tot gevolg dat er geen extra ruimte inname nodig
is buiten de bestaande contouren van de twee huidige kanalen. De keuze voor een waterpeil
op +1,50m TAW of +3,50m TAW is hier niet van invloed op de ruimte-inname.
In onderzoeksalternatief 3 wordt de middenberm behouden en vindt de uitbreiding van het
Afleidingskanaal plaats aan de zuidwestzijde op linkeroever. Bij een waterpeil van +3,50 m
TAW en een profiel met schuine oevers is op basis van het type profiel een zone van ca 24
meter aan bijkomende ruimte nodig. Deze ruimte-inname is echter afhankelijk van de
bestaande breedte van de dijk en bomenrijen. De breedte hiervan verschilt vandaag per
zone.
Indien gewerkt wordt met een half bakprofiel aan de linkeroever wordt de bijkomende ruimteinname sterk beperkt. In de meeste situaties kan dan worden gewerkt zonder bijkomende
ruimte-inname. Alleen indien het bakprofiel moet worden aangevuld met dijken kan een
bijkomende ruimte-inname ontstaan.
Een volledig bakprofiel komt in dit segment niet voor omdat is uitgegaan van een behoud
van de schuine oever van de middenberm in onderzoeksalternatief 3.
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Typeprofielen voor het segment 3 Strobrugge - Haven
Onderzoeksalternatief
Waterpeil: NP + 1,50 TAW

1

Onderzoeksalternatief 2
+

NP + 3,50 TAW

Omgevingspeil: ± 3,00 TAW
In onderzoeksalternatieven 1 + 2 is er geen sprake van bijkomende ruimte inname buiten de
huidige contour van het tweelingkanaal. De middendijk wordt in deze alternatieven volledig
verwijderd waardoor een zeer breed kanaal ontstaat (waterlijn circa 88 meter). Het kanaal is
alleen in de middenzone bevaarbaar met aan weerszijden ondiepe zones ter plaatse van de
twee huidige kanalen.

88,0 m
52,0 m
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Typeprofielen voor het segment 3 Strobrugge - Haven
Onderzoeksalternatief 3:
Waterpeil: NP + 3,50 TAW
Omgevingspeil: ± 3,00 TAW

Onderstaande figuren geven het typeprofiel weer van een uitbreiding van het
afleidingskanaal op linker oever (zuidwestzijde). Hierbij is uitgegaan van een gelijke positie
van de waterlijn aan de middendijk ten opzichte van de bestaande situatie.
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Type profielen voor het segment 3 Strobrugge - Haven
Onderzoeksalternatief 3:
Waterpeil: NP + 3,50 TAW
Omgevingspeil: ± 4,00 TAW

Onderstaande figuur geeft het type profiel weer bij een omgevingspeil van ca +4,00 m TAW,
waarbij een langsgracht niet is opgenomen.
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Onderstaande figuur geeft weer dat indien de bestaande aantallen bomenrijen gehandhaafd
blijft er een ruimte-inname is van een x-aantal meter breed afhankelijk van de locatie en het
aantal parallelle bomenrijen. Indien gestreefd wordt naar een invulling binnen de bestaande
contouren van het huidige kanaal kunnen in onderstaande situatie slechts 3 van de 6
bomenrijen worden teruggeplaatst.
In bepaalde situaties zal dus een fundamentele keuze gemaakt moeten worden tussen
bijkomende ruimte-inname middels onteigeningen enerzijds en het volledig herstellen van de
bestaande lijnvormige beplanting zoals die vandaag voorkomt langsheen het kanaal
anderzijds.
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3.6.

Segment 4: Aansluiting met de achterhaven

Met betrekking tot de aansluiting van het onderzoeksalternatief met de achterhaven worden
twee aansluitingsvarianten beschouwd naast de basisaansluiting, die een verbinding vormt
tussen het Afleidingskanaal en het Boudewijnkanaal ter hoogte van de zuidelijke begrenzing
van het havengebied.
Een eerste variant bestaat uit het doortrekken van het kanaal langsheen het havengebied
van Zeebrugge om aan te sluiten bij de achterhaven ter hoogte van het Verbindingsdok.
Een tweede variant sluit aan op de achterhaven via het geplande Zuidelijk Insteekdok.
De technische haalbaarheid van deze aansluitingsvarianten wordt in hoge mate bepaald
door de noodzaak om bestaande en geplande infrastructuur te kruisen. Onderstaande figuur
geeft de begrenzingen aan van de zone diep in het GRUP voor het Strategisch plan voor de
haven van Zeebrugge is gereserveerd voor de AX. Deze afbakening is de omhullende van
verschillende onderzochte varianten. In functie van de gekozen variant en bijkomende
optimalisatie zullen delen van dit gebied al dan niet worden gebruikt voor aanleg van de AX.

Figuur 3-5

GRUP afbakening AX
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3.6.1.1.

Aansluitingsvariant A: Verbindingskanaal

In deze variant wordt het afleidingskanaal verbonden met het Boudewijnkanaal door een
nieuw te graven kanaal dat parallel loopt met de (aan te leggen AX). Dit kanaal ligt voor een
beperkt deel buiten de daartoe voorziene reserveringsstrook op het gewestplan. Door de
bouw van de AX zal een deel van de reservatiestrook ingenomen worden. Het
verbindingskanaal heeft hetzelfde profiel als het Afleidingskanaal, zij het dat aan twee zijden
een kwelgracht wordt voorzien. Ongeveer de helft van het kanaal wordt uitgevoerd met een
(breed) bakprofiel. Dit is nodig om een wachtplaats te voorzien voor de nieuw te bouwen
sluis. Bovendien helpt dit om ruimte te besparen ter hoogte van de smalle doorgang ten
noorden van Dudzele.
Het belangrijkste technische knelpunt is de aansluiting aan het Boudwijnkanaal. Door de
bouw van de AX is er zeer weinig ruimte beschikbaar om de aansluiting te realiseren.
Daarnaast moeten een aardgasleiding van Fluxys, de N376 (Westkapelsesteenweg) en de
zuidelijke havenweg worden gekruisd.

Figuur 3-6 Aansluiting achterhaven Zeebrugge: basisvariant
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Figuur 3-7 Variant A: aansluiting op het Boudewijkanaal en te kruisen gasleidingen

3.6.1.2.

Aansluitingsvariant B: via zuidelijk insteekdok

Om deze aansluitingsvariant te realiseren moet een verbinding worden gerealiseerd tussen
het Afleidingskanaal van de Leie en het (deels nog te realiseren) zuidelijk insteekdok. Deze
aansluiting wordt volledig in bakprofiel uitgevoerd om voldoende wachtzone te creëren voor
de sluis.
Het belangrijkste technische knelpunt is de doorsteek naar het insteekdok. Hiervoor moeten
immers de N376 (Westkapelsesteenweg), de zuidelijke havenweg, de AX en de
(passagiers)spoorlijn naar Knokke (50a) worden gekruisd. Bovendien moeten
aardgasleidingen van Fluxys en een stookoliepijpleiding worden gekruisd.

Figuur 3-8 Aansluiting achterhaven Zeebrugge: variant insteekdok
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Figuur 3-9 Variant B: gasleidingen

3.6.1.3.

Aansluitingsvariant C: Aansluiting via de voorhaven

In deze aansluitingsvariant wordt het kanaalprofiel van alternatief 3 verder doorgetrokken ten
oosten van de haven, tot aan het verbindingsdok. Om deze aansluiting te realiseren moeten
hoofdgasleidingen gedwarst worden ter hoogte van de Zeepipeterminal (Statoil) en de ‘peak
shaving plant’. De aardgasleidingen lopen echter onder het kanaal en zouden geen
problemen opleveren. Bij de aansluiting moeten spoorlijnen en een oliepijpleiding gedwarst
worden.
Om voldoende ruimte te creëren voor een uitwateringsconstructie moet de middenberm over
een aanzienlijke afstand versmald worden. De aansluiting loopt door de Ro-Ro terminal van
Wallenius Wilhelmsen Logistics. Daarbij moeten zowel de havenweg, de
(passagiers)spoorlijn naar Knokke (50a) als de N376 (Westkapelsesteenweg) en de AX
gekruisd worden.
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Figuur 3-10 Aansluiting achterhaven Zeebrugge: variant verlengd afleidingskanaal

Figuur 3-11 Variant C: kruisende gasleidingen
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3.6.2. Sluizen
Afhankelijk van de gekozen waterhoogtes in de kanaalpanden zijn minstens twee sluizen
noodzakelijk. Sluizen voor Klasse Vb-scheepvaart (type Evergem) voldoen aan volgende
vereisten
Technische uitgangspunten:
• kolklengte: 230 m tussen de stopstrepen: dit is noodzakelijk om 190m lange
koppelverbanden toe te laten;
• kolkbreedte: 25 m;
• drempeldiepte: 4,70m t.o.v. maatgevende laagwaterstand;
• sluisplateauhoogte: min. 2,5 m boven max. schutpeil;
• vrije doorvaarthoogte onder hefdeuren bij 3-laags containervervoer: 7,00 m t.o.v.
maatgevende hoogwaterstand (variant 9,10 m);
• benodigde ruimte afgeleid van bovenstaande sluisafmetingen bedraagt 35 x 240 m
(breedte x lengte).
Dit onder de aanname dat de totale trafiek op termijn boven de 20 miljoen ton stijgt,
waardoor een dubbele sluis noodzakelijk is (kolkbreedte 25 meter). Indien de
trafiekprognoses dit tegenspreken kan hierop teruggekomen worden. De kolkbreedte
bedraagt dan 12.5 m (type sluis Harelbeke)
Voorhaven
De voorhaven dient voor de afwikkeling van het sluisverkeer en om aankomende schepen
de gelegenheid te geven af te remmen. Bij voorkeur is de voorhaven over het gehele traject
recht, waarbij de as samenvalt met de as van de sluis. De totale breedte van de voorhaven
dient voor Klasse Vb 42,40 m te bedragen. De breedte van de wachtruimte hierin is 18,4 m.
Deze dient zich idealiter volledig buiten de verkeersstrook (gevormd door het verlengde van
de sluiskolk) te bevinden.
De diepte van de voorhaven is uiteraard minimaal even groot als die van de aansluitende
vaarweg. Om sedimentatie op de sluisdrempel te vermijden dient de diepte van de
voorhaven groter te zijn dan de drempeldiepte.
Tussen de eigenlijke voorhaven en de sluis bevindt zich de fuik. Deze verschaft visuele
geleiding, verschaft fysieke steun van het voorschip als het schip niet goed slaags voor de
sluis ligt en voorkomt dat een iets scheefvarend schip klem vaart in het sluishoofd.
De fuik dient zoveel mogelijk symmetrisch uitgevoerd te worden, de geleidewanden van de
voorhaven naar het sluishoofd staan onder een helling van 1:4 tot 1:6. Voor Klasse Vb
vaarwegen wordt aanbevolen de fuik met een gekromd deel aan te sluiten op het sluishoofd.
De lengte van de fuik is afhankelijk van de breedte van de voorhaven en de keuze omtrent
de helling waarmee de fuik dit breedteverschil overbrugt. Voor een wachtruimte met een
breedte van 18,40m is een minimale lengte van de fuik van 73,60 m nodig.
De totale lengte van de voorhaven wordt bepaald door de lengte van de fuik, de lengte van
de opstelruimte en de lengte van een optionele wachtruimte. De lengte van de opstelruimte
bedraagt 1,0 à 1,2 maal de kolklengte van de sluis, in dit geval dus 210 m à 252 m. Een
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bijkomende wachtruimte, bedoeld voor schepen die niet meekunnen bij de eerstvolgende
schutting, kan aangelegd worden bij drukke vaarwegen. De lengte dient dan gekozen te
worden in functie van de scheepsdrukte.
Indien er sprake is van kegelschepen (vervoeren gevaarlijke stoffen) dient er een aparte
wachtplaats aangelegd te worden.
Uitlooplengte
De uitlooplengte biedt schepen de gelegenheid vaart te minderen bij het naderen van de
voorhaven en biedt de mogelijkheid het vaarwegprofiel aan te sluiten op de voorhaven. De
uitlooplengte moet minstens 2,5 maal de lengte van het maatgevend schip bedragen, in dit
geval dus minstens 467 m.
Locatie
Er wordt rekening gehouden met twee sluizen. Een opwaartse sluis aan de aansluiting met
het Groot Pand te Schipdonk (Alternatief 1 en 2) of te Raverschoot (Alternatief 3), een
afwaartse sluis aan de aansluiting met de haven.

3.6.3. Passeerstroken
Als uitgangspunt voor Seine-Schelde West is een profiel gekozen waarbij
éénrichtingsverkeer voor Klasse Vb-schepen mogelijk is. Gezien de relatief grote lengte van
het tracé en de verwachte intensiteit van de scheepvaart van klasse Vb moet het mogelijk
zijn dat twee klasse Vb-schepen elkaar kunnen kruisen. Daarom zullen op geselecteerde
plaatsen langs het tracé passeerplaatsen worden aangelegd.
Ruimtelijke uitgangspunten
• Geen pleziervaartfaciliteiten combineren met kruisingsplaatsen
• Situeren van kruisingsplaatsen in zones waar extra ruimtegebruik mogelijk is
• Situeren van kruisingsplaatsen in zones die niet aantrekkelijk zijn voor aanmeren van
pleziervaart
• Situeren van kruisingsplaatsen om de 6-7 kilometer
• Kruisingsplaatsen moeten aansluiting hebben op wegennetwerk
• Kruisingsplaatsen combineren met bakprofiel (rechte stukken)
Technische uitgangspunten
Wat de breedte van de passeerstrook betreft, is het noodzakelijk dat een aan de
passeerstrook gelegen maatgevend schip geheel buiten de theoretische vaargeul moet
liggen. Daarenboven is een veiligheidsstrook van 5m aan te bevelen. Voor klasse Vb
schepen betekent dit dus dat de oeverlijn 11,40m tot 16,40m achteruitgeschoven moet
worden t.o.v. het benodigde profiel.
De diepte van de passeerstrook moet gelijk zijn aan die van de aansluitende vaarweg, in dit
geval dus 4,50 m diep. Deze diepte geldt ook voor de overgang van de passeerstrook naar
de vaarweg.
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De lengte van de passeerstrook bedraagt minimaal 1,1L met L de lengte van het
maatgevende schip. Bij voorkeur bedraagt de lengte 2L om manoeuvres vlot toe te laten.
Voor klasse Vb-schepen betekent dit een lengte van 205m tot 373m.
Ter hoogte van de passeerstroken dient de werkelijke oeverlijn steeds zichtbaar te blijven
voor de scheepvaart. De overgang van de passeerstrook naar het vaarwegprofiel moet
geleidelijk verlopen, met een minimale overgang van 1:2. Voor een passeerstrook met een
breedte van 11,40m betekent dit dat aan weerszijden een overgang van 22,80m dient
voorzien te worden. De totale minimumlengte van de passeerstrook wordt dus:
1,1 x 185m + 2 x (2 x 11,4m) = 250 m
Deze maat wordt toegepast op plaatsen waar de passeerstrook goed bereikbaar is voor het
schip, in verband met de benodigde manoeuvreerruimte. Op plaatsen waar manoeuvreren
minder eenvoudig is, wordt voorgesteld de totale lengte van de passeerstrook 300 m te
maken.
De oever van de passeerstrook kan bestaan uit een verticale kaaimuur of uit een oever
onder talud met meerpalen, al dan niet voorzien van een steiger naar de vaste wal ten
behoeve van de aangemeerde schepen. Afhankelijk van de omgeving waarin de
passeerstrook zich bevindt en de beschikbare ruimte op de oever wordt gekozen voor één
van beide opties.
In het ontwerp is uiteindelijk rekening gehouden met een wachtruimte van 1,5 maal de
maatgevende scheepslengte en een geleiding onder 1:6.
Locaties
Passeerstroken zijn voorzien op de locaties opgenomen in Tabel 3-3.

Tabel 3-3: locatie van passeerstroken

Gemeente

Oever

Locatie

Alt 3: Zomergem

RO

Afw. Duivekeetbrug

Zomergem

RO

Opw. Oostwinkelbrug

Maldegem

RO

Afw. Raverschoot

Sint-Laureins

LO

Opw. N410

Damme

RO

Afw. Sifon

Damme

LO

Rapsgoed

Hierbij wordt opgemerkt dat kruising van Vb/Vb ook mogelijk is in de lange rechte
vaarstroken met bakprofielen. Deze komen voor te aan de Stoktevijverbrug, Oostwinkelbrug,
Veldekesbrug.
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3.7.

Bruggen

In de 10 algemene uitgangspunten van de studie is reeds gesteld dat alle verbindingen
behouden dienen te blijven. Het uitgangspunt is dat deze verbindingen over het nieuwe
kanaal worden vormgegeven als vaste bruggen. Waar dit niet mogelijk is wegens ruimtelijke
of technische randvoorwaarden zal in de studie een alternatief worden voorgesteld. Deze
alternatieven betreffen ofwel beweegbare bruggen ofwel een alternatieve locatie van de
vaste brug. Ook zal gekeken worden welke functie (landbouwverkeer, langzaam verkeer,
doorgaand verkeer, …) bepaalde verbindingen vandaag hebben. Aan de hand daarvan zal
bepaald worden hoe deze verbinding best terug vormgegeven wordt in een bepaald type
brug.

3.7.1. Ruimtelijke uitgangspunten
•

Alle verbindingen behouden, streven naar vaste bruggen indien mogelijk.

•

Onderzoeken alternatieve positie van bruggen indien noodzakelijk vanwege bestaande
bebouwing of aansluitingen wegen

•

Onderzoeken beweegbare bruggen indien beschikbare ruimte een vaste brug niet
toelaat of een vaste brug ruimtelijk niet kwalitatief inpasbaar is.

•

Continuïteit van de jaagpaden

3.7.2. Technische uitgangspunten:
•

Breedte rijbaan: 2 x 4,0 m
Breedte fietspad: op de rijbaan of samen met voetpad?

•

Breedte voetpad: 2,0 m

•

Overspanning: minimaal 35,00 m (zowel bij bakprofiel als bij het profiel met taluds)
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3.7.3. Uitgangspunten vaste bruggen
•

Hellingspercentage aanloophellingen auto’s: maximaal 4%
Indien dit om ruimtelijke redenen niet haalbaar zou zijn kan volgende leidraad worden
gevolgd:
50 km/h = 7%
70 km/h = 6%
90 km/h = 4%

•

Hellingspercentage aanloophellingen fietsers en voetgangers maximaal 4%

•

Taluds aan weerszijden van de aanloophellingen 8/4 - 6/4

•

Vrije doorvaarthoogte 7,0 m (variant 9,10 m)

Figuur 3-12 Typebrug

3.7.3.1.

Inpassing vaste bruggen

In het segment Schipdonk – Balgerhoeke is de impact van de hellingbanen van vaste
bruggen beperkt vanwege het hoge omgevingspeil. Het kanaal ligt ingegraven en het
waterpeil ligt in de 3 scenario’s lager dan het omgevingspeil. In onderzoeksalternatief 1
waarbij een zeer laag waterpeil van 1,5 TAW wordt onderzocht hoeft een vaste brug
nauwelijks te worden voorzien van hellingbanen. In het onderzoeksalternatief 3 waarbij wordt
gewerkt met een waterpeil op 5,6 TAW zijn aanloophellingen nodig van ca 125 m lengte,
uitgaande van een gemiddeld omgevingspeil van 9,0 TAW
Onderstaande figuren geven schematisch de inpassing van een vaste brug over het kanaal
weer. Deze figuren houden nog geen rekening met specifieke ruimtelijke situaties die per
bruglokatie kunnen verschillen (bestaande bebouwing, aansluitende wegenis, kruisen van
jaagpaden, .. )
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Brug AX
Dudzelebrug/Zelzatebrug (70 Km/h)
Broektebruggen
Syfonbrug
Platheulebrug
Molentjesbrug
Jaksensbrug
Leeskensbrug N49 (90-120 km/h)
Strobrug (70 km/h)
Rapenbrug
Celiebrug
Brug N49 (90-120 km/h)
Balgerhoekebrug
Spoorwegbrug (museumlijn)
Brug N9/Adegembrug (70 km/h)
Raverschootbrug
Nieuwerdorpbrug (Vaart van Eeklo)
Veldekensbrug
Oostwinkelbrug
Stoktevijverbrug
Meirlarebrug
Lindekensbrug
Duivekeetbrug
Sluisbrug Schipdonk

Omgevingspeil
2,8
2,5
2,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4,0
4,5
5,0
5,0
7,3
7,3
7,3
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
9,5
9,5
9,5

Huidig NP
3,3 mTAW
3,3 mTAW
3,3 mTAW
3,3 mTAW
3,3 mTAW
3,3 mTAW
3,3 mTAW
3,3 mTAW
3,3 mTAW
3,3 mTAW
3,3 mTAW
3,3 mTAW
5,0 mTAW
5,0 mTAW
5,0 mTAW
5,0 mTAW
5,0 mTAW
5,0 mTAW
5,0 mTAW
5,0 mTAW
5,0 mTAW
5,0 mTAW
5,0 mTAW
5,0 mTAW

NP alt 1
1,5 mTAW
1,5 mTAW
1,5 mTAW
1,5 mTAW
1,5 mTAW
1,5 mTAW
1,5 mTAW
1,5 mTAW
1,5 mTAW
1,5 mTAW
1,5 mTAW
1,5 mTAW
1,5 mTAW
1,5 mTAW
1,5 mTAW
1,5 mTAW
1,5 mTAW
1,5 mTAW
1,5 mTAW
1,5 mTAW
1,5 mTAW
1,5 mTAW
1,5 mTAW
1,5 mTAW

NP alt 2
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW

NP alt 3
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
3,5 mTAW
5,6 mTAW
5,6 mTAW
5,6 mTAW
5,6 mTAW
5,6 mTAW
5,6 mTAW
5,6 mTAW
5,6 mTAW
5,6 mTAW

Alternatief 1
lengte helling
(4%)

Alternatief 2
lengte helling
(4%)

Alternatief 3
lengte helling
(4%)

193 m
200 m

243 m
250 m

243 m
250 m

200 m
175 m
175 m
175 m
175 m

250 m
225 m
225 m
225 m
225 m

250 m
225 m
225 m
225 m
225 m

175 m

225 m

225 m

163 m
150 m
138 m

213 m
200 m
188 m

213 m
200 m
188 m

138 m

188 m

188 m

80 m

130 m

130 m

80 m

130 m

130 m

50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
25 m
25 m
25 m

100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
75 m
75 m
75 m

153 m
153 m
153 m
153 m
153 m
153 m
128 m
128 m
128 m

Huidige
brugtype
vast
vast
vast
vast
vast
vast
vast
vast
beweegbaar
beweegbaar
vast
beweegbaar
beweegbaar
vast
vast
vast
vast
vast
vast
vast
vast
vast
vast
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3.7.4. Uitgangspunten beweegbare bruggen
Bij het ontwerp van de beweegbare bruggen wordt rekening gehouden met de volgende
voorwaarden:
De doorvaarthoogte
•

De doorvaarthoogte is 2 meter (ten opzicht van Normaal Peil 3.50 TAW in alternatief 3);

•

De onderkant van de brug bevindt zich ten minst 0.5 meter boven hoogwater (TAW 5.45
in alternatief 3);

•

De doorvaarthoogte is in geopende toestand 7 meter ten opzichte van Normaal Peil
(3.50 meter in alternatief 3);

•

Peil dijkkruinen 6 meter;

•

Hoogvaart (bijvoorbeeld zeilboten met een mast die niet kan neergeklapt worden,
schepen met een zeer hoge vaste brug, ... ) is niet voorzien.

Aantal bewegingen
Dit is van belang voor de levensduur van de mechanische onderdelen zoals kettingen,
zuigers, motoren, scharnieren,
•

Levensduur van de brug = 50 jaar;

Opmerking : vermoedelijk zal het goedkoper zijn om elke 20 jaar een deel van de mechanica
ter vervangen (zuigers, kettingen).
Typebruggen
Voor het ontwerp van de beweegbare bruggen bestaan talrijke mogelijkheden. Voor de
haalbaarheidsstudie werden twee varianten bekeken: de hefbrug en de ophaalbrug. In de
volgende afbeeldingen zijn deze als principeschets weergegeven.
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Figuur 3-13 Hefbrug (principeschets)

Figuur 3-14 Hefbrug (detail bruggehoofd)

8101-519-124-02 Technische nota ontwerp 42

Figuur 3-15 Ophaalbrug (principeschets)

Figuur 3-16 Ophaalbrug in geopende toestand (principeschets)
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3.7.5. Bruggen versus mobiliteit
De studie heeft als uitgangspunt alle verbindingen over het kanaal te behouden. Daarbij
moet men zich echter realiseren dat de huidige verbindingen vaak een slechts zeer beperkte
lokale functie hebben. Bovendien bestaat het risico dat het vervangen van alle bestaande
brugovergangen op dezelfde plaats tot een aanzienlijke impact op de omgeving zal leiden.
Vaak hebben zich bij de brugovergangen kleine kernen gevormd. Het bouwen van hoge
vaste bruggen heeft hierop een vernietigend effect.
Daarom is ervoor gekozen om -op basis van ruimtelijke en mobiliteitskenmerken- de rol van
de verschillende brugovergangen in beeld te brengen en een voorstel voor de vervanging
van de brugovergangen te maken. Hierbij is vertrokken van het uitgangspunt dat, waar
mogelijk, vaste bruggen worden gerealiseerd. Indien vaste bruggen niet wenselijk zijn
(onvoldoende ruimte beschikbaar, landschappelijk effect) wordt voor beweegbare bruggen
gekozen. Slechts in laatste instantie wordt geopteerd om bepaalde brugovergangen samen
te nemen. In onderstaande paragrafen worden de aspecten uiteengezet die in rekening
gebracht worden bij de selectie van de brugovergangen.

3.7.5.1.

Intensiteiten en wegencategorisering

Op basis van doorrekeningen met de multimodale verkeersmodellen7 van Oost-en WestVlaanderen, kan een beeld gevormd worden van de verkeersintensiteiten die zich ter hoogte
van de brugovergangen voordoen. Wanneer deze intensiteiten in rekening gebracht worden,
samen met de wegencategorisering van de betrokken wegen, kan op verkeerskundig vlak
een eerste selectie gemaakt worden van de te vrijwaren brugovergangen. De
wegencategorisering, vastgelegd in de ruimtelijke structuurplannen en mobiliteitsplannen8,
bepaalt het relatief belang van de wegen en hun functie.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de bruggen die het kanaaltracé
kruisen, aangevuld met de hun straatnaam, categorisering en verkeersintensiteiten. Deze
intensiteiten worden zowel voor de twee rijrichtingen afzonderlijk, als voor de totale
verkeersstroom aangeleverd; telkens voor de ochtend- en avondspits. De intensiteiten zijn
uurwaarden, uitgedrukt in PAE9, respectievelijk voor de periode 8-9u en 17-18u, op een
gemiddelde weekdag. Bijhorende figuur toont de ligging van de brugovergangen, waarbij de
selectie symbolisch wordt weergegeven.

7

8

9

Bron: TRITEL (i.o.v. AWV), Multimodale verkeersmodellen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, versie
3.4.4, 2006
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Provinciale ruimtelijk structuurplannen Oost- en West-Vlaanderen,
gemeentelijke mobiliteitsplannen
PAE: ‘personenwagen equivalent’, waarbij een personenauto verrekend wordt als één eenheid en een
vrachtwagen als twee eenheden
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Figuur 3-17: Verkeersintensiteiten en wegencategorisering van de brugovergangen
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Figuur 3-18 Overzicht selectie brugovergangen op verkeerskundig vlak

8101-519-124-02 Technische nota ontwerp 46

3.7.5.2.

Mobilteitskenmerken en lokale context

Naast de mobilteitskenmerken dient de lokale ruimtelijke context in rekening gebracht te
worden. In onderstaande tabel wordt een overzicht van de brugovergangen weergegeven,
met een voorstel tot selectie, gebaseerd op de mobilteits- en ruimtelijke kenmerken en op
overleg met de betrokken gemeenten.

Figuur 3-19: Overzicht voorstellen brugovergangen
Nr

Naam

Omschrijving

Voorstel

1

Brug van Ramskapelle

Brug stelt enkel een probleem
wanneer geopteerd wordt voor
aansluitingsvariant A. Wanneer de
brug niet zou worden vervangen
zoiu een aanzienlijke omrijfactor
ontstaan. Er is weinig ruimte om de
brug te vervangen

Er wordt geopteerd worden voor
een beweegbare brug
(aansluitingsvariant B).

2

Brug van de AX

De nog te bouwen brug van de AX
is nu voorzien met een beperkte
ophoging (2,5 meter boven het
normaal peil van het kanaal),
teneinde de afvoer bij wassen niet
te hinderen. Indien wordt geopteerd
voor aansluitingsvariant A moet de
brug minimaal 4,5 meter omhoog
worden gebracht. Deze aanpassing
vraagt een volledige herziening van
het aansluitcomplex van de AX,
o.m. voor wat betreft de aansluiting
van het lokaal wegennet.

Vaste brug (gezien de functie van
de AX).

3

Dudzelebrug
(Westkapelsesteenweg)

De Dudzelebrug moet in elk van de
varianten worden aangepast. Dit is
het eenvoudigst in
aanslutingsvariant A. Er moet een
nieuwe brug over het kanaal
worden aangelegd. Voor variant B
en C dient een aanzienlijke
overspanning te worden
gerealiseerd (over de zwaaikom) of
moet de brug naar het noorden op
zuiden van zwaaikom worden
verplaatst.

Omdat de rol van de
Westkapelsesteenweg na aanleg
van de AX eerder lokaal
verbindend is, behoort een
beweegbare brug tot de
mogelijkheden. Dit vereist wel dat
de overspanning beperkt blijft.
Daarvoor moet de Westkapelse
desgevallend omgelegd worden.
Indien ervoor geopteerd wordt om
over de zwaaikom te gaan is een
vaste brug met grote overspanning
noodzakelijk.

4

Broektebruggen

Brug op de N374 met een
belangrijke rol in de ontsluiting van
het gebied en het verkeer tussen
de polderdorpen. De weg is o.m.
van belang omdat de brandweer
van knokke verantwoordelijk is voor
het gebied op de linkeroever.

Vaste brug op huidige locatie
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5

Syfonbrug

De brug aan de sifon te Damme is
vooral van belang voor toeristisch
en recreatief verkeer (o.m. voor de
bereikbaarheid van restaurant De
Sifon).

Beweegbare fietsersbrug,
eventueel ook voor
landbouwvoertuigen.

6

Platheulebrug

Bedient de weg van Lapscheure
naar Damme.

Gezien de grote omrijfactor tot de
volgende brug wordt de brug
vervangen door een beweegbare
brug. De brug vangt ook het
doorgaand verkeer op dat vroeger
de Syfonbrug nam.

7

Molentjesbrug

Speelt een belangrijke rol in de
ontsluiting van Moerkerke.

Gezien de landschappelijke en
ruimtelijke context: te vervangen
door een beweegbare brug.

8

Jaksensbrug

Speelt een belangrijke rol in de
ontsluiting van Moerkerke

Gezien de landschappelijke en
ruimtelijke context: te vervangen
door een beweegbare brug.

9

Leestjensbrug (N49)

Behoort niet tot het project.

10

Strobrugge

De brug op de N140 is een
belangrijke verbindingweg die nu
reeds een vaste brug (heeft. Op het
gehucht ‘Fort’ wordt via een
aftakking op deze weg ontsloten.
Bovendien moet rekening
gehouden worden met de
aanwezigheid van woningen vlak
bij de bestaande brug.

Vervangen door een vaste brug op
dezelfde locatie. Gezien het hier
om een hoge brug gaat zal het Fort
moeten ontsloten worden via een
nieuwe vaste brug op
maaiveldniveau over het
Leopoldkanaal, om zo aan te
sluiten op de N140.

11

Celiebrug

12

Rapenbrug

Beide bruggen zijn vooral
belangrijk als ontsluiting van de
gehuchten tussen het
Leopoldkanaal en het
Afleidingskanaal. In de directe
nabijheid van de huidige
(beweegbare) bruggen is
bebouwing aanwezig.

Beide bruggen samenbrengen en 1
brug voorzien halverwege. Dit zou
een vaste brug kunnen zijn ter
hoogte van de bocht van Celie.

13

Brug N49

De bruggen van de N49 maken
geen deel uit van het project.

14

Balgerhoekebrug

15

Spoorwegbrug
museumlijn

De Balgerhoekebrug verbindt twee
zijden van het gehucht. De
beweegbare brug bevindt zich op
100 meter van de (beschermde)
spoorwegbrug van de museumlijn.
De gemeente stelt voor om de
Balgerhoekebrug naar het noorden
te verplaatsen en te vervangen
door een vast exemplaar, zodat ze
het lokale bedrijventerrein beter
ontsluit. Dit is echter in
tegenspraak met de rol die de brug
heeft, namelijk de twee delen van
de kern verbinden.

Een beweegbare brug voorzien in
het centrum van Balgerhoeke.
Eventueel kan bekeken worden of
dit kan ter plaatse van de
museumspoorlijn. De spoorlijn zou
dan mee op de beweegbare brug
kunnen worden gelegd. Er dient
dan wel een adequate aansluiting
van het bestaande wegennet te
gebueren. De spoorwegbrug zou
verplaatst kunnen worden en als
fietsersbrug kunnen gebruikt
worden (bv. ter hoogte van de brug
van Raverschoot).
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16

Brug N9 / Adegembrug

Nu een vaste (hoge) brug over het
kanaal ten zuiden van de kern van
Balgerhoeke op de verbindingsweg
N9

Vervanging door vaste brug ter
plaatse. In principe is voldoende
ruimte aanwezig.

17

Brug Oosteindeke

De weg naar Oosteinde wordt
doorsneden door het nieuwe
kanaal.

Geen brug voorzien naar eiland

18

Raverschootbrug

Brug over het kanaal ter hoogte
van ‘het stadhuis van Raverschoot’
(Horeca).

Brug kan behouden blijven als
ontsluiting voor het eiland dat
ontstaat na aanleg van de
bochtfasnijding. Eventueel te
combineren met langzaamverkeerovergang over de nieuwe
sluis. Eventueel vervangen door
Spoorwegbrug Balgerhoeke

19

Veldekensbrug

De Veldekensbrug op de N499 is
een lokale verbindingsweg. De rol
van deze brug moet bekeken
worden in relatie tot het
doortrekken van de ring rond
Eeklo.

Vaste brug, te herlokaliseren in
functie van ring rond Eeklo

20

Oostwinkelbrug

De Oostwinkelbrug zorgt voor de
verbinding van de omgeving van
het Leen met Oostwinkel. Ze is
vooral van belang voor fiets- en
landbouwverkeer.

Er wordt een beweegbare fietsen/of landbouwbrug voorzien.

21

Meirlarebrug

22

Stoktevijverbrug

Beide bruggen kunnen moeilijk
behouden blijven zonder
aanzienlijke onteigeningen. Beide
bruggen liggen relatief dicht bij
elkaar.

In overleg met de gemeente
Zomergem wordt een nieuwe vaste
brug voorgesteld tussen de twee
parallel lopende wegen aan beide
kanten van het kanaal, ter hoogte
van het kasteel van Wetteren.

23

Lindekensbrug

De Lindekensbrug speelt een
belangrijke rol in de verbinding van
Zomergem met gehuchten aan de
andere zijde van het kanaal
(Motje). Er is geen plaats om de
brug te vervangen op de huidige
locatie. De gemeente Zomergem
wil de verbinding wel behouden.

De gemeente Zomergem wil graag
een vaste brug behouden en wil de
brug verplaatsen naar het noorden
(ongeveer 150 m). Om de brug
daar te realiseren moeten twee
bedrijven verdwijnen. Eén van deze
bedrijven is reeds afgebroken. Het
andere moet worden opgekocht.
De eigenaar zou hiertoe bereid zijn.

24

Duivekeetbrug

Speelt een belangrijke rol in de
lokale ontsluiting van Zomergem.

De brug wordt vervangen door een
vast exemplaar op dezelfde plaats.

25

Brug over
Schipdonksluis

De brug over de Schipdonksluis
maakt deel uit van het jaagpad en
mag in theorie enkel door
bevoegden worden gebruikt.

De brug komt te vervallen
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3.7.6. Aansluitingen
Aan de aansluitingen (op het Groot Pand, en aan de haven van Zeebrugge, via het
Boudewijnkanaal, het zuidelijk kanaaldok of het verbindingsdok) zijn minder strenge eisen
gesteld dan aan de bochten in de doorgaande waterweg. De straal van de vaarbaan
bedraagt minstens anderhalf maal de maatgevende scheepslengte. Theoretisch is het
behoud van een uitzichtsdriehoek nodig voor het maken van een gecontroleerd
stopmanoeuvre. Binnen deze driehoek mag geen bebouwing of begroeiing aanwezig zijn in
de zichtlijn van 2.5 m boven de gemiddelde waterstand. In de praktijk wordt een kleine
zichtlengte toegestaan omwille van gebruik van marifoon en verkeersbegeleiding.

3.7.7. Overzicht kanaalsegmenten
Tabel 3-4 : overzicht van kanaalsegmenten voor Alternatief 3, overeenkomend
voorontwerpplan DR14112/08027 geeft een overzicht van de opeenvolgende segmenten
van het kanaal volgens Alternatief 3 aansluitingsvariant A. Dit komt overeen met het
voorontwerpplan op 1/5000 DR14112/08027.
Naast de situering van rechte segmenten en bochten, wordt ter situering de benaming van
de bruggen opgegeven. Er wordt aangegeven of een bocht links dan wel rechtsdraaiend is.
Straal en booghoek worden opgegeven, op basis waarvan de breedtetoeslag berekend is.
Voor de bakprofielen dient de toeslag gerekend te worden bij de minimum vereiste breedte
van 28.5 m. In het voorontwerp is ze geteld bij het type bakprofiel van 35 m breed. Verder
worden coördinaten van de segmenten gegeven en afstand volgens de vaaras. Ook zijn de
locaties van de passeerstroken en sluizen gegeven.
De kleinste bochten situeren zich te Zomergem en te Balgerhoeke beide in een bakprofiel.
Als alternatief voor de verbreding kan alternerend eenrichtingsverkeer voorgesteld worden
voor kruising met Vb. Voor kruisend IV/Vb is de breedte toereikend volgens de hoger
beschreven principes.
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Tabel 3-4 : overzicht van kanaalsegmenten voor Alternatief 3, overeenkomend voorontwerpplan DR14112/08027
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3.7.8. Ruimtebeslag
Van de ontwerpen gebaseerd op deze principes is vervolgens een digitaal grondmodel
opgesteld. Door snijding van de ontwerpsituatie met de huidige situatie is het ruimtebeslag
berekend tot de snijding met het maaiveld. Hierbij is rekening gehouden met een dijklichaam
op 8 m hoogte opwaarts van de sluis en 6 m afwaarts van de opwaartse sluis, met een
kruinbreedte van 9 m en hellingen van 1:3 aan kanaalzijde en 1:2 aan landzijde.
Waar geen dijk voorkomt is bij de berekening van het ruimtebeslag rekening gehouden met
de inname van een strook van 9 m aan weerszijden van het kanaal (onderhoudsstrook,
jaagpad, bomenrij).
Plaatselijk moet verder rekening gehouden worden met bijkomende grondinname:
• Vervangen van meerdere rijen bomen;
• Graven van verbindingswaterlopen met uitwateringspunten opwaarts van de sluis van
Raverschoot (Alt 3);
• Verleggen van actuele waterlopen, de meest markante zijn de Noordbroekwatergang
en Paddepoelwatergang in de Polder van Maldegem;
• Kwelgrachten langs delen van het Dudzelekanaal;
• Locale grondinname voor het bouwen van in- en uitwateringsconstructies,
pompgemalen, bruggen, eventuele spaarbekkens, …
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