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0.

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.
Deze nota is de weerslag van het de verschillende studies en afwegingen die deel uitmaken
van de haalbaarheidsstudie. In dit rapport wordt het volledige proces –van de
probleemstelling tot en met de selectie van een voorkeursalternatief- uit de doeken gedaan.
De vraag naar de haalbaarheid is daarbij de leidrdaad.
Om de problematiek te kunnen begrijpen wordt eerst het gebruik van de bestaande
binnenvaartontsluiting, het Kanaal Gent-Brugge, toegelicht. Vervolgens wordt de
problematiek geschetst aan de hand van enkele cijfers m.b.t. de evolutie van de binnenvaart.
Dan wordt het plan beleidsmatig gesitueerd en wordt het besluitvormingsproces nader
toegelicht.
In de volgende hoofdstukken worden de resultaten van de verschillende deelonderzoeken
toegelicht. Achtereenvolgens komen de trafiekprognose, de waterhuishouding en de milieuimpact aan bod. In hoofdstuk 5 komt het afwegingsproces aan bod. Daarbij wordt zowel
ingegaan op de MKBA als op de Community Impact Evaluation. In hoofdstuk 6 wordt het
voorkeursalternatief verder toegelicht. Hoofdstuk 7 geeft de conclusies van de
haalbaarheidsstudie weer. In hoofdstuk 8, tenslotte, worden aanbevelingen geformuleerd
voor het vervolgproces.
Dit is het laatste van de acht delen van de haalbaarheidsstudie. Dit 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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1.
1.1

SITUERING VAN DE HAALBAARHEIDSSTUDIE
Het kanaal Gent-Brugge

De geschiedenis van het kanaal Gent-Brugge gaat terug tot de 13de eeuw. Brugge was toen
een welvarend handelscentrum dankzij de strategische verbinding met de Zwinmonding. De
stad wilde meer water uit het binnenland aanvoeren om haar dichtslibbende vaargeul naar
zee te doorspoelen. Tussen 1270 en 1280 werd op initiatief van de stad Brugge de
hoogtekam tussen Beernem en Sint-Joris doorgraven waardoor de Zuidleie met de Hoge
Kale in verbinding werd gesteld. Dit vormde de start van een primitieve waterweg tussen
Gent en Brugge met veel sluizen.
In de daaropvolgende eeuwen werden telkens kleine stukjes van de nieuwe waterweg
gerealiseerd. Dit leidde tot opeenvolgende conflicten met Gent.
In 1613 gaf Aartshertog Albrecht de toestemming een kanaal zonder sluizen te graven dat
Gent met Brugge en Oostende verbond. In 1625 werd het kanaal Gent-Brugge opengesteld.
Sindsdien is het kanaal verschillende malen verbreed en verdiept.
Het verhaal van de normalisering van het kanaal Gent - Brugge (- Oostende) voor schepen
klasse IV (1350 ton) of Va (2000 ton) start begin twintigste eeuw met een commissie in
opdracht van de Belgische regering, die in 1904 tot het besluit kwam dat het kanaal best
werd genormaliseerd voor eenrichtingsverkeer van schepen tot 2000 ton met
kruisingsplaatsen op regelmatige afstanden. Werken werden uitgevoerd tussen Gent en
Schipdonk.
Na de eerste wereldoorlog werd geopteerd voor een normalisering voor 1350 ton. De
werken werden uitgevoerd tussen Schipdonk en de provinciegrens tussen Oost- en WestVlaanderen, vóór en tijdens de tweede wereldoorlog.
Na de tweede wereldoorlog werd opnieuw gekozen voor klasse Va. In de voorbije decennia
werden de secties Ringvaart - Schipdonk, de doortocht Bellem, de doortocht Aalter, de
doorsteek van Beernem met aansluitend de bochtafsnijding afwaarts de Louisabrug, de
doorsteek van de keersluis van Beernem, de doortocht Moerbrugge, de bochtafsnijding
tussen de oude scheepswerf en de brug van Steenbrugge en de bochtafsnijding aan de
Katelijnepoort te Brugge gerealiseerd.
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Tabel 1-1:

Geschiktheid voor verschillende scheepsklasse: bestaande toestand

Vak

Lengte (km)

Klasse

Ringvaart - Schipdonk

6,7

V

Schipdonk - Bellem

4,5

IV

Bellem

0,7

V

Bellem - Aalter

4,5

IV

Aalter

0,3

V

Aalter - Beernem

5,1

IV

Beernem

4,9

V

Beernem - keersluis

1,5

I

Keersluis

1,2

V

Keersluis - Moerbrugge

2,0

I

Moerbrugge

0,6

V

Moerbrugge - scheepswerf

1,7

I

Scheepswerf

0,5

V

Scheepswerf - Katelijnepoort

2,3

I

Katelijnepoort

0,6

V

Katelijnepoort - Dammepoort

2,9

I

Totaal

40,0

10,4 (I) + 29,6 (IV en V)

Het kanaal Gent - Brugge is dus voor ongeveer 3/4 van de lengte geschikt voor kruisend
verkeer van schepen klasse IV (diepgang 2,50 meter) en voor ongeveer 1/4 van de lengte
slechts geschikt voor kruisend verkeer van schepen klasse I.1
Vijf zones zones werden nog niet aangepast:
• Tussen de Louisabrug te Beernem en de Keersluis van Beernem(Figuur 1-3)
• Tussen de keersluis te Beernem en Moerbruggen (Figuur 1-2)
• Tussen Moerbruggen en Steenbrugge (Figuur 1-1)
• Van Steenbrugge tot de Katelijnepoort (Figuur 1-1)
• Van de Katelijnepoort tot de Dammepoort (en de aansluiting met het
Boudewijnkanaal)

1

Het kanaal Brugge - Oostende is over de ganse lengte geschikt voor kruisend verkeer klasse IV met een diepgang
van 2,50 meter.
8101-519-129-09 Managementsamenvatting en Procesnota 30/06/2008
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De aanpassing van de laatste zone wordt –omwille van technische en stedenbouwkundige
redenen- niet meer in het vooruitzicht gesteld.

Figuur 1-1:

Kanaal Gent-Brugge (Katelijnepoort tot Moerbrugge)

8101-519-129-09 Managementsamenvatting en Procesnota 30/06/2008
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Figuur 1-2

Kanaal Gent-Brugge (Moerbrugge tot keersluis Beernem)

Figuur 1-3

Kanaal Gent-Brugge (Keersluis Beernem tot Louisabrug)

Tussen Beernem en Oostkamp is het kanaal omgeven door gebieden met bijzondere
natuurwaarden en landschappelijke waarden. In het bijzonder de oevers zijn ecologisch zeer
waardevol en grotendeels in beheer bij natuurverenigingen. In de zone Oostkamp-Brugge
loopt het kanaal langs industriële en stedelijke gebieden.
Op het kanaal Gent - Brugge is echter reeds jarenlang een eenrichtingsverkeer van kracht
voor “grotere schepen”, meer bepaald voor schepen met een breedte groter dan 6,60 meter.
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Ten tijde van de bouw van de haven van Zeebrugge waren deze grotere schepen van de
klasse III, voor het transport van stortsteen. De toegestane afmetingen bedroegen initieel 68
x 7,40 x 2,20 meter of 68 x 8,35 x 1,70 meter.
Thans zijn deze grotere schepen van de klasse IV. Tot voor kort waren de toegestane
afmetingen 89,70 x 9,50 x 2,20 meter of 89,70 x 10,20 x 2,10 meter. Een diepgang tot 2,30
was toegestaan maar gebeurde op risico van de schipper. Ondertussen is door het
scheepvaartbericht van 24 maart 2004 "bij wijze van proef" de toegelaten diepgang op 2,50
meter gebracht, met als voorwaarde dat "indien deze maatregel aanleiding geeft tot een
verhoging van het aantal averijen de maximum diepgang terug verminderd zal worden".
De toegestane maximale lengte en breedte zijn de uiterste waarden die nog net acceptabel
zijn voor de Dammepoortsluis te Brugge. Met haar drempels op ongeveer 5 meter
waterdiepte vormt deze sluis geen beperking voor wat de diepgang betreft.

1.2

Probleemstelling

De dalende trend in het binnenvaarttransport in de periode '95-'97 is de laatste jaren
omgebogen in een stijgende trend. Ook de haven van Zeebrugge maakt in toenemende
mate gebruik van de binnenvaart. Dit wordt geïllustreerd in onderstaande grafiek.

Trafiek van en naar Zeebrugge via binnenvaart (ton)
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Bron: Eigen bewerking op basis van gegevens ter beschikking gesteld door MBZ.

Figuur 1-4: Evolutie binnenvaarttrafiek van en naar de Haven van Zeebrugge

Een overzicht van de belangrijkste cijfers is terug te vinden in het economische rapport van
deze studie. De toename van de binnenvaart is ook merkbaar op het kanaal Gent-Brugge. In
2006 gingen ruim 2000 geladen schepen door de Dammepoortsluis, met een totale vracht
van ruim 1.250.000 ton. Dit wordt geïllustreerd door onderstaande grafiek.
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Figuur 1-5:

Trafiekevolutie aan de Dammepoortsluis (ton) (bron: jaaroverzichten en website RIS;
startnota ontsluiting Vlaamse havens)

Een berekening naar aanleiding van de Maatschappelijke ImpactStudie voor de ontsluiting
van de Vlaamse kusthavens leverde, uitgaande van een bediening van 16 uren per dag,
voor de sluis gecombineerd met de huidige vaarweg als resultaat een praktische capaciteit
op van ca. 2,3 miljoen ton (= capaciteit Dammepoortsluis). Deze theoretische capaciteit kan
echter enkel behaald worden indien het aandeel van de containerschepen en car-carriers
laag blijft. Ten opzichte van de huidige trafiekcijfers is er in ieder geval nog slechts ruimte
voor beperkte groei. In het begin van de jaren '80 werd nog 1,6 à 2 miljoen ton gehaald.
Op termijn stellen zich echter een aantal problemen:

•

De grens voor de toelaatbare scheepsgrootte op het kanaal is de laatste jaren
steeds verlegd, zelfs buiten de grenzen die volgens de goede praktijk toe te passen
zijn. Hierdoor is er momenteel geen marge meer, integendeel.

•

De klassieke binnenvaart ontmoet tijdens de passage van de stadskern van Brugge
behalve een schutsluis ook 9 beweegbare bruggen, met uiteraard de nodige hinder
voor zowel de scheepvaart als voor het wegverkeer. De binnenvaart vertoont een
stijgende tendens, waarvan de hinder nog wordt versterkt door een eveneens
toenemende pleziervaart. Recent onderzoek heeft aangetoond dat onder
voorwaarde van de combinatie van de uitbreiding van bedieningsuren en
optimalisatie van het huidige detectiesysteem, een beperkte groei (tot 50% van het
huidig aantal schepen op een doorsnee dag) van scheepvaart mogelijk is zonder
extra hinder voor het wegverkeer. De bijkomende hinder voor de scheepvaart blijft
echter alleen binnen de perken dankzij de uitbreiding van de diensturen. De
toename van spertijden (voor de binnenvaart) zal hoe dan ook zorgen voor langere
doorvaarttijden. Een verdere groei van de binnenvaart is dan ook uitgesloten met het
huidige kanaal.

•

Momenteel wordt ook ingezet op het stimuleren van estuaire vaart, meer in het
bijzonder voor het verkeer richting Rijn. Het biedt echter geen oplossing voor de
trafiek richting Oost-Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Deze estuaire vaart zal dus
maar voor bepaalde transporten een beperkte oplossing bieden. Het grootste
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gedeelte van de goederen, geschikt voor transport via de waterweg, zal via de
klassieke binnenvaart moeten worden opgevangen.

1.3

•

Het toenemende verkeer met container- en autoschepen maakt dat de omvang en
het aantal schepen dat gebruik kan maken van de vaarweg toeneemt. Dit aspect
wordt niet voldoende vertaald indien enkel met tonnages wordt gewerkt. Bovendien
leidt dit ertoe dat de beschikbare doorvaarthoogte zeer belangrijk is.

•

Gelet op het huidige, abnormaal lage aandeel van de binnenvaart in het totale
transport vanuit de Vlaamse kusthavens richting binnenland, en gelet op de
algemeen verwachte, beduidende groei van de haven van Zeebrugge –volledig in
lijn met de vastgestelde evolutie- is een structurele oplossing op lange termijn
noodzakelijk.

Beleidsmatige situering van het plan

Regeerakkoord
Het beleid van de Vlaamse Regering en van de Vlaamse minister, bevoegd voor de
openbare werken, is er op gericht de binnenvaart te bevorderen ten behoeve van een betere
mobiliteit in Vlaanderen.
Zo kunnen uit het regeerakkoord van de Vlaamse Regering een aantal elementen worden
gelicht inzake binnenvaart:
• ‘We stimuleren verder sterk de binnenscheepvaart als volwaardig alternatief van het
vervoer van goederen over de weg. Hierbij zal de multifunctionaliteit van de
waterwegen worden benadrukt. Dat betekent een objectieve en evenwichtige invulling
van haar scheepvaartfunctie, haar recreatief-toeristische functie en haar ecologische
functie.’
• ‘We versterken het beleid inzake de hinterlandontsluiting van de zeehavens met
aandacht voor modal shift naar de binnenvaart en het spoor.’
• ‘We realiseren een specifieke en hernieuwde ondersteuning voor onze havens die een
scharnierrol vervullen in de logistieke keten en die zich hebben ontwikkeld tot
grotendeels complementair functionerende poorten. Een gepaste maritieme
toegankelijkheid en de noodzakelijke hinterlandverbindingen via spoor, weg en water
zijn onze eerste beleidsprioriteiten.’
Beleidsnota Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
In de beleidsnota van de Vlaamse Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en
Natuur vinden we volgende elementen terug:
• In de beleidsvisie wordt het accent gelegd op een goede toegankelijkheid van de
Vlaamse zeehavens (zowel aan de landzijde);
• In de omgevingsanalyse van de transportinfrastructuur wordt algemeen gesteld
dat Vlaanderen onder andere met zijn zeehavens en een goed vertakt waterwegennet
belangrijke troeven bezit.
• Als strategische doelstelling wordt dan ook het vrijwaren van de bereikbaarheid,
met als doel een beperkt aantal verliesuren door de gebruikers van de verschillende
vervoersmodi ‘wegen, waterwegen,…), geponeerd.
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• Onder operationele doelstellingen wordt ‘het doorvoeren van een
capaciteitsverhoging op de hoofdtransportassen en stimuleren van het transport via
alternatieve modi, met onder meer de promotie van de binnenvaart en eventueel
financieel ingrijpen om de modal shift in het algemeen te bevorderen’ vermeld.
• Bij de strategische en operationele doelstellingen voor de economische poorten,
zeehavens wordt de toegankelijkheid aan de landzijde door verschuiving naar spooren waterwegen vooropgezet.
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
In de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt gesteld dat de
verbinding van de kusthavens van Oostende en Zeebrugge met het hoofdwaterwegennet als
een hoofdwaterweg beschouwd wordt.2 Deze aansluiting beantwoordt echter vooralsnog
hoegenaamd niet aan de eisen van een hoofdwaterweg.
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)3 wordt het hoofdwaterwegennet
gedefinieerd als volgt:
•

het Albertkanaal;

•

het Kanaal Gent-Terneuzen;

•

de Schelde-Rijnverbinding;

•

de Zeeschelde en Boven-Schelde;

•

het Kanaal Brussel-Schelde / Brussel-Charleroi;

•

de Ringvaart om Gent;

•

de Leie en het Afleidingskanaal van de Leie tot in Merendree.

De omschrijving van het hoofdwaterwegennet in het RSV komt overeen met het Vlaamse
gedeelte van het Trans-Europese vervoersnet voor waterwegen dat werd vastgelegd door
een Beschikking van het Europees Parlement en de Raad.4. Vanuit de kusthavens zijn de
meest nabijgelegen aanknooppunten op het hoofdwaterwegennet, zoals hierboven
omschreven, de volgende:
• de monding van de Westerschelde;
• het Kanaal Gent-Terneuzen;
• het Kanaal Gent-Brugge-Oostende, opwaarts van de kruising met het Afleidingskanaal
van de Leie in Merendree.
Dit betekent dat het project van de verbetering van de binnenvaartontsluiting van de
kusthavens volgens de beschikking een verbinding met de kwaliteiten van een
hoofdwaterweg dient te realiseren met één van deze drie aanknooppunten. In het RSV
worden geen expliciete minimumeisen voor een hoofdwaterweg bepaald. Er wordt enkel
vastgesteld dat het Vlaamse hoofdwaterwegennet grotendeels voldoet aan de ‘in Europees

2

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement LIN, AROHM, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen,
Brussel, 1998, p592.

3

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Deel 3 Bindende bepalingen, p. 592.

4

Beschikking nr. 1692/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende
communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een Trans-Europees vervoersnet (Publicatieblad nr. L228
van 9 september 1996).
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verband beschreven minimumklasse IV5. Het Besluit van de Conferentie van de Europese
Ministers van Transport uit 1992 gaat iets verder.6 Hierin wordt aanbevolen dat een profiel
van minimaal Klasse Vb zou gevolgd worden bij de modernisering of aanleg van
waterwegen met een internationaal belang. Dit betekent dat de vaarweg moet geschikt zijn
voor duwkonvooien met een lengte tot 185m (twee duwbakken in rij), een diepgang van
2,8m en een vrije doorvaarthoogte onder bruggen van 7m (drie lagen containers). Op basis
van een analyse van de bovenvermelde Europese beslissingen en van de op lange termijn
voorziene uitbreidingsplannen in Duitsland, Frankrijk en Nederland is Klasse Vb een
minimale eis bij de aanleg van een nieuwe hoofdwaterweg.7
Het RSV stelt verder dat onderzoek zal plaatsvinden naar drie mogelijke alternatieven voor
deze internationale verbinding:

1.4

•

De verbetering van het kanaal Gent-Brugge

•

De verbinding tussen Zeebrugge en het Kanaal Gent-Terneuzen

•

De uitbouw van de kustvaart op de Scheldemonding

Besluitvormingsproces

De afweging die in deze fase van het onderzoek aan de orde is, vormt de schakel in een
lang beslissingsproces, waarbij men uiteindelijk zoekt naar de meest geschikte
binnenvaartontsluiting voor de kusthavens, conform de bepalingen van het RSV.
Onderstaande figuur geeft een beeld van het proces dat hiertoe moet leiden.

5

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Deel 2 Gewenste ruimtelijke structuur, p. 510.

6

Resolution No. 92/2 on new classification of inland waterways. De Europese Conferentie van Transportministers
(ECMT) is een ruimer verband dan de Europese Unie, en omvat ook andere landen uit West- en CentraalEuropa.

7

Zie MaIS, Aanvulling eerste inventarisatierapport, 1 oktober 2000, pp. 81-82f.
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Een aantal stappen in de afweging werden reeds gezet in eerder onderzoek, met name de
Maatschappelijke impactstudie van de ontsluiting voor de binnenvaart van de Vlaamse
Kusthavens (1999-2001). De MaIS onderzocht alle mogelijke verbindingen die binnen het in
het RSV vooropgestelde onderzoek mogelijk waren.
Het huidige onderzoek bouwt verder op één van de daarin onderzochte alternatieven, nl. de
opwaardering van het Afleidingskanaal van de Leie tussen Schipdonk en Zeebrugge voor
schepen van 4500 ton. Meer in het bijzonder sluit het onderzoek aan bij
‘Ontwikkelingsschets 5’, zij het dat geopteerd wordt voor een krapper profiel. Het
opwaarderen van het Afleidingskanaal wordt afhankelijk gemaakt van een voldoende groei
van de kusthavens. Met de huidige groei van de haven van Zeebrugge is aan deze
voorwaarde voldaan.
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2.

STRUCTUUR VAN HET ONDERZOEK

De haalbaarheidsstudie heeft tot doel na te gaan of, en indien ja, op welke wijze een
opwaardering van het Afleidingskanaal van de Leie kan fungeren als
binnenvaartontsluiting voor de kusthavens.
Figuur 2-1 toont een schematische weergave van het stappenplan voor de
haalbaarheidsstudie voor het project Seine-Schelde West. Zoals duidelijk blijkt uit
onderstaand schema zijn de verschillende stappen niet chronologisch, maar bestaan er heel
wat kruisverbanden.

Definiëring alternatieven
(projectalternatieven en
nulalternatief)

Gerichte inventarisatie

Conceptfase MCA
Afweging

o.a. flankerende
maatregelen
Studie waterbeheersing
(Waterbouwkundig
Laboratorium)
Omchrijving van de
infrastructuurwerken

Autonome trafiekevolutie

Bepaling milieu-impact van
infrastructuurwerken

Ruimtelijke analyse:
bestaande toestand
Raming van investerings- en
bijkomende onderhouds- en
uitbatingskosten

Bepaling milieu-impact van
vervoersstromen

Bepaling van impact op
vervoerskosten

Opstellen trafiekprognose +
effecten op modal split

Analysefase MCA

o.a. begeleidende
maatregelen

Bepaling van economische
projectkosten

Ruimtelijke analyse:
ontwikkelingsmogelijkheden

Waardering van externe
effecten

Waardering van indirecte
economische effecten

Waardering van
transportbaten
(directe effecten)

Varianten- en
gevoeligheidsanalyse
Synthesefase:MCA:
Synthesefase
bepalen
bepalen
van de volgorde van de
alternatieven

Opstelling van kostenbatenoverzicht

MCA gevoeligheidsanalyse
Beleidsaanbeveling

Verdeling van kosten en
baten over betrokken
partijen

Ondezoek naar alternatieve
financiering

Figuur 2-1: Stappenplan

De eerste stap is de definiëring van de alternatieven waarmee men het opwaarderen van
de verbinding tussen de Leie en de Kusthavens wenst te bewerkstelligen. Alvorens een
haalbaarheidsstudie en een kosten-batenanalyse aan te vangen moet het onderwerp van de
analyse, d.w.z. het project, nauwkeurig omschreven worden. Dit houdt in:
• de definitie van het programma van eisen voor de binnenvaartverbinding
• het aflijnen van de randvoorwaarden van het project (bv. met betrekking tot
waterbeheersing).
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• omschrijving van het nulalternatief, d.w.z. de huidige toestand inclusief de acties die
sowieso voorzien zijn indien geen nader initiatief ondernomen wordt tot het
reactiveren en opwaarderen van de transportfunctie van het Afleidingskanaal.
• bepalen van de basiskarakteristieken (zoals vaarweginrichting) van de mogelijke
projectalternatieven
• bepalen van de bijbehorende flankerende maatregelen, bijvoorbeeld om de negatieve
effecten van het project op de omgeving (leefmilieu, verkeer, recreatie, ...) te milderen
of weg te nemen;
• aanduiding van de verschillende projectalternatieven (bijv. “één- en
tweerichtingsvarianten” voor passerend verkeer van in te richten waterwegen, met al
dan niet verdere uitdieping van het vaarwegprofiel en vergezeld van specifieke
flankerende maatregelen) waarmee de vooropgestelde doelstelling gestalte gegeven
kan worden.
In de studie worden twee groepen van alternatieven op hoofdlijnen onderzocht, namelijk:
1. Een opwaardering van het kanaal Gent-Brugge tot klasse IV
2. Een opwaardering van het Afleidingskanaal van de Leie tot klasse Va of Vb
Binnen deze twee hoofdgroepen worden in een eerste fase drie alternatieven beschreven.
Een beschrijving van de alternatieven is terug te vinden in het volgende hoofdstuk.
Tijdens de inventarisatie worden alle nodige gegevens verzameld die nodig zijn om zowel
de technische voorstudie als de milieu-impactudie, de verkeersprognose als de
economische studies mogelijk te maken.
De resultaten van de inventarisatie zijn terug te vinden in twee rapporten. De inventarisatie
van de structuur is terug te vinden in de technische inventaris. De inventaris van de
omgevingskenmerken in het inventarisatierapport.
In de technische voorstudie worden de fysische ingrepen, die voor de realisatie van de
verschillende projectalternatieven nodig zijn, bepaald en beschreven (bijvoorbeeld aanleg
van infrastructuur, uitgravingen, …). Daarbij wordt vertrokken van een zekere optimalisatie,
bv. voor wat betreft het gebruik. De uitwerking van de alternatieven is terug te vinden in
rapport ‘technische beschrijving van de alternatieven’
De economische voorstudie - trafiekprognose bestaat uit drie grote delen. In een eerste
deel wordt nagegaan hoe de autonome evolutie van de binnenvaart vanuit de kusthavens er
uit ziet. In het tweede deel wordt de onmiddellijke impact van de diverse projectalternatieven
op de binnenvaartkosten bepaald, zowel voor de bestaande trafiek als voor trafiek die enkel
bij uitvoering van het project naar de waterweg verschuift. Onmiddellijke impacten zijn met
name dat er met grotere schepen gevaren kan worden, dat de vaarsnelheid omhoog kan
en/of dat de beladingsgraad van schepen kan stijgen, hetgeen een gevolg heeft op de kost
per vervoerde eenheid. Tevens verhogen de opwaarderingsingrepen de capaciteit van de
waterweg en kunnen ze aldus een impuls voor de binnenvaart van en naar de kusthavens
betekenen. Deze onmiddellijke effecten in termen van transportkostenbesparingen worden
bestudeerd en kwantitatief in kaart gebracht met behulp van een binnenvaartkostenmodel.
In het derde deel wordt nagegaan welke transportstroom-veranderingen (vlootsamenstelling,
modal shifts, vervoerde lotgroottes, …) de daling van de binnenvaartkosten per vervoerde
eenheid tot gevolg heeft. Per projectalternatief werd nagegaan worden welke verschuivingen
van bestaande vervoersstromen ten voordele van de binnenvaart optreden en of de
verbeterde binnenvaartontsluiting nieuwe of een uitbreiding van economische activiteiten
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langs of in de directe nabijheid van het Afleidingskanaal van de Leie of het kanaal GentBrugge zal aantrekken.
Op basis hiervan, gevoegd bij het nagaan van de vervoersintenties van het relevante
bedrijfsleven in het studiegebied (en macro-economische factoren die de evolutie bepalen
van transportactiviteit in het algemeen en die over water in het bijzonder, kunnen vervolgens
realistische prognoses voor het binnenvaartvervoer van en naar de kusthavens worden
opgesteld zowel voor het nulalternatief als voor de verschillende projectalternatieven.
Vervolgens werd voor de meest relevante goederencategorieën en oorsprongbestemmingsrelaties nagegaan worden welke veranderingen in de modal split –de verdeling
tussen de verschillende transportmodi- optreden. Dit gebeurt door de nulalternatieven te
vergelijken met de projectalternatieven.
De modal shift-effecten die uitgaan van de verschillende projectalternatieven worden ook
gebruikt als input om de effecten van het project op congestie en ongevallen in het
wegvervoer te bepalen. Met betrekking tot de mogelijke begeleidende maatregelen wordt
afzonderlijk nagegaan welke meerwaarde deze bieden inzake mobiliteitsbaten.
De milieueffecten van het project kunnen in twee groepen opgesplitst worden. Enerzijds, de
effecten die samenhangen met de fysische ingrepen behorend bij elk van de
projectalternatieven (grondinname, slibberging, natuur..), hetgeen ook inputs oplevert voor
het bepalen van benodigde flankerende maatregelen bij elk van de projectalternatieven.
Anderzijds, de milieu-impacten die het gevolg zijn van de veranderingen die de
projectalternatieven in gang zetten qua organisatie van vervoersstromen (i.c. meer of minder
vervoersemissies en geluidshinder). In de milieu-impactanalyse worden beide groepen van
effecten bestudeerd, respectievelijk aan de hand van input uit de technische voorstudie en
de trafiekprognose. Voor wat betreft het vertalen van de vervoersstroomveranderingen in
milieu-effecten zal eveneens gebruik gemaakt worden van een model dat toelaat op
cijfermatige en monetaire wijze vergelijkingen te maken tussen bijv. emissies en congestie in
functie van de wijze waarop het vervoer georganiseerd wordt in het nulalternatief en conform
de diverse projectalternatieven (keuze van vervoersmodus, gebruik van unimodaal dan wel
gecombineerd vervoer, trajectlengtes, …).
Belangrijke aandacht gaat uit naar het effect van de geplande ingrepen op de
waterhuishouding. De verbetering van de waterhuishouding is immers de belangrijkste
nevendoelstelling van het project.
In de ruimtelijke analyse wordt de ruimtelijke context van het project in beeld gebracht. De
ruimtelijke analyse heeft een tweevoudig doel. Enerzijds laat ze toe de effecten van de
geplande ingrepen in beeld te brengen. Anderzijds zal ze onderzoeken welke de
toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden zijn naar aanleiding van de realisatie van SeineSchelde West. Dit is o.m. noodzakelijk om bepaalde vormen van alternatieve financiering
(bv. PPS-projecten) te kunnen inschatten.
In de eigenlijke maatschappelijke kosten-batenanalyse worden de resultaten van de
technische voorstudie, de waterhuishoudingsstudies; de trafiekprognose, de milieuimpactanalyse, alsook de studie naar het overstromingsrisico door het Waterbouwkundig
Laboratorium van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, geïntegreerd. In deze
voorstudies werden de fysische (en grotendeels ook financiële) effecten van de
projectalternatieven bepaald. In de MKBA worden deze vertaald in een socio-economische
waardering. Zoals de Nederlandse leidraad voor de MKBA van infrastructuurprojecten (de
zogenaamde “OEI-leidraad”) en de Standaardmethodiek MKBA Zeehavens maken we een
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onderscheid tussen directe, indirecte en externe projecteffecten.8 Deze effecten stemmen
goed overeen met de input uit de voorstudies, zoals uit Figuur 2-1 blijkt.
Middels sensitiviteitsanalyses wordt nagegaan hoe robuust de resultaten zijn in functie van
het variëren van relevante KBA-parameters. Ook wordt nagegaan in welke mate de
rentabiliteit van de diverse projectalternatieven verandert indien één of meerdere
begeleidende maatregelen genomen worden.
De macro-economische impactstudie focust op de macro-economische impact van de
opwaardering van de binnenvaartontsluiting van de kusthavens in Vlaanderen. In het
bijzonder wordt nagegaan welke effecten kunnen verwacht worden op het vlak van
tewerkstelling, economische groei (toegevoegde waarde) en overheidsfinanciën.
De resultaten van de economische studies zijn terug te vinden in een afzonderlijk
deelrapport. De milieu- en ruimtelijke analyse is opgenomen in het rapport ‘milieuimpactanalyse’.
Figuur 2-1 toont tevens een aantal terugkoppelingsrelaties van de studieresultaten naar
de definiëring van de projectalternatieven (met onderbroken pijlen). De milieu-impactanalyse
kan immers leiden tot de formulering van bijkomende milderende of compenserende
maatregelen. De trafiekprognose biedt mogelijk aanvullende inzichten in begeleidende
maatregelen die de beoogde projectimpact kunnen versterken. Tenslotte is er ook een
terugkoppeling mogelijk van de globale kosten-batenafweging naar de definiëring van de
projectalternatieven.
Naast de MKBA werd ook een afweging uitgevoerd door middel van een Community
Impact Evaluation (CIE) waarbij een aantal onderzoeksalternatieven op hoofdlijnen tegen
elkaar werden afgewogen. Deze evaluatie laat toe om ook niet-monetariseerbare effecten te
beschouwen en de voorkeuren van verschillende maatschappelijke groepen in beeld te
brengen. Op basis van deze evaluatie werd een voorkeursalternatief geselecteerd en
werden een aantal optimalisaties voorgesteld. De beschrijving van het geoptimaliseerde
alternatief is terug te vinden in hoofdstuk 6 van deze nota. De effecten van het
geselecteerde en geoptimaliseerde alternatief werden verder in detail onderzocht.
Bovendien werden ook nog een aantal varianten tegen het licht gehouden. De resultaten van
de verschillende afwegingen zijn opgenomen in dit rapport.

8

In andere leidraden worden gelijkaardige onderverdelingen gehanteerd. Zie bijvoorbeeld de leidraad voor socioeconomische evaluatie van DG Regio van de Europese Commissie, die gebruikt wordt voor de beoordeling van
projecten die door de Europese regionale fondsen medegefinancierd worden.
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3.
3.1

ALTERNATIEVEN
Nulalternatieven

Het 0-alternatief is het alternatief waarbij beschreven wordt hoe de toestand in het
referentiejaar er zal uitzien, zonder dat het plan wordt uitgevoerd. In dit onderzoek worden
drie 0-alternatieven onderzocht. Bij deze nulalternatieven wordt er van uitgegaan dat er geen
nieuwe binnenscheepvaartverbinding komt via het Afleidingskanaal van de Leie en dat
bijgevolg het scheepvaartverkeer blijft verlopen via het kanaal Gent-Brugge. Er wordt
verondersteld dat –indien dit het geval is- men verder zal blijven investeren in de
optimalisatie van dit kanaal. Drie alternatieven worden naar voor geschoven:
• Nulalternatief:
Aanpassing van de brug te Steenbrugge en directe omgeving, behoud van het
éénrichtingsverkeer op het kanaal Gent-Brugge. De beweegbare brug in Steenbrugge
vormt al lang een knelpunt voor de binnenscheepvaart en voor het kruisend verkeer.
In het kader van de heraanleg van de Baron Ruzettelaan (o.m. de aanleg van een
vrije busbaan) wordt ook een nieuwe brug voorzien over het kanaal;

Figuur 3-1

Steenbruggebrug: huidige en geplande toestand (bron: topografische kaart 1/10.000
ZW/W, NGI)
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Figuur 3-2

Steenbruggebrug: 3D zicht

• Nul+-alternatief: minimale grondinname (krap profiel 1350 ton, bakprofiel onder
water).
In dit alternatief wordt -naast de vervanging van de brug te Steenbrugge- ook het
krappe deel tussen Beernem en Brugge verder geoptimaliseerd.
Om mogelijk negatieve impacten te voorkomen 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.
• Nul+2-alternatief: klassieke oplossing (krap profiel 1350 ton).
In dit alternatief wordt -naast de vervanging van de brug te Steenbrugge- ook het
krappe deel tussen Beernem en Brugge verder geoptimaliseerd.
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.
Een gedetailleerd plan van de geplande ingrepen is terug te vinden in het rapport
‘technische uitwerking van de alternatieven’.
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Figuur 3-3

Overzichtskaart Nulalternatieven

(bron: Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 1991-2005 (AGIV))

3.2

Onderzoeksalternatieven

De alternatieven voor een opwaardering van het Afleidingskanaal van de Leie kunnen
geconfigureerd worden op basis van een groot aantal bouwstenen. Het betreft hier onder
meer:
• Keuze van de waterstand, met als meest plausibele:
◦

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

Normaal peil op 3,5m TAW, 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 5,0m TAW, het normaal peil in het Afleidingskanaal van de Leie
in het pand Schipdonk-Balgerhoeke;

◦

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

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

Sluis ter hoogte van Dudzele, met aansluiting op de achterhaven van
Zeebrugge;

◦

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

◦

Sluis te Raverschoot, in de voorziene doorsteek opwaarts de bestaande sluis;

◦

Sluis tussen Balgerhoeke en Zomergem (i.p.v. te Schipdonk);

◦

Sluis te Schipdonk.

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

Optie 1: verbreding van het bestaande Afleidingskanaal;

◦

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

• Keuze van de vorm van het 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 keuze van de doorvaarthoogte: 7,00m (9,10m als variante).

• Keuze van het lengteprofiel, met aandacht voor:
◦

De locatie van de passeerstroken;

◦

Bochtafsnijdingen.

8101-519-129-09 Managementsamenvatting en Procesnota 30/06/2008

26

Figuur 3-4

Kanaalpanden en mogelijke locaties van de sluizen

De belangrijkste keuze-elementen uit de bovenstaande lijst zijn de waterstand –met daaraan
gekoppeld de locaties van de sluizen- 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.
Voor de doorvaarthoogte wordt vertrokken van 7,00m of drie lagen containers. De keuze
voor passeerstroken, de nodige bochtafsnijdingen e.d.m. zijn niet bepalend voor de
alternatievenkeuze, maar werden wel uitgewerkt voor de verschillende alternatieven.
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Tabel 3-1:

Gegevens met betrekking tot waterstand en ligging

Waterstand (mTAW)

Ligging

sluis

DudzeleDamme

DammeStrobrugge

x

1,5

1,5

x

3,5

x

sluis

StrobruggeBalgerhoeke

sluis

BalgerhoekeSchipdonk

sluis

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

x

1,5

1,5

x

5,6

5,6

2

x

3,5

3,5

x

5,6

5,6

1

x

3,5

3,5

3,5

5,6

1

x

5,6

5,6

5,6

5,6

1

x

1

9

2

2
1

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 en
voor- en nadelen in kaart te brengen:
• Er worden sluizen onderzocht in Dudzele, Balgerhoeke 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 waterhuishouding, met zowel effecten m.b.t 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 (ligging 1) en als gecombineerd kanaal (ligging 2), waarbij de mogelijke
aspecten inzake grondverzet enerzijds en de aspecten van waterbeheer, 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 3,5mTAW wordt ingesteld.

9

Ligging refereert aan de opties inzake ligging tussen Dudzele en Strobrugge (ligging 1 = behoud van
middenberm, ligging 2 = weghalen middenberm)
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3.3

Aansluitingsvarianten

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, zoals gereserveerd op het gewestplan.
•

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 die 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 van het ontwerp voor de AX zullen delen van dit gebied al dan niet worden
gebruikt voor de aanleg van de AX.

Figuur 3-5

GRUP afbakening AX
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(bron: Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 1991-2005 (AGIV))

3.3.1

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 het zelfde 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 aandachtspunt 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

(bron: KADVEC (AGIV – FOD Financiën A.A.P.D.); digitale versie van topografische kaart 1/10.000,
raster, kleur, NGI, opname 1991-2005 (AGIV))
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Figuur 3-7 Variant A: aansluiting op het Boudewijkanaal en te kruisen gasleidingen

(bron: Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 1991-2005 (AGIV))

3.3.2

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.
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Figuur 3-8 Aansluiting achterhaven Zeebrugge: variant insteekdok

(bron: KADVEC (AGIV – FOD Financiën A.A.P.D.); digitale versie van topografische kaart 1/10.000,
raster, kleur, NGI, opname 1991-2005 (AGIV))

Figuur 3-9 Variant B: gasleidingen

(bron: Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 1991-2005 (AGIV))

8101-519-129-09 Managementsamenvatting en Procesnota 30/06/2008

32

3.3.3

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 aanlsuiting 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.

Figuur 3-10 Aansluiting achterhaven Zeebrugge: variant verlengd afleidingskanaal

(bron: KADVEC (AGIV – FOD Financiën A.A.P.D.); digitale versie van topografische kaart 1/10.000,
raster, kleur, NGI, opname 1991-2005 (AGIV))
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Figuur 3-11 Variant C: kruisende gasleidingen

(bron: Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 1991-2005 (AGIV))

3.4

Variant: 4-laags containervaart

Om 4-laags containervaart te kunnen realiseren dient een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m
te worden voorzien. Meer concreet betekent dit dat alle vaste bruggen 2,10 meter hoger
moeten worden uitgevoerd. De effecten van deze variant worden beschouwd ten opzichte
van het alternatief waarbij 7,00 m doorvaarthoogte wordt aangehouden.
De voorziene opwaardering van het Afleidingskanaal van de Leie geeft aansluiting op
verschillende waterwegen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vrije hoogte op
elk pand (gegevens Promotie Binnenvaart Vlaanderen).

Tabel 3-2:

Vrije doorvaarthoogte op het waterwegennet

Kanaalpand

Vrije
doorvaarthoogte (m)

Afleidingskanaal van de Leie
(Schipdonk-Deinze)

7,50 meter

Leie

4,19 meter

Noordervak Ringvaart
(Evergem tot Gent-Terneuzen)

6,6 meter

Westervak Ringvaart

6,7 meter

Opmerkingen

In het kader van de uitbouw van de
Seine-Scheldeverbinding wordt de
doorvaarthoogte aangepast naar 7.00 m
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(Evergem tot Merelbeke)
Zuidervak Ringvaart
(Merelbeke tot
Bovenzeeschelde)

6,6 meter

Boven-Zeeschelde

5,0 tot 45 meter

Kanaal Gent-Terneuzen

51 meter

Het volstaat m.a.w. niet om enkel de bruggen op de nieuw te realiseren verbinding aan te
passen. Het is niet zinvol om er van uit te gaan dat alle waterwegen op termijn aangepast
zouden worden voor vier lagen containervaart. De meest logische oplossing is een
aanpassing van het noordervak van de Ringvaart te Gent, omdat dit aansluiting geeft op het
kanaal Gent-Terneuzen (en dus op de Schelde). Hiervoor moeten een aantal bruggen
worden aangepast.
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3.5

Deelsegmenten

De drie onderzoeksalternatieven en varianten leiden tot een opdeling in 4 relevante
deelsegmenten qua waterhoogte, ligging van sluizen, gemiddeld omgevingspeil, … Het
betreft de volgende segmenten:
Segment 1 van Schipdonk tot Balgerhoeke:
Keuze van de waterhoogte (1,5m TAW / 3,5m TAW / 5,6m TAW). Er zijn geen alternatieven
qua ligging. Bijzonder in het tracé is de bochtafsnijding bij Raverschoot.
Segment 2 van Balgerhoeke tot Strobrugge
Keuze van de waterhoogte (1,5m TAW / 3,5m TAW)
Segment 3 van Strobrugge tot de haven
Keuze van de waterhoogte (1,5m TAW / 3,5m TAW)
Keuze van de ligging (Uitbreiding binnen bestaande bedding van het Leopoldskanaal en het
Afleidingskanaal (Schipdonkkanaal) / Uitbreiding naar het westen-zuiden)
Segment 4 varianten aansluiting aan de achterhaven
Keuze van de ligging (Doortrekken kanaal (variant C)/ Aansluiting op Boudewijnkanaal
(variant A) / Aansluiting op insteekdok (variant B)). De waterhoogte is afhankelijk van de
gekozen optie in Segment 3.

Figuur 3-12 Deelsegmenten
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3.6

Voorontwerp

Voor de drie alternatieven is een voorontwerp uitgewerkt. De opbouw ervan wordt
weergegeven in volgende schetsen (Figuur 3-13 en Figuur 3-14). Hierop zijn aangeduid:
• Het typeprofiel, met een onderscheid tussen:
• Stroken met profiel in talud, in open ruimte;
• Stroken met bakprofiel, door bebouwde zones;
• Stroken met gemengd profiel (combinatie van één oever onder talud en één
verticale wand), in zones met bebouwing aan één oever,
• De locatie van sluizen en wachtzones.
Op deze schetsen is geen rekening gehouden met bakprofielen ter hoogte van bruggen en
passeerstroken. Deze werden wel meegenomen bij de voorontwerpen zoals beschreven in
deelrapport IV ‘Technisch Ontwerp’.

Figuur 3-13: situering van profieltypes voor Alternatief 1 en 2

8101-519-129-09 Managementsamenvatting en Procesnota 30/06/2008

37

Figuur 3-14: situering van profieltypes voor Alternatief 3
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4.
4.1

ONDERZOEKSRESULTATEN
Trafiekprognose

Ten behoeve van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) in het kader van
de haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West is het bepalen van het trafiekpotentieel
op de vaarweg in kwestie van groot belang. In het hiernavolgende wordt inzichtelijk
gemaakt hoe de trafiek zich aannemelijkerwijs kan ontwikkelen zonder project
(nulalternatief) en met project (projectalternatief).
De trafiekvooruitzichten hangen het sterkst af van de trafiekontwikkelingen rond de
Haven van Zeebrugge. Daarom gaat de meeste aandacht bij onderhavige
trafiekanalyse uit naar stromen in verband met deze haven. Aanvullend werd tevens
ingegaan op de trafiekinteracties tussen de Haven van Oostende en Seine-Schelde
West.10
Meer details over de trafiekprognose zijn terug te vinden in Deel V van deze
haalbaarheidsstudie.

4.1.1 Autonome vooruitzichten voor de binnenvaart van en naar de Vlaamse
kusthavens
De huidige bijdrage van de binnenvaart aan het hinterlandvervoer van de kusthavens is
verwaarloosbaar. In Zeebrugge wordt slechts 1 à 2 % van de totale maritieme overslag (42
miljoen ton) via de binnenvaart getransporteerd. In Oostende is de situatie vergelijkbaar,
maar dan op een veel kleiner totaal volume (8 miljoen ton maritiem). Ter vergelijking: in
Antwerpen en Gent wordt ca. 20% van het totale maritieme volume op de binnenvaart gezet.
In het sterk groeiende containersegment is de situatie nog opvallender:
• Zeebrugge: 104.000 ton t.o.v. 20 miljoen ton maritiem of 0,5% (2007)
• Oostende: 1.000 ton t.o.v. 14.000 ton maritiem of 7% (2007)
Ter vergelijking: In dit segment halen zowel Rotterdam als Antwerpen meer dan 30% (op
totale maritieme container-overslag).
De redenen voor deze lage cijfers liggen voor de hand. Enerzijds is er de
capaciteitsbeperking van de hinterlandinfrastructuur, anderzijds zijn er ook geen
vooruitzichten op het realiseren van competitieve binnenvaart, waardoor er ook geen
investeringen worden gedaan, bv. in schepen.
In functie van de huidige beperkingen is de limiet (zonder uitvoering van SSW) :
• Zeebrugge: 1,4 miljoen ton tov 80 miljoen ton maritiem of 1,8% (2030)
• Oostende: 0,4 miljoen ton tov 13,5 miljoen ton maritiem of 3,0% (2030)
• Niet-havengebonden trafieken: 0,2 miljoen ton (2030)

10

We gaan er vanuit dat eventuele ontwikkeling van nieuwe watergebonden bedrijvigheid langs het kanaal qua
trafieken een band met de kusthavens zal hebben en dat die volume-implicaties derhalve gedekt worden door
te focussen op de groeikansen voor de binnenvaart van en naar de kusthavens in de situatie met project.
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4.1.2

Verschijningsvormen

De competitiviteit van de binnenvaart is deels afhankelijk van het type transport.
Onderstaande figuur legt de relatie tussen de verwachte groei van een bepaalde
verschijningsvorm (in Zeebrugge) en het aandeel dat de binnenvaart zou kunnen verwerven
(Captive Market Inland Waterways). Uit de tabel blijkt duidelijk dat vooral LoLo-containers
(Load on load off: dit zijn containers die gewoon op een schip worden gestapeld) een
interessante categorie vormen. Er wordt immers aanzienlijke groei verwacht (zie verder), dit
in tegenstelling tot RoRo (Roll on Roll off: containers die met oplegger en al worden
getransporteerd). Dit soort transport is immers volledig gericht op de weg. Daarnaast scoort
binnenvaart traditioneel sterk in droge bulk en stukgoed (grote stukken). In deze sectoren
wordt echter weinig groei verwacht. Twee andere segmenten zullen wel sterk groeien:
vloeibare bulk en nieuwe voertuigen. Ook hier kan de binnenvaart een belangrijke rol spelen,
zij het in mindere mate dan in containers.

Tabel 4-1

Relatie Verschijningsvorm, verwachte groei en Captive Market IWW

Verschijningsvormen

Voorziene groei Zeebrugge

Captive market IWW

LoLo-containers

Sterk

groot

RoRo-containers & -trailers

Sterk

klein

Stukgoed

Zwak

groot

Vloeibare bulk

Sterk

midden

Droge bulk

Zwak

groot

Nieuwe voertuigen

Sterk

midden

4.1.3

Hoge en lage groei

De groeivoeten voor de maritieme containeroverslag worden ontleend aan het Strategisch
plan voor de Haven van Zeebrugge (IDEA Consult 2002) en het CPB Memorandum 172 (18
december 2006).
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Tabel 4-2:

Groeivoeten containertrafiek Zeebrugge11

Bron

IDEA 2002 Zeebrugge

CPB 2006

HLH-range

Periode

lage groei

hoge groei

2004-2008

3,50%

7,00%

2009-2012

2,90%

5,90%

2013-2016

2,20%

4,50%

2017-2020

1,70%

3,40%

2021-2030

0,70%

4,20%

Een analyse van de maritieme containeroverslag in Zeebrugge wijst uit dat het groeicijfer de
laatste jaren gevoelig hoger ligt dan de prognoses uit bovenstaande tabel (+/- 15% tussen
2004 en 2007). De haven dankt deze groei aan een substantiële capaciteitsuitbreiding wat
betreft container-terminals. Toch wordt geopteerd om de groeivoeten te hanteren, zoals in
bovenstaande tabel aangegeven, gezien op de lange termijn groeivoeten van rond de 15%
per jaar normaliter niet volgehouden worden en capaciteitsuitbreidingen eerder schoksgewijs
om de zoveel jaar plaats vinden en daarna gradueel ingevuld worden. Bovenstaande
groeivoeten zijn ook in lijn met de recent uitgevoerde SHIP-studie.
Derhalve moeten de hoge en lage groeivoeten ook niet aanzien worden als extremen,
waarbij het meest aannemelijke scenario wel ergens in het midden zal liggen. Om correcter
te zijn is het hoge groeiscenario eerder te bestempelen als het trendscenario dat
uitgaat van een voortzetting van de groeidynamiek in de achterliggende jaren (in feite
gaat het zelfs uit van vrij gematigde groeivoeten in dat opzicht). Het lage groeiscenario
is wel eerder als een conservatief scenario dat uitgaat van een radicale afvlakking van de
recente dynamiek. In dit licht bezien kan het hoge groeiscenario dan ook als het meest
aannemelijke scenario aanzien worden.
Voor de toekomst gelden bovendien volgende vooruitzichten qua capaciteitsuitbreiding voor
LoLo-containeroverslag12 in de Haven van Zeebrugge voor de komende jaren. Voor de
langere termijn kan dus nog extra capaciteit in stelling worden gebracht. Ook daardoor
ontstaan er meer mogelijkheden op verwezenlijking van het hoge groeiscenario dan van het
lage groeiscenario. Temeer daar voor de toekomst in Hamburg-Le Havre range de tendens
is dat, daar waar capaciteit gecreëerd wordt; deze ook bijna automatisch en heel snel
volloopt. Dit, als gevolg van een structureel achterlopen van overslagcapaciteit bij toename
wereldhandel en transcontinentaal vervoer.

11

Ter vergelijking nog een derde bron: Ocean Shipping Consultants gaat uit van een gemiddelde jaarlijkse groei
van 5,5% in de periode 2006-2020.

12

LoLo = Load on load off: dit zijn containers die gewoon op een schip worden gestapeld. Dit in tegenstelmling tot
RoRo (Roll on Roll off: containers die met oplegger en al worden getransporteerd.
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Tabel 4-3

Voorziene uitbreidingen qua jaarlijkse capaciteit aan LoLo-containeroverslag in de
Haven van Zeebrugge in nabije toekomst

Jaar

2007

2008

2009

2010

2011

2012

TEU

1.545.000

2.145.000

2.445.000

2.745.000

3.030.000

3.180.000

Bron: MBZ.

4.1.4

Vooruitzichten voor de haven van Zeebrugge

Indien Seine-Schelde West wordt gerealiseerd gelden volgende vooruitzichten per
verschijningsvorm:
LoLo-containers
Van de 13 tot 25 miljoen ton die verwacht worden aan maritieme zijde zal 3,5 tot 6,7 miljoen
ton via de binnenvaart naar het hinterland worden getransporteerd i.e. ongeveer 27%.
Hierdoor komt Zeebrugge op een vergelijkbaar aandeel als de andere Zeehavens.
In aantallen uitgedrukt gaat het hier om 400.000 tot 780.000 TEU (twintig voet equivalent
containers) van de 1,5 tot 2,9 miljoen TEU maritiem.
Nieuwe voertuigen
Hier zijn er met name mogelijkheden op de verbindingen met de Rijn. Hoewel Zeebrugge
een zeer belangrijke rol speelt in het transport van nieuwe voertuigen is deze categorie in
vergelijking met de containervaart minder belangrijk.
Bulk
In de categorie vloeibare bulk openen zicht nieuwe mogelijkheden door het vergroot
gabariet. Dit type transport richting binnenland is echter beperkt in omvang. In de droge bulk
zal een normalisering optreden van het aandeel van de binnenvaart. De modal share zal 35
tot 40 % bedragen, hetgeen vergelijkbaar is met andere Vlaamse havens.
Stukgoed
Ook hier zal een normalisering optreden. Het aandeel van de binnenvaart zal hier oplopen
tot 20 à 25 %.

4.1.5

Vooruitzichten voor de haven van Oostende

Oostende blijft in belangrijke mate een RoRo-haven. Vermits dit type transport niet in
aanmerking komt voor de binnenvaart is hier geen evolutie te verwachten. De
containerbusiness in Oostende is eerder marginaal. Er wordt dan ook slechts een beperkt
effect verwacht. In de bulk zal –net als in Zeebrugge- een normalisering optreden van het
aandeel binnenvaart (30 à 40%). Dit wordt ondersteund door de nieuwe ontwikkelingen in
Plassendale. Stukgoed is slechts van bepekt belang in Oostende. Ook hier verandert niets
door de aanleg van de Seine-Schelde Westverbinding.
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4.1.6

Geïntegreerde trafiekprognose projectalternatief

Neemt men de binnenvaartvooruitzichten met projectalternatief gegenereerd in relatie tot de
Haven van Zeebrugge en de Haven van Oostende en de niet-havengebonden trafieken
samen, dan komt men tot het volgende beeld.
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Tabel 4-4

Trafiekprognose projectalternatief o.b.v. binnenvaartperspectieven Havens van
Zeebrugge en van Oostende en niet-havengebonden trafieken volgens scenario
hoge en lage groei (cijfers in ton)

Jaar

Lage groeiscenario

Hoge groei-scenario

2007

3.533.496

3.636.234

2008

3.746.056

3.944.090

2009

3.908.196

4.193.297

2010

4.167.710

4.547.970

2011

4.298.995

4.783.329

2012

4.434.143

5.046.466

2013

4.552.739

5.270.050

2014

4.675.845

5.520.635

2015

4.836.501

5.795.287

2016

4.990.603

6.089.546

2017

5.131.382

6.341.687

2018

5.226.693

6.554.050

2019

5.326.280

6.761.561

2020

5.427.462

6.970.879

2021

5.472.761

7.198.620

2022

5.518.334

7.452.440

2023

5.564.192

7.703.020

2024

5.609.140

7.969.300

2025

5.664.478

8.232.661

2026

5.710.080

8.513.455

2027

5.770.163

8.833.263

2028

5.830.905

9.164.315

2029

5.890.225

9.502.888

2030

5.957.844

9.827.598
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Gegeven het uitgangspunt dat het project in 2020 gerealiseerd zal zijn, betekent dit (a) dat
de diverse potenties zich pas dan op de waterweg kunnen manifesteren en (b) dat de trafiek
in de situatie met project tot het jaar van implementatie het zelfde patroon en volume
vertoont. Ten opzichte van het graduele stijgingsverloop dat in de tabel door de tijd werd
weergegeven, zal er dan in feite eerder sprake zijn van een trendbreuk van het ene jaar op
het andere (voor/na 2020). I.c. wordt hier voorgesteld dat dit schokeffect zich over een viertal
jaren (2020-2023) zal uitsmeren, waarna de trafiekvolumes zullen aanhaken bij de cijfers
zoals in voorgaande tabel te zien zijn (2024 en verder). Visueel ziet dit er als volgt uit.

Figuur 4-1

Trafiekevolutie met en zonder project en volgens hoge en lage groei-scenario

Bron: eigen bewerking.

Gegeven het vooruitzicht dat de belangrijkste stromen voor SSW gebaseerd zijn op
verschijningsvormen met een laag soortelijk gewicht (containers en voertuigen), is het
tonnage van 6 à 10 Mton per jaar enigszins bedrieglijk. Ze gaat immers gepaard met
aanzienlijk meer scheepsbewegingen dan dezelfde tonnages bij bulktransporten. In termen
van modal shifts geldt hetzelfde. Indien men 25 ton aan bulk overhevelt van de weg naar de
waterweg, betekent dit grosso modo 1 vrachtwagenbeweging minder. Het zelfde tonnage,
maar gecontaineriseerd, staat echter voor 2 à 3 vrachtwagenbewegingen.
Totaal te verwachten aantal scheepsbewegingen
Op basis van de uitkomsten voor container-, auto- en overige trafieken komt men tot
volgende totalen:
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Tabel 4-5

Aantal scheepsbewegingen per jaar en per dag uit hoofde van geheel aan trafieken
o.b.v. scenario hoge en lage groei en netwerkeffect

Jaar

N
bewegingen
per jaar lage groeiscenario

N bewegingen per
jaar - hoge groeiscenario

N bewegingen per
dag - lage groeiscenario

N bewegingen per
dag - hoge groeiscenario

2020

2794

3211

9

11

2021

3663

4529

12

15

2022

4546

5957

15

20

2023

5444

7478

18

25

2024

5501

7744

18

26

2025

5570

7991

19

27

2026

5629

8256

19

28

2027

5695

8549

19

28

2028

5761

8852

19

30

2029

5824

9153

19

31

2030

5895

9433

20

31
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4.1.7

Modal shift

Op basis van een vergelijking tussen de autonome situatie en de situatie met project, blijkt
het volgende modal shift-effect uit te gaan van het project:

Tabel 4-6

Vooruitzichten 2030 in situatie met/zonder project en volgens scenario lage en
hoge groei

2030

Jaarlijks
tonnage
totaal

Containertrafiek
in TEU

Autotrafieken
in units

Bulk- en
stukgoedtrafieken in
ton

Autonome situatie lage
groei

1.924.393

26.703

-

1.695.813

Autonome situatie hoge
groei

2.177.085

48.063

-

1.765.663

5.957.844

409.418

92.135

1.850.301

Situatie met project
hoge groei

9.827.598

780.504

184.270

2.248.704

Modal shift lage groei

4.033.451

382.715

92.135

154.488

Modal shift hoge groei

7.650.513

732.441

184.270

483.041

2030

Jaarlijks
totaal

Containertrafiek

Autotrafieken

Bulk- en
stukgoed

Bespaarde
vrachtwagenbewegingen
lage groei

106.204

79.77113

7.23614

19.19715

Bespaarde
vrachtwagenbewegingen
hoge groei

204.134

149.604

13.076

41.454

Situatie met project

Bron: eigen bewerking.

Onderstaande grafieken geven een overzicht van de modal split per verschijingsvorm in de
autonome situatie en met SSW.

13

Op basis van het uitgangspunt dat een vrachtwagen die containers vervoert gemiddeld 1,7 TEU transporteert
(uitvloeisel van verhouding 2 TEU- en 1 TEU-containers die gebruikt worden).

14

Er vanuit gaande dat elke vrachtwagen die voertuigen vervoert gemiddeld 6,4 auto's dan wel 3,2 H&H units
transporteert.

15

Op basis van het uitgangspunt dat een gemiddelde vrachtwagen met bulklading of stukgoed 16 ton vervoert.
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Modal split autonoom scenario
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LoLo-containers

Figuur 4-2

RoRo-containers & trailers

Stukgoed

Vloeibare bulk

Droge bulk

Nieuwe voertuigen

Modal split per verschijnings vorm (autonoom scenario)

Modal split projectscenario
100%

90%

80%

70%

60%

pijplijn
SSS
spoor
estuair

50%

weg
40%

IWW

30%

20%
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Figuur 4-3

RoRo-containers & trailers

Stukgoed

Vloeibare bulk

Droge bulk

Nieuwe voertuigen

Modal split per verschijnings vorm (projectscenario)
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Volgende conclusies kunnen worden getrokken:
• Het project beïnvloedt de modal split voor containers, droge bulk en stukgoed;
• Voor liquid bulk, RoRo en nieuwe voertuigen blijven andere modi van groot belang;
• SSW en binnenvaart zijn complementair t.o.v. andere modi en projecten (en vice
versa) ter ontsluiting kusthavens;
• SSW biedt ook een belangrijke aanvulling op het bestaande aanbod aan
mogelijkheden alternatief vervoer;
• SSW zorgt voor vervolmaking van het alternatief vervoersaanbod vanwege de
competitiviteit op bepaalde markten (bijv. Rijn- / Ruhrmarkt).
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4.2

Waterhuishouding

De verbetering van de waterhuishouding van het doorkruiste gebied is een van de
uitgangspunten van het project. Dit betekent dat voor elk van de alternatieven de
toestand dient te verbeteren. Elk alternatief zal leiden tot veranderingen in de
waterhuishouding. De veranderingen kunnen als primaire effecten bestempeld
worden. Deze kunnen op hun beurt leiden tot effecten op functies gebonden aan het
water. De primaire effecten zijn inherent aan het project en kunnen niet of slechts in
beperkte mate vermeden worden. Het is echter belangrijk dat zich geen negatieve
effecten voordoen voor de watergebonden functies. In geval er negatieve effecten
optreden dienen de nodige maatregelen gedefinieerd te worden om deze tegen te
gaan.
Volgende modelonderzoeken werden gedefinieerd om antwoord te geven op een
specifieke vraagstelling:
•

Predimensionering: een hydraulische studie ten behoeve van de
predimensionering van het kanaal: welke voorwaarden zijn nodig om de
scheepvaartfunctie en de functie van afvoer van wassen te kunnen
combineren;

•

Een waterbalansstudie: zijn er volumes zoetwater beschikbaar om het kanaal
op peil te houden en effecten van verzilting te beperken;

•

Een hydrologische studie: welke zijn de voorwaarden om de afwatering van
omliggende stroomgebieden te verzekeren;

•

Een grondwatermodellering: effecten op grondwaterstroming en
grondwaterstijghoogten.

Het modelonderzoek, waar nodig aangevuld met expertise, laat daarmee toe om op
niveau van de haalbaarheidsstudie de alternatieven te onderscheiden op vlak van
effecten en op vlak van noodzakelijke ingrepen om schade aan het watersysteem en
daarvan afhankelijke functies te beperken of te voorkomen.
De volledige waterhuishoudingsstudie is opgenomen in Deel III van deze
haalbaarheidsstudie.

4.2.1

Predimensioneringsstudie

Doel van de predimensionering is de bepaling van de ingrepen die nodig zijn om de
scheepvaartfunctie te combineren met de huidige afvoerfunctie van het kanaal en zijn rol om
de afvoer van het doorkruiste gebied te kunnen garanderen.
Het kanaal dient de afvoer van het doorkruiste gebied te verzekeren, maar het bepalen van
de wijze waarop het waterbeheer binnen de individuele deelstroomgebieden geregeld wordt,
maakt geen onderdeel uit van deze studie.
Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk gravitair af te wateren, waarbij onderzocht wordt of
zowel de afvoer van het doorkruiste gebied als de huidige maximumafvoer vanuit het Groot
Pand (ca. 100 m³/s) gravitair kunnen afwateren. Hierbij zullen uiteraard peilschommelingen
optreden bij wassen. Bij was is geen open verbinding mogelijk met de haven van Zeebrugge.
Indien geen pompen nodig zijn, wordt onderzocht hoeveel debiet bijkomend vanuit het Groot
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Pand via het Afleidingskanaal afgevoerd kan worden. Dit leidt dan tot een peildaling op het
Groot Pand, of in Alternatief 3 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.

4.2.2

Waterbalansstudie

Doel van de waterbalansstudie is het onderzoek van de beschikbare watervolumes of de
nodige maatregelen om het kanaal te voeden, en invloed op het watersysteem of het
ontwerp.
Volgende conclusies kunnen getrokken worden:
• Kanaal Gent-Oostende: een vergelijking van inkomende debieten en vraag wijst op
voldoende waterhoeveelheden op deze tak, zelf in de droge zomers van 2003 en
2004;
• Afleidingskanaal van de Leie: de huidige vraag van het Afleidingskanaal is beperkt,
ook in vergelijking met de overige kanalen, vandaag is hier van tekort geen sprake;
• Kanaal Gent-Terneuzen: Uit de metingen blijkt een systematisch en belangrijk tekort
ten opzichte van de vooropgestelde 13m³/s (gemiddeld over twee maanden) welk
bovendien vastgelegd is in het waterverdrag met Nederland
• Zeeschelde: de netto doorvoeren naar de Zeeschelde zijn gekend. Er is echter geen
kennis beschikbaar over de vraag of nood. Elke extra afname op het Groot Pand is
ten koste van deze doorvoer. Het is duidelijk dat de afvoer naar de Zeeschelde in
droge periodes ook terugvalt tot lage waarden. Het is echter niet duidelijk welke rol
lagere en normale afvoeren spelen in de waterhuishouding van de Zeeschelde.
Verschillende gebruiksscenario’s kunnen gedefinieerd worden waarbij het verbruik zich
situeert tussen een minimum en een maximum. Elk van de scenario’s gaat gepaard met
maatregelen of effecten.
Omwille van:
• de huidige watertekorten op Kanaal Gent-Terneuzen,
• en omwille van het feit dat alle bijkomende vragen ten koste zullen zijn van de
doorvoer naar de Zeeschelde, wat een vermindering van bovendebieten op de
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Zeeschelde meebrengt, waarvan de effecten op de Zeeschelde zelf onmogelijk
ingeschat kunnen worden zonder fundamenteel onderzoek
wordt als uitgangspunt voor het aangepaste kanaal voorgesteld dat het wanneer nodig, in
zijn eigen watervraag moet kunnen voorzien.
Verzilting
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 om verzilting tegen te gaan of te beperken
noodzakelijk zijn.
De bouw van een sluis aan de aansluiting met de Haven van Zeebrugge is nodig om de
peilschommelingen op het Afleidingskanaal op te kunnen vangen, maar is tevens een eerste
en belangrijke maatregel om de verzilting van het Afleidingskanaal te beperken.
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. Alternatief 1 (kanaalpeil 1.5 mTAW t.o.v. 3.5 mTAW in
de achterhaven) is daarom 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.
Maatregelen om verzilting tegen te gaan moeten hoe dan ook genomen worden, maar
worden voor het Afleidingskanaal beperkt door de beperkte volumes zoet water. Bij
uitwisseling tussen zoet en zout water binnen de kolk moet rekening gehouden worden met
een verlies van zoetwater van 10 à 20% van de kolk per versassing om de uitwisseling te
voltrekken. Dit betekent afhankelijk van het aantal versassingen een debiet van ca. 0,4 tot
1,8 m³/s voor een sluis type Evergem met tussendeur op 150 m. Voor een enkele sluis Vb
(210 x 12.5 x 4.5 m³) met tussendeur op 150 m neemt dit verbruik af tot ca. 0,2 tot 0,8 m³/s.
In deze cijfers is geen rekening gehouden met de volume-inname door de schepen zelf.
Deze leidt tot een verdere reductie van het verbruik. Bij het kleinere sluistype, dat op basis
van de trafiekprognose gewettigd is, is deze reductie groter dan bij de dubbele sluis.
Het betreft uiteindelijk grootteordes die vandaag over lange periodes beschikbaar zijn. Het
betreft de actuele debieten over de stuw te Schipdonk en lekverliezen, debieten op de Ede
(oppervlakte ca. 5090 ha), debieten van andere deelstroomgebieden van het
Afleidingskanaal (oppervlakte ca. 7620 ha), grondwatervoeding (jaargemiddeld in de orde
van 14000 m³/d opwaarts van Balgerhoeke, ca. 0.16 m³/s). Het is echter ook duidelijk dat
deze debieten in de zomer veel kleiner zijn, met als dieptepunt de zeer droge zomer van
2003. In het afwaarts deel (ongeveer vanaf het parallel lopen met het Leopoldkanaal) dient
ook rekening gehouden te worden met verliezen via het grondwater van een grootteorde
vergelijkbaar met de grondwatervoeding.
Het spreekt voor zich dat het actuele debiet op het Afleidingskanaal niet volstaat om de
versassingen aan de opwaartse sluis te compenseren, maar toch al een belangrijke bijdrage
levert tot het watervolume dat nodig is om het verlies bij uitwisseling van zout en zoet water
in de kolk aan aansluiting met de haven te compenseren. Het resterende deel dient gezocht
te worden binnen het bekken van de Leie, en het stroomgebied van de Schelde of door
aangepast beheer:
• afspraken op bekkenniveau met Frankrijk en Wallonië over de waterverdeling

8101-519-129-09 Managementsamenvatting en Procesnota 30/06/2008

52

• aanleg van spaarbekkens
• tijdelijk verlagen van het peil: 10 cm komt overeen met een periode van 4 à 5 dagen
bij een verbruik van 0,4 m³/s
• berging in het kanaal door verhoging van het peil in periodes van overschotten
• het gebruiken van alternatieve waterbronnen: het Leopoldkanaal, Kanaal GentOostende
• het gebruiken van (een beperkte hoeveelheid) water van het Groot Pand
• ontzilting
Zoals eerder gesteld betekent het aanspreken van het water van het Groot Pand een
afname ten koste van de doorvoer naar de Benedenschelde. Alvorens dit te overwegen
dienen de effecten daarvan grondig onderzocht te worden.
Bij uitwisseling tussen zoet en zout water binnen de kolk is de zoutinflux in het kanaal niet
helemaal te vermijden, maar toch erg beperkt. Zodat doorspoeling in tijden van was een
efficiënte maatregel is de verzilting te beperken.
De uiteindelijke 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 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.
We merken tenslotte op dat zout grondwater in kust (en –polder)gebieden natuurlijk is.
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). Een lichtere zoete grondwaterlaag rust op de diepere zoute laag,
waardoor de polders geschikt zijn voor landbouw.
Om de verschuiving van dit grensvlak 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.
Het impermeabiliseren van het kanaal tenslotte, is een zeer efficiënte, maar ook dure
maatregel om de verzilting van het grondwater te voorkomen.
De bouw van een sluis aan de aansluiting van de haven, en het aanleggen van kwelgrachten
voor het opvangen van zoute kwel zijn als maatregel meegenomen in de kosten-batenanalyse.

4.2.3

Hydrologische studie

Doel van de hydrologische studie is de predimensionering van de uitwateringsinfrastructuur
om de afwatering tijdens wassituaties te kunnen controleren. De resultaten van deze studie
worden hier niet verder behandeld. De bekomen resultaten werden wel verwerkt in de
raming van de benodigde infrastructuur.
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4.2.4

Grondwatermodellering

Met het grondwatermodel worden volgende primaire effecten onderzocht:
• Grondwaterstandsverandering: stijging of daling, kwantificatie, bepalen van de
invloedszone
• Wijziging in de grondwaterstroming: voedend/drainerend karakter van het kanaal,
kwantificatie
Effecten op receptorniveau (effecten op natuur, landbouw, (drink)watervoorziening, …) en
wijzigingen in evenwicht tussen zoet en zout water worden in de milieu-impactanalyse
behandeld.
De grootste impact op de grondwaterstanden wordt telkens gevonden in het pand RingvaartMaldegem, 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.
Alternatief 3 heeft het minste invloed op de grondwaterpeilen, omdat het nauw aansluit bij de
bestaande peilen. In het opwaarts pand zijn beperkte grondwaterstijgingen te verwachten.
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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4.3

Impact op de omgeving

In het kader van de haalbaarheidsstudie is een eerste inschatting gemaakt van de
effecten van de verschillende alternatieven en varianten op de omgeving. Deze
effectbesprekingen zullen in het kader van het plan-MER verder worden verdiept en
verfijnd. In wat volgt ligt de nadruk op de onderscheidende effecten. Dit zijn effecten
die het toelaten om een onderscheid te maken tussen de verschillende alternatieven.
Daarnaast worden ook andere effecten die de haalbaarheid beïnvloeden besproken.
De volledige effectbespreking is terug te vinden in Deel VII van deze
haalbaarheidsstudie (Milieu-impactanalyse).

4.3.1

Grondverzet en grondbalans

Met grondverzet worden hier de totaal uit te graven volumes bedoeld. Grondverzet ligt aan
de basis ligt van een groot aantal secundaire effecten. Denken we daarbij bijvoorbeeld aan
emissies van uitlaatgassen en stof bij graafwerken, de effecten van het grondtransport, de
noodzaak om ruimte te vinden voor eventuele overschotten, de problematiek van de
bodemvervuiling. De grondbalans geeft aan hoeveel grond er zal moeten worden afgevoerd
(of aangevoerd) om het project te realiseren.
Tabel 4-7 geeft een overzicht van de uitgraving voor enkele relevante delen van het tracé op
basis van voorlopige berekeningen. Voor de aansluiting met de haven (segment 4) is telkens
uitgegaan van Aansluitingsvariant A (verbindingskanaal tussen Afleidingskanaal van de Leie en
het Boudewijnkanaal).

Tabel 4-7

Uitgravingsvolumes van de Afleidingskanaalalternatieven

Zone

Alternatief 1 (m³)

Alternatief 2 (m³)

Alternatief 3 (m³)

uitgraving

ophoging

uitgraving

ophoging

uitgraving

ophoging

aansluiting tot
huidige stuw te
Balgerhoeke

7.027.183

270.776

5.619.811

222.099

3.604.985

303.865

bochtafsnijding te
Balgerhoeke (volume
ook begrepen in
deze van vorige
zone)

1.000.888

19.858

780.709

20.456

715.012

28.154

van huidige stuw te
Balgerhoeke tot
tweelingkanaal

2.336.723

176.724

1.125.788

318.440

1.377.153

286.006

tweelingkanaal
opwaarts van Damse
Vaart

3.421.010

589.089

2.194.959

702.845

2.020.997

963.174

818.934

287.374

489.180

321.910

463.547

396.728

tweelingkanaal van
Damse Vaart tot
aftakking naar
Dudzele
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Zone

Alternatief 1 (m³)

aftakking naar
Dudzele
(aansluitingsvariant
A)
Totaal

Alternatief 3 (m³)

uitgraving

ophoging

uitgraving

ophoging

uitgraving

ophoging

1.843.670

524.068

1.500.945

560.022

1.500.945

560.022

15.447.520

1.848.030

10.930.683

2.125.315

8.967.627

2.509.794

Totaal grondverzet
Grondbalans

4.3.2

Alternatief 2 (m³)

17.295.550

13.055.998

11.477.421

+13.599.490

+8.805.368

+6.457.833

Ruimte-inname

De verschillende alternatieven onderscheiden zich door de ruimte-inname. Daarbij is de
ruimte die ingenomen wordt voor het kanaal met de vaarwegfunctie en de aanverwante
infrastructuur in rekening genomen. Bij de alternatieven zijn ook eventuele ruimte-innames
van het bestaande kanaal die behouden blijven en één geheel vormen met het
Afleidingskanaal in rekening gebracht, ook al zijn deze niet strikt noodzakelijk voor de
vervoersfunctie.

Tabel 4-8

Oppervlakte-inname per alternatief en segment

Opp in ha

Segment 1
Schipdonk Balgerhoeke

Segment 2
BalgerhoekeStrobrugge

Segment 3
StrobruggeAchterhaven

Totaal

Bestaande
toestand

58,43

59,57

95,88

214,88

(227,18)

(345,18)

Alternatief 1

103,88

87,92

227,18

418,98

Alternatief 2

96,33

84,33

227,18

407,84

Alternatief 3

86,26

84,33

110,28

276,92

(241,61)

(412,20)

Getallen tussen haakjes: volledige kanaalbundel

De totale ruimte-inname van het kanalencomplex is het grootst bij alternatief 1. Alternatief 2
heeft de minste ruimte-inname. Alternatief 3 heeft een iets grotere inname dan alternatief 2.
Hoewel de getallen zeer gelijkend zijn, zijn er grote verschillen tussen de alternatieven. De
ruimte-inname van alternatieven 1 en 2 situeert zich immers stroomopwaarts Balgerhoeke,
terwijl ze bij Alternatief 3 gespreid is over het hele traject.
De innames betreffen bijna uitsluitend gebieden die reeds opgenomen zijn in een
reservatiestrook. Daarbij heeft een groot deel een groenbestemming. De gewestplanzones
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zonder reservatiestrook die binnen de tracés liggen zijn ten opzichte van de totale ruimteinname heel beperkt, de verschillen tussen de alternatieven eveneens.

Tabel 4-9

Wijziging oppervlakte-inname per alternatief en segment

Opp in ha

Segment 1
Schipdonk Balgerhoeke

Segment 2
BalgerhoekeStrobrugge

Segment 3
StrobruggeAchterhaven

Totaal

Alternatief 1

+45,45

+28,35

0

+73,80

Alternatief 2

+37,90

+24,76

0

+62,66

Alternatief 3

+27,83

+24,76

(+14.40)

+66,99

In onderstaande tabel wordt de oppervlakteinname van het vierde segment, de aansluiting
aan de achterhaven, weergegeven.

Tabel 4-10

Oppervlakteinname van de aansluitingsvarianten

Wijziging
tov
bestaande
toestand

Bestaande
toestand
aansluiting

Aansluitingsvariant

Variant A

3,40

56,63

53,23

Variant B

2,31

26,53

24,22

Variant C

34,08

56,54

22,46

Opp in ha

Variant A neemt de meeste nieuwe ruimte in. Een groot deel van deze oppervlakte is
landbouwgebied. Variant C, de aansluiting op de voorhaven, het minste. Variant B heeft net
iets meer ruimtebeslag dan variant C. Daarbij moet echter vermeld worden dat bij variant B
er een geïsoleerde ruimte ontstaat tussen het kanaal, de AX, en het bestaande Schipdonk
en Leopoldskanaal. Deze ruimte zal vermoedelijk een restruimte zijn, waar het huidig
ruimtegebruik, landbouw, niet langer mogelijk zal zijn.

4.3.3

Mobiliteit

Modal shift ten gevolge van de aanleg van de binnenvaartverbinding
Het aantal uitgespaarde vrachtwagenbewegingen is rechtevenredig met het vervoerde
tonnage en de modal shift die kan worden gerealiseerd. Afhankelijk van het gekozen
groeiscenario loopt dit in 2030 op van 288.000 tot 653.000 bewegingen per jaar.
Om de mobiliteitsimpact verder te kunnen duiden is niet alleen het aantal
vrachtwagenbewegingen, maar ook de gemiddelde afgelegde afstand van belang.
De gehanteerde afstanden op de referentietrajecten worden opgenomen in volgende tabel.
Om de verdeling van de kosten en baten vanuit internationaal en nationaal perspectief
mogelijk te maken, maken we hier een onderscheid tussen afstand totaal en afstand in
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België. Gezien de oorsprong-bestemmingen kan ervan uitgegaan worden dat de transporten
in België voornamelijk over Vlaams wegennet afgewikkeld worden. Vlaams en nationaal
perspectief komen hier dan ook overeen.
Dit leidt tot de vaststelling dat het aantal vermeden vrachtwagenkilometers op het Belgische
wegennet varieert van 33,77 miljoen bij lage groei tot 76,61 miljoen bij hoge groei. Indien het
volledige (Europese) traject in rekening wordt gebracht loopt dit op van 55,05 miljoen tot
124,85 miljoen kilometer.
Effecten op kruisend wegverkeer van de Ringvaart te Brugge
Voor het inschatten van de effecten op het kruisend verkeer over de ringvaart worden de
analyseresultaten uit de recente verkeersstudie rond de bruggen van Brugge hierbij als
uitgangspunt genomen.
Scenario 2 uit de betreffende studie (= 50% trafiekgroei en geen bijkomende maatregelen)
wordt als meest representatief geacht voor het onderzochte nul+-alternatief en nul-++alternatief.
Scenario 0 uit de betreffende studie, die de situatie weergeeft waarbij de bruggen permanent
dicht blijven (dus geen trafiek van grote schepen op de ringvaart) wordt het meest
representatief geacht voor de situatie na uitvoering van de projectalternatieven. Wanneer de
Seine-Schelde-West-verbinding wordt gerealiseerd, zullen de trafieken op de ringvaart
immers gevoelig (of volledig) terugvallen.
De output van de simulaties leveren per verbinding een bepaalde wachttijd voor zowel
personenwagens als vrachtwagens. Daarnaast geeft men ook aan hoeveel voertuigen er
zich op deze verbinding bevinden. Door het aantal personenwagens/vrachtwagens per
verbinding te vermenigvuldigen met de gemiddelde wachttijden (voor personenwagens en
vrachtwagens), berekent men de totale wachttijd per verbindingen.

Tabel 4-11

Wachttijden aan de bruggen over de ringvaart te Brugge (uren per etmaal / jaar)

nulalternatief

Uren per etmaal

auto

3812

vracht

137

projectalternatief

Uren per etmaal

auto

2829

vracht

117

Verschil per etmaal

Uren per etmaal

auto

983

vracht

20
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Verschil per jaar

Uren per jaar

auto

306743

vracht

6340

De wachttijden aan de bruggen lopen dus aanzienlijk terug. Vanaf de volledige
operationaliteit van de nieuwe verbinding wordt per jaar 306.743 uren bespaard voor het
personenvervoer. Het aantal winsturen voor vrachtverkeer bedraagt 6.340.

4.3.4

Natuur

Werkzaamheden aan de kanalen hebben ongetwijfeld een impact op natuur, met name de
fauna en flora in de kanalen en de directe omgeving ervan (oevers en bermen). Via de
wijzigingen in grondwaterstanden zal een impact op fauna en flora ontstaan in een groter
gebied langsheen de kanalen.
In wat volgt worden enkel de onderscheidende criteria voor de verschillende alternatieven op
hoofdlijnen besproken. Het gaat om het effect van direct natuurverlies en het effect van
verstoring ten gevolge van wijzigingen in de waterhuishouding.
Segment 1
Alle alternatieven veroorzaken in het segment tussen Schipdonk en Balgerhoeke direct
natuurverlies. Alternatief 3 scoort het minst negatief. Dit alternatief neemt in totaal het minste
oppervlakte in (27,9 ha) en bovendien ook het minste biologisch waardevolle gebieden (4,8
ha) en gebieden kwetsbaar voor ecotoopverlies (4,2 ha). Alternatief 1 scoort het meest
negatief op het criterium direct natuurverlies gezien het in totaal 45,5 ha inneemt, waarvan 6
ha in biologisch waardevol gebied en 4,7 ha in gebieden kwetsbaar voor ecotoopverlies.
Alle alternatieven veroorzaken een verstoring van de waterhuishouding, waardoor verstoring
voor de natuurlijke waarden in de omliggende omgeving van het Afleidingskanaal kan
worden veroorzaakt. Alternatief 1 scoort het meest negatief op dit criterium. Een waterstand
van 1,50 m TAW in het Afleidingskanaal zorgt voor grondwaterstandsdalingen nabij het
kanaal. De grondwaterstandsdalingen deinen ook ver in de omgeving van het kanaal uit tot
maximaal 6 km ervan. Hierdoor wordt o.a. het VEN- en HRL-gebied het Leen, dat Vlaamse
en Europese bescherming geniet, verstoord. In het van nature vochtige gebied treden
grondwaterstandsdalingen op, wat aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de aanwezige
vochtminnende ecotopen. De grondwaterstandsdalingen veroorzaakt door het uitvoeren van
alternatief 1 beïnvloeden in totaal een gebied van 5217,4 ha rondom het Afleidingskanaal,
waarvan 68,5 ha die kwetsbaar voor verdroging zijn en 14,7 ha die zeer kwetsbaar zijn.
De grondwaterstandsdalingen die veroorzaakt worden door het uitvoeren van alternatief 2 in
het segment tussen Schipdonk en Balgerhoeke zijn volgens de modelleringen minder
uitgesproken dan in alternatief 1. In totaal wordt een gebied van 4198,2 ha beïnvloed door
grondwaterstandsdalingen.
Alternatief 3 scoort het minst negatief voor het criterium ‘verstoring door wijzigingen in de
waterhuishouding’. De waterstand van 5,60 m TAW in het nieuwe scheepvaartkanaal brengt
voornamelijk een stijging van de grondwaterstand in de omgeving van het Afleidingskanaal
met zich mee. Deze stijging speelt tot maximum 2 km van het kanaal. Een geringe
grondwaterstijging in het Leen, wordt niet als een bedreiging voor de aanwezige
vochtminnende ecotopen beoordeeld.
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Segment 2
Alle beschouwde alternatieven veroorzaken een direct natuurverlies tussen Balgerhoeke en
Strobrugge. Alternatieven 2 en 3 scoren hetzelfde op dit criterium. Ze veroorzaken een totaal
natuurverlies door directe oppervlakte-inname van 24,8 ha. Hiervan is 1,9 ha gelegen in
biologisch waardevol gebied en 6,3 ha in gebied kwetsbaar voor ecotoopverlies.
Alternatieven 2 en 3 scoren iets beter op het criterium direct natuurverlies dan alternatief 1
dat in totaal 28,4 ha oppervlakte inneemt, waarvan 2,2 ha gelegen is in biologisch waardevol
gebied en 6,3 ha in gebieden kwetsbaar voor ecotoopverlies.
Alle beschouwde alternatieven veroorzaken een wijziging in de waterhuishouding van het
gebied in de omgeving van het Afleidingskanaal en daardoor een mogelijke verstoring van
de natuurlijke waarden in segment 2. De 3 alternatieven veroorzaken
grondwaterstandsdalingen in de omgeving van het Afleidingskanaal, maar de grootte-orde
en reikwijdte van de beïnvloeding verschilt. Alternatief 1 veroorzaakt een breed uitdeinende
grondwaterstandsdaling over het gehele traject van het nieuwe scheepvaartkanaal en scoort
daarom het meest negatief op het criterium ‘verstoring door wijzigingen in de
waterhuishouding’. De grootste grondwaterstandsdalingen voor alternatief 1 worden
vastgesteld in het zuidelijke deel van het segment. Een totaal gebied van 3187,4 ha wordt
door alternatief 1 beïnvloed, waarvan 19 ha is gelegen in gebieden kwetsbaar voor
verdroging en 10,3 ha in gebieden die zeer kwetsbaar zijn.
Alternatief 3 scoort het minst negatief voor het criterium ‘verstoring door wijzigingen in
waterhuishouding’. De grondwaterstandsdalingen worden enkel vastgesteld in het meest
zuidelijke deel van segment 2. Een totale oppervlakte van 766,4 ha wordt beïnvloed door de
grondwaterstandsdalingen bij uitvoering van alternatief 3, waarvan 12,7 ha in gebieden
kwetsbaar voor verdroging.
Door de aanleg van een nieuwe scheepvaartverbinding volgens één van de 3 alternatieven,
worden geen Vlaams of Europees beschermde gebieden verstoord door de
grondwaterstandsdalingen/stijgingen.
Segment 3
Alle beschouwde alternatieven tussen Strobrugge en de haven van Zeebrugge/Dudzele
zorgen voor direct natuurverlies. Concreet gaat het voor alternatieven 1 en 2 over het
verdwijnen van de middenberm (50,7 ha) tussen het Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal.
In alternatief 3 gaat het over een oppervlakte van 14,4 ha ten zuiden van het
Afleidingskanaal. Alternatief 3 scoort het minst negatief op het criterium ‘direct natuurverlies’
omdat een kleinere totaaloppervlakte door de aanleg van het scheepvaartkanaal verdwijnt
(14,4 ha), waarvan ‘slechts’ 2,7 ha in biologisch waardevolle gebieden en 0,7 ha in
biologisch zeer waardevolle gebieden. Dit tegenover het verdwijnen van 47,7 ha biologisch
waardevol gebied en 0,3 ha biologisch zeer waardevol gebied in alternatieven 1 en 2. Wat
betreft het criterium ‘direct natuurverlies’ dient evenwel opgemerkt te worden dat alle
alternatieven voor oppervlakteverlies in Europees beschermd Vogelrichtlijngebied zorgen,
namelijk het Vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’. In het kader van de passende beoordeling
is het nodig in een later stadium in het project meer gedetailleerd de effecten van de
verschillende alternatieven voor het directe natuurverlies en ook de verstoring door
wijzigingen in de waterhuishouding (zie verder) in het beschermde Vogelrichtlijngebied te
beoordelen.
Door het aanleggen van de nieuwe scheepvaartinfrastructuur in segment 3 zullen
grondwaterstijgingen veroorzaakt worden door alternatieven 2 en 3 en grondwaterdalingen
door alternatief 1. Omdat de wijzigingen in waterhuishouding optreden in van nature vochtige
ecotopen wordt een grondwaterstandsdaling globaal gezien als minder wenselijk beoordeeld
dan een grondwaterstandstijging. Alternatief 1 wordt als het meest negatief beoordeeld voor
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het criterium ‘verstoring door wijzigingen in waterhuishouding’. Een totale oppervlakte van
1522,9 ha wordt door het uitvoeren van het alternatief verstoord door een
grondwaterstandsdaling, waarvan 77,4 ha is gelegen in gebieden kwetsbaar voor verdroging
en 9,6 ha in gebieden die zeer kwetsbaar zijn. Alternatief 3 wordt het minst negatief
beoordeeld omdat de grondwaterstijgingen algemeen gezien beperkt blijven over het ganse
traject.
Alle alternatieven hebben een invloed op de waterhuishouding in deelgebieden van de
Europees beschermde Vogel- en Habitatrichtlijngebieden ‘Poldercomplex’ en ‘Polders’.
Alternatief 3 wordt beoordeeld als het minst negatief voor het criterium ‘verstoring door
wijzigingen in de waterhuishouding’ omdat de stijgingen in een beperkt deel van het
Vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’ en het Habitatrichtlijngebied ‘Polders’ beperkt blijven. In
het kader van de passende beoordeling is het nodig in een later stadium in het project meer
gedetailleerd de effecten van de verschillende alternatieven op de verstoring van de
waterhuishouding in het beschermde Vogel- en Habitatrichtlijngebied te beoordelen. Dit dient
te gebeuren o.b.v. de resultaten uit een meer gedetailleerde ecohydrologische studie.
Segment 4
Alle aansluitingsvarianten voor de aansluiting van het Afleidingskanaal op de haven van
Zeebrugge veroorzaken direct natuurverlies. Concreet gaat het over 55 ha voor variant A, 25
ha voor variant B en 35 ha voor variant C. Variant B scoort absoluut gezien dus het minst
negatief op het criterium ‘direct natuurverlies’. Belangrijk is echter aan te geven dat deze
aansluitingsvariant wel 10 ha in het Europees beschermd Vogelrichtlijngebied
‘Poldercomplex’ inneemt. Variant C neemt daarentegen ‘slechts’ 3,1 ha in het
Vogelrichtlijngebied in. Variant A zorgt voor een ruimtebeslag van 16,6 ha in het
Vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’.
De bovenstaande analyse van de verstoring ten gevolge van de wijzigingen in
waterhuishouding geeft aan dat alternatieven B en C uitsluitend grondwaterstandstijgingen
met zich meebrengen. Variant A veroorzaakt naast grondwaterstandstijgingen in het oosten
van het tracé ook grondwaterstanddalingen in de westelijke regio ter hoogte van de
aansluiting met het Boudewijnkanaal. Alle aansluitingsvarianten veroorzaken wijzigingen van
de grondwaterstanden in Europees beschermde Vogel- en/of Habitatrichtlijngebieden. Het is
noodzakelijk deze wijzigingen o.b.v. de bevindingen in de ecohydrologische studie meer in
detail te gaan analyseren. Op die manier kan bepaald worden in hoeverre er significante
effecten optreden in de Speciale Beschermingszones.
In het kader van de passende beoordeling is het essentieel na te gaan in hoeverre door
iedere aansluitingsvariant effecten van direct natuurverlies, maar ook verstoring door de
wijzigingen in waterhuishouding en geluidsbelasting worden veroorzaakt. Indien er
significante effecten van de aanleg van de nieuwe infrastructuur optreden op de aanwezige
habitats en/of soorten is het noodzakelijk aan te tonen dat er voor de natuurlijke kenmerken
van de speciale beschermingszone geen minder schadelijke oplossingen zijn en dat er
dwingende redenen van groot openbaar belang (incl. sociale of economische redenen)
bestaan voor het uitvoeren van de geplande werkzaamheden. Indien aan deze voorwaarden
voldaan is, dienen tevens de nodige compenserende maatregelen genomen te worden voor
het aanleggen van één van de aansluitingsvarianten.

4.3.5

Landschap

De landschappelijke impact van de opwaardering van het afleidingskanaal is aanzienlijk.
Landschap dient hier ruim geïnterpreteerd te worden. Het gaat zowel om impacten op
aardkundige waarden, historisch-geografische structuren (zoals dijken), bouwkundig erfgoed
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als archeologie. Tevens wordt ook de impact op perceptieve (vooral visuele) kenmerken
bekeken.
Segment 1
Afgezien van de impact op perceptieve kenmerken is er vanuit landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie een duidelijke voorkeur voor alternatief 3 (waterstand 5,60 m TAW).
De beperkter ruimte-inname en het behoud van de huidige waterstand (of een lichte
verhoging) zorgt ervoor dat de landschappelijke effecten al bij al beperkt blijven, zeker indien
de vergelijking wordt gemaakt met de andere alternatieven. Vooral de impact op archeologie
is in dit gebied bijzonder belangrijk. De impact op bouwkundig erfgoed is beperkt door de
keuze voor bakprofielen ter hoogte van de woonkernen. Enkel bouwkundig erfgoed dat
direct inrelatie staat tot het kanaal is bedreigd (bruggen, sluizen,…).
De impact op perceptieve kenmerken (vooral visueel) is uiteenlopend voor de drie
alternatieven. Daar waar de lage ligging van Alternatief 1 slecht scoort door de grote ruimteinname, heeft dit als voordeel dat de brughoogtes beperkt zijn. Alternatief 3 heeft
tegengestelde effecten. Het kanaalpeil sluit het best aan bij het landschap, maar kruisende
infrastructuur is opvallend aanwezig in het landschap.
Segment 2
Afgezien van de impact op perceptieve kenmerken is er vanuit landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie een duidelijke voorkeur voor alternatief 2 en 3 (waterstand 3,50 m
TAW). De beperktere ruimte-inname en het behoud van de huidige waterstand (of een lichte
verhoging) zorgt ervoor dat de landschappelijke effecten al bij al beperkt blijven, zeker in
vergelijking met alternatief 1. Ook hier is de visuele impact niet eenduidig. De breedte van
alternatief 1 en de lage ligging in het landschap scoren slecht. De kruisende infrastructuren
scoren dan weer het slechtst bij alternatieven 2 en 3.
Segment 3
Vanuit landschappelijk oogpunt is het behoud van het unieke karakter van het dubbelkanaal
een belangrijk punt. Beide kanalen hebben immers hun eigen verhaal en relatie tot het
landschap. Op termijn is een verbreding van het Afleidingskanaal te verkiezen boven het
creëren van één uniek kanaal, dat beide functies probeert te combineren. De extra ruimteinname zal weliswaar tijdelijk een belangrijke impact hebben op de perceptieve kenmerken.
Op langere termijn valt die echter te verkiezen boven het vernietigen van het unieke
dubbelkanaal.
Segment 4
Bij de aansluitingsvarianten is er een duidelijke voorkeur voor variant C. Die blijft immers
binnen bestaande verstoringen en leidt daartoe maar tot beperkte vernietiging van waarden.
Er is echter nog geen zicht op de effecten die het gevolg kunnen zijn van aanpassingen aan
kruisende infrastructuren, zoals de nog aan te leggen AX. Variant A scoort slecht door de
grote oppervlakte-inname, het versnipperend en vergravend effect in een waardevol gebied.
Deze variant beperkt wel de effecten van kruisende infrastructuur en maakt een strakke
bundeling met de AX mogelijk. Variant B heeft minder directe effecten. Doch blijft het hier
gaan om een aanzienlijke vergraving. Ook indirect zijn er, o.m. door het realiseren van
kruisende infrastructuur, belangrijke bijkomende effecten te verwachten. Het ontstaan van
aanzienlijke restruimte wordt bijkomend negatief beoordeeld.
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Conclusie
Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat de te verwachten effecten vooral gerelateerd zijn aan de
waarden die het gebied kenmerken. Vooral het vergraven van een aanzienlijk gebied leidt tot
sterk negatieve beoordelingen op het verdwijnen van historisch-geografische structuren,
zoals bestaande dijken, grachten e.d.m.. Ook op archeologie worden belangrijke impacten
verwacht. Ondanks de optimalisatie zijn lokaal ernstige effecten niet uit te sluiten. Dit is
vooral het geval wanneer tot dan toe gave gebieden worden aangesneden (bv. ter hoogte
van Raverschoot).
De impact op perceptieve kenmerken wordt slechts matig negatief beoordeeld op termijn.
Het is duidelijk dat zeker tijdens en vlak na de aanleg de impact op perceptieve kenmerken
zeer ernstig zal zijn. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat het kappen van de
bomen ook zonder de aanleg van het kanaal in de komende jaren zal moeten gebeuren. Op
langere termijn wordt kan het dubbelkanaal terug zijn unieke karakter ontwikkelen indien bij
het ontwerp voldoende zorg wordt besteed aan o.m. kruisende infrastructuur. Daarbij moet
men steeds bedenken dat het nieuwe kanaal op termijn wel evenwaardig kan worden, maar
nooit gelijk. Dit neemt niet weg dat lokaal –o.m. ter hoogte van de vaste bruggen- ernstige
negatieve effecten zullen optreden.
Het verhogen van de bruggen tot 9,10 m versterkt de meeste negatieve impacten. Vooral op
perceptieve kenmerken kan dit lokaal dat een ernstige toename van de impact leiden.
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5.
5.1

VERGELIJKING VAN DE ONDERZOEKSALTERNATIEVEN
Globale structuur van het afwegingsproces

Het afwegingsproces in het kader van deze haalbaarheidsstudie verloopt in verschillende
stappen. Onderstaande figuur geeft een overzicht.

Technische
alternatieven

Alternatief 1

Alternatief 2

Alternatief 3

CIE

Voorkeursalternatief
Optimalisatie

0-alternatieven

Geoptimaliseerd
alternatief

Varianten

MKBA

Plan-MER

Eindafweging

Figuur 5-1

Afwegingsproces

In een eerste stap (zie hiervoor hoofdstuk 3) werden uit een schier oneindig aantal
theoretische mogelikheden op basis van technische kenmerken drie
onderzoeksalternatieven geselecteerd die heel het speelveld in beeld brengen. Deze drie
alternatieven worden in een Community Impact Evaluation (zie verder) met elkaar
vergeleken. Uit deze vergelijking wordt een voorkeursalternatief naar voor gebracht. Dit
voorkeursalternatief wordt, op basis van de evaluatie van de effecten, verder
geoptimaliseerd.
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De O-alternatieven, het voorkeursalternatief en het geoptimaliseerd alternatief worden
samen met een aantal varianten onderworpen aan de MKBA en de plan-m.e.r.. Hoewel de
plan-m.e.r. geen deel uitmaakt van de haalbaarheidsstudie dient zij wel als basis voor de
milieu-evaluatie binnen de haalbaarheidsstudie. Tenslotte volgt een eindafweging die de
beslissing van de Vlaamse Regering voorbereid.

5.2

MKBA

In een MKBA worden alle huidige en toekomstige voor– en nadelen (baten en kosten),
die leden van de gemeenschap als gevolg van een project of beleidsmaatregel
ondervinden, tegen elkaar afgewogen door ze in geld uit te drukken. In een MKBA
wordt een project daarbij vanuit het standpunt van de gehele gemeenschap
beoordeeld.
In wat volgt wordt kort ingegaan op de gehanteerde methodiek, de kosten en baten
waarmee rekening werd gehouden en de resultaten. Een volleidg overzicht van de
MKBA is terug te vinden in Deel VI van de haalbaarheidsstudie.

5.2.1

Methodiek

In een MKBA worden de kosten en baten zo veel mogelijk in geldtermen uitgedrukt. In
bepaalde gevallen ontbreken evenwel kwantitatieve gegevens of waarderingsgegevens om
het effect in geld uit te drukken. Deze effecten worden kwalitatief16 vermeld in de kostenbatentabel.
Voor de uitvoering van de kosten-batenanalyse kunnen volgende stappen onderscheiden
worden.
1. Definitie alternatieven;
2. Bepaling relevante exogene ontwikkelingen;
3. Identificatie van projecteffecten;
4. Waarderen van de directe effecten;
5. Waarderen van de indirecte effecten;
6. Waarderen van de externe effecten;
7. Raming van de projectkosten;
8. Optellen van kosten en baten;
9. Verdeling van kosten en baten;
10. Risico’s en onzekerheden;
11. Presentatie van de resultaten.
De MKBA werd uitgevoerd volgens de standaardmethodiek die terzake werd opgesteld. In
wat volgt wordt slechts op een beperkt aantal aspecten van de MKBA ingegaan. Volgende
voorafgaande uitgangspunten zijn van belang:
•

16

Het ontwerp en de kosten zijn afkomstig uit het technische deel van de
haalbaarheidsstudie;

In MKBA’s wordt dikwijls de terminologie “pro memorie” gebruikt
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•

De trafiekontwikkelingen voor het nulalternatief en het projectalternatief zijn
gebaseerd op de eerder ontwikkelde trafiekprognoses. Na 2030 wordt de trafiek
constant verondersteld.

•

Door het invoeren van Europ IV en Euro V normen voor vrachtwagens neemt de
milieuperformantie van het vrachtverkeer over de weg aanzienlijk toe. Voor
binnenvaart bestaat nog niets gelijkaardigs. Hier werd dan ook geen verbetering
verondersteld.

Binnen de MKBA worden verschillende ‘perspectieven’ gehanteerd. Er wordt m.a.w. ook
gekeken waar de kosten en baten van het project terechtkomen. Voor een
infrastructuurproject van deze schaal is vooral het Europese perspectief van belang. De rol
van de zeehavens is immers niet beperkt tot het directe hinterland (Vlaanderen of België).
Toch werden ook deze perspectieven onderzocht.

Figuur 2

Schema aanpak MKBA

Definitie alternatieven
Exogene ontwikkelingen
Identificatie en waardering
van de projecteffecten
Waardering directe effecten
(effecten binnen
transportsysteem)
Waardering indirecte effecten
(effecten op
rest van de economie)

Raming projectkosten

Effecten op
transportstromen

Waardering externe
effecten
(effecten op milieu, natuur
en gezondheid)
Optellen van kosten en baten

Risico’s en onzekerheden

Verdeling van kosten en
baten

Presentatie van de resultaten
van de MKBA

5.2.2

Beschouwde projecteffecten

Aan de kant van de baten worden volgende projecteffecten in rekening gebracht:
• Transportkostenbesparingen door een verkorte vaarafstand, een betere
beladingsgraad en schaalvergroting. De referentie-afstanden werden bepaald in
functie van geografische ontleding van de aan en afvoer van de kusthavens
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• Additionele havenontvangsten ten gevolge van maritieme attractie-effecten. Dit
effect is het gevolg van het meer aantrekkelijk zijn van de haven na aanleg van SSW.
• Netwerkeffecten door besparing op onderhoud van andere infrastructuur en minder
congestie op de weg.
• Effecten op kruisend verkeer: Het gaat hier in het bijzonder over de wachttijden aan
de brugovergangen in Brugge
• Effecten op waterhuishouding: In het bijzonder werd de kans op schade door
overstromingen meegnomen. Het verbeteren van de waterbeheersing is een
secundaire doelstelling van het project.
• Werkgelegenheidseffecten: Zowel tijdens aanleg als bij exploitatie treden
werkgelegenheidseffecten op. Bij exploitatie is dit een kost. De binnenvaart is immers
minder arbeidsintensief dan het wegtransport.
• Externe effecten: Op basis van de berekende modal split werden de effecten op
emissies, geluid en ongevallen berekend

5.2.3

Kosten

Op basis van de voorontwerpen zijn kostprijzen bepaald voor de verschillende alternatieven
en aansluitingsvarianten. De belangrijkste aannames die hierbij gemaakt zijn worden
hieronder beschreven.
Er wordt een onderscheid gemaakt in hoofdposten die betrekking hebben op:
• De aanlegkosten van het kanaal
• Het behoud van de verbindingen over het kanaal
• Hydraulische en hydrologische maatregelen
• Heraanleg of verplaatsing van andere infrastructuur
• Maatregelen ter beperking van verzilting: een extra sluis bij de aansluiting van de
haven en kwelgrachten werden in rekening gebracht.
Er wordt geen rekening gehouden met specifieke infrastructuur / maatregelen voor:
• het compenseren van natuur en bos
Ook de grondinname en de ingrepen op kruisende infrastructuren van de
aansluitingsvarianten B en C werden nog niet begroot. Er bestaat immers onduidelijkheid
over de wijze waarop dit dient te gebeuren. Een deel van de infrastructuur (AX) is immers
nog in ontwerp.
Vermeden kosten nulalternatief
Ook de kosten van de ingrepen in het kader van het nulalternatief dienen ingeschat te
worden voor zover zij nog niet uitgevoerd of vastgelegd zijn. Indien van toepassing dienen zij
in mindering gebracht te worden van de kosten van de projectalternatieven.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de door het project vermeden ingrepen en hun
kostprijs (de kostprijs van de keuze voor het nulalternatief).
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Tabel 5-1

Vermeden kosten nulalternatief

Nulplusalternatief
Damplanken 28.5 – Brugge

25.000.000

Oevers 48 talud

10.271.078

Grondverzet

6.344.240

Grondtransport

9.551.772

Passeerstrook

580.000

Langswegen

1.000.000

Onteigeningen

1.000.000

TOTAAL

53.747.090 €

Studiekosten

5.374.709

Onvoorziene kosten

2.687.355

Aanlegkosten projectalternatieven
In de aanlegkosten zijn begrepen:
• De kosten van de sluizen: hiervoor is uitgegaan van de kostprijs van de sluis te
Evergem (ca. 30.000.000 EURO)
• De kost van stuwen, ook volgens model Evergem (10.000.000 EURO)
• De kost van vispassage aan de opwaartse sluis, volgens de ramingen in het
Rivierherstelproject van de Leie (1.500.000 EURO)
• De bouw van een recreatiesluis te Eeklo (4.500.000 EURO)
Voor bovenstaande kostprijselementen is geen onderscheid gemaakt tussen de
alternatieven of aansluitingsvarianten, hoewel voor Alternatief 1 een beduidend diepere en
duurdere kolk nodig is.
Er is een forfaitaire post opgenomen om rekening te houden met specifieke infrastructuur ten
behoeve van de scheepvaart (dukdalven, geleideconstructies). Passeerstroken zijn niet
afzonderlijk gerekend maar opgenomen in de kost van grondverzet en bouw van
damwanden.
Verbindingen over het kanaal
In de kostprijs is rekening gehouden met de vernieuwing van de bruggen over het kanaal tot
aan de aansluiting. Er is een onderscheid gemaakt tussen vaste brugverbindingen (11) en
beweegbare (5), met een bijkomende kost voor de geklasseerde spoorwegbrug te
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Balgerhoeke. De vernieuwing van de bruggen van de expressweg maakt geen deel uit van
dit project en zijn daarom niet in de berekening opgenomen.
In de berekening is rekening gehouden, voor de vaste bruggen, met de nodige
aanloophelling, rekening houdend met de ligging van het maaiveld ten opzichte van het
normaalpeil, om de vereiste doorvaarthoogte te garanderen.
De prijs situeert zich tussen 2.610.000 (Alt. 1) en 4.270.000 EURO (Alt. 3) voor een vaste
brug van 11 m breed. Voor ophaalbruggen wordt gerekend op 3.500.000 EURO.
Op sommige locaties is het leggen van verbindingswegen naar de bruggen noodzakelijk.
Deze zijn niet begrepen in de berekeningen.
De kosten voor de, in een aantal varianten noodzakelijke, aanpassingen aan bestaande of
gepland wegverbindingen (bv. de AX) ter hoogte van de aansluiting van de waterweg met de
achterhaven zijn niet in rekening gebracht.
Hydraulische en hydrologische maatregelen
Het gaat hier om maatregelen die noodzakelijk zijn om de afvoer van de doorkruiste
gebieden te garanderen.
De bouw van stuwen om het peil te regelen aan de opwaartse sluis is eerder behandeld.
Deze stuw dient ook om wasafvoeren vanuit het Groot Pand via het Afleidingskanaal naar
Zeebrugge te sturen.
Heraanleg of verplaatsing van andere infrastructuur
Zoals eerder beschreven is geen rekening gehouden met het verleggen van verharde
toegangswegen en verbindingswegen welke zich bevinden in de zone van de grondinname
bij aanleg van het kanaal.
Vooral in de zone van de aansluiting moet rekening worden gehouden met het kruisen of
naderen van andere infrastructuur dan wegenis aanleg, in het bijzonder spoorbundels en
hoge druk pijpleidingen. Er is geen rekening gehouden met het verplaatsen van deze
infrastructuur.
Voor nutsleidingen is gerekend met een forfaitair bedrag (2.500.000 EURO).
Beschermende maatregelen en compensaties
Er is geen rekening gehouden met compensaties voor verlies aan bos en natuur. Wel is
rekening gehouden met ingrepen om wijzingen in grondwaterstanden op te vangen
(impermeabilisatie van kanaalbodem waar dalingen zouden optreden en kwelgrachten ter
hoogte van de aansluiting met de haven).
Maatregelen om verzilting te beperken
De sluis ter hoogte van de aansluiting dient niet enkel om peilschommelingen op te vangen
het is tevens een ingreep om de verzilting te beperken. Het concept van het sluisontwerp
dient hiermee rekening te houden.
Verder zullen de kwelgrachten in alternatief 2 en 3 een belangrijk deel van de optredende
zoute kwel opvangen.
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Andere maatregelen om verzilting te beperken zijn nog niet in de raming begrepen.
Exploitatiekosten
Voor de berekening van de geactualiseerde kosten gaan we uit van volgende
kostenspreiding in de tijd:

5.2.4

•

Investeringskosten en onvoorziene kosten: lineair gespreid van 2012 tot 2019;

•

De studiekosten worden lineair gespreid over de studieperiode van 2008-2011;

•

De economische kosten van de ruimteinname worden éénmalig;

•

Beheer en onderhoudskosten en exploitatiekosten dienen zich jaarlijks aan vanaf
ingebruikname in 2020.

Overzichten kosten

Voor detail van de kosten van de uitvoering van de alternatieven verwijzen we naar de
haalbaarheidsstudie. Onderstaande tabel geeft de samenvattende resultaten weer. Tabel
5-3 geeft de geschatte studiekosten weer.

Tabel 5-2

Overzicht infrastructuurkosten projectalternatieven (€)

Totaal

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Variant A: Dudzelekanaal

917.805.112

735.964.280

597.248.914

Variant B: aansluiting op
insteekdok

887.843.151

705.314.818

569.571.713

Variant C: rechtdoor

937.794.365

756.714.466

650.451.914

Onvoorziene kosten
Totaal (inclusief
onvoorzien)

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Variant A: Dudzelekanaal

963.695.368

772.762.494

627.111.359

Variant B: aansluiting op
insteekdok

932.235.309

740.580.559

598.050.299

Variant C: rechtdoor

984.684.083

794.550.189

682.974.510
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Tabel 5-3

Studiekosten per alternatief (€)

Studiekosten
10%

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Variant A: Dudzelekanaal

91.780.511

73.596.428

59.724.891

Variant B: aansluiting op
insteekdok

88.784.315

70.531.482

56.957.171

Variant C: rechtdoor

93.779.436

75.671.447

65.045.191

Tabel 5-4

Economische kost ruimte-inname: éénmalig

Alt 1
Ruimte-inname

5.2.5

10.475.706 €

Alt 2
13.637.595 €

Alt 3
13.365.203 €

Beheers-, onderhouds-, en exploitatiekosten

Beheers- en onderhoudskosten worden ingeschat a rato van 1,5% van de
investeringskosten. De eerste jaren na ingebruikname zijn deze echter naar verwachting
beperkter. We schatten ze in de jaren 2020-2029 in op 0,75% van de investeringskosten.
Voor de operatie van sluizen en afwateringspompen zijn exploitatiekosten gerekend. Deze
houden rekening met het elektriciteitsverbruik, en personeelskost voor bediening en
onderhoud.
De exploitatiekosten van sluizen en afwateringspompen verschillen per alternatief maar zijn
niet afhankelijk van de scheepvaart.
Onderstaande tabel geeft een overzicht.
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Tabel 5-5

Overzicht jaarlijkse beheers-, onderhouds- en exploitatiekosten

Beheer en Onderhoud
infrastructuur

%

Alt1

Alt2

Alt3

jaar 1-9
Variant A: Dudzelekanaal

€/jaar

0.75%

7.227.715

5.795.719

4.703.335

Variant B: aansluiting op
insteekdok

€/jaar

0.75%

6.991.765

5.554.354

4.485.377

Variant C: rechtdoor

€/jaar

0.75%

7.385.131

5.959.126

5.122.309

Variant A: Dudzelekanaal

€/jaar

1,50%

14.455.431

11.591.437

9.406.670

Variant B: aansluiting op
insteekdok

€/jaar

1,50%

13.983.530

11.108.708

8.970.754

Variant C: rechtdoor

€/jaar

1,50%

14.770.261

11.918.253

10.244.618

vanaf jaar 10

Vaste exploitatiekosten
Pompkosten
hydraulisch/hydrologisch

€/jaar

311949,6

243108,7

35341,69

Exploitatie Sluis

€/jaar

83.100 €

83.100 €

83.100 €

Totaal

€/jaar

395.050 €

326.209 €

118.442 €
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Tabel 5-6

Overzicht exploitatiekosten pompen (€/jaar)

Hoge groei

Lage groei
Pompkosten

Pompkosten

Alt 1

Alt 2, 3

Alt 1

Alt 2, 3

aantal
scheepsbewegingen

€/jaar

€/jaar

aantal
scheepsbewegingen

2020

3199

270.823 €

118.136 €

2785

510.526 €

113.672 €

2021

4505

625.146 €

132.243 €

3645

557.922 €

122.961 €

2022

5918

670.954 €

147.513 €

4520

576.809 €

132.405 €

2023

7425

719.789 €

163.791 €

5408

596.010 €

142.005 €

2024

7689

728.344 €

166.642 €

5466

597.245 €

142.623 €

2025

7934

736.287 €

169.290 €

5535

598.748 €

143.374 €

2026

8198

744.823 €

172.135 €

5593

600.006 €

144.003 €

2027

8488

754.233 €

175.272 €

5659

601.428 €

144.714 €

2028

8788

763.948 €

178.511 €

5726

602.866 €

145.433 €

2029

9086

773.618 €

181.734 €

5788

604.202 €

146.101 €

2030

9364

782.617 €

184.734 €

5859

605.747 €

146.873 €
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5.2.6

Resulaten MKBA

Onderstaande tabel vat de resultaten samen. Meer gedetaillerde informatie over de
verschillende onderzochte alternatieven is terug te vinden in Deel VI: MKBA, Financiering en
MIE.

Tabel 5-7

Perspectief

Resultaten MKBA

Internationaal

Europees

Nationaal

Vlaams

3

3

3

3

NAW

484

341

82

73

IRR

7.2

6.3

4.5

4.4

Beste
alternatief

De Internal Rate of Return ligt voor het meest gunstige alternatief (Alternatief 3) steeds
boven de 4% (de gehanteerde discontovoet). Het project kan dus als zinvol worden
beschouwd, vooral vanuit het Europese en Internationale perspectief. Zelfs indien men enkel
zou kijken vanuit Vlaams of Belgisch perspectief blijft Alternatief 3 een zinvolle investering.
Op basis van bovenstaande maatschappelijke kosten-batenanalyse kan geconcludeerd
worden dat het project vanuit internationaal standpunt in de hoge groei scenario’s in alle
alternatieven een positieve netto actuele waarde (NAW) heeft. De interne rentevoet van de
projectalternatieven bedraagt in deze scenario’s tussen de 4% en de 7%. Projectalternatief 3
scoort hierbij het beste. In de lage groei scenario’s kan enkel projectalternatief 3 een
positieve NAW voorleggen. Deze is evenwel beperkt en zal bij een beperkte toename van de
projectkosten niet gerealiseerd worden. Bij een toename van 20% van de kosten blijkt dat in
de lage groei scenario’s de projectalternatieven geen positieve NAW zullen genereren.
Gelet op het bij uitstek Europese en grensoverschrijdende karakter van havens en
binnenvaart, is het Europees/internationaal perspectief het meest aangewezen om een
afweging qua kosten en baten te maken voor het project. Houdt men evenwel een
Vlaams/nationaal perspectief aan, dan verminderen de baten. Aangezien de kosten dezelfde
blijven, ligt de rentabiliteit van het project dus lager. Echter, ook vanuit dat gezichtspunt blijft
het project batig in het geoptimaliseerd alternatief.
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5.3

Community Impact Evaluation: afweging van de alternatieven op
hoofdlijnen

De kosten-batenanalye is niet de enige afweging die in het kader van de
haalbaarheidsstudie werd uitgevoerd. Teneinde ook andere (niet monetariseerbare)
effecten in beeld te brengen werd een Community Impact Evaluation uitgevoerd, die
de verschillende alternatieven tegen elkaar afzet.
Doel van de afweging is om de drie onderzoeksalternatieven te vergelijken en hieruit
een voorkeursalternatief te selecteren. Dit voorkeursalternatief wordt verder
geoptimaliseerd op basis van de in de vorige fase vastgestelde effecten tot een
geoptimaliseerd alternatief.
De effecten van de onderzoekalternatieven zijn terug te vinden in de verschillende
deelrapporten die in het kader van de haalbaarheidsstudie werden opgemaakt. In wat
volgt wordt ingegaan op de onderzoeksvragen die zich in deze afweging stellen.
Vervolgens wordt dieper ingegaan op de toegepaste methodiek en tenslotte komen de
resultaten aan bod.

5.3.1

Uitwerking onderzoeksvragen

Volgende onderzoeksvragen zijn aan de orde:
Traject van Schipdonk tot Balgerhoeke-Strobrugge:
-

Keuze van de waterhoogte (1,5m TAW / 3,5m TAW / 5,6m TAW). Er zijn geen
alternatieven qua ligging.

Traject van Balgerhoeke-Strobrugge tot de haven
-

Keuze van de waterhoogte (1,5m TAW / 3,5m TAW);

-

Keuze van de ligging (binnen bestaande bedding / uitbreiding naar het westenzuiden).

Beslissingen over sluislocaties, passeerstroken, al dan niet bakprofiel e.d.m. zijn
onafhankelijk of ondergeschikt en vaak een direct gevolg van de keuzes inzake waterhoogte
en ligging.
De aansluiting aan de achterhaven van Zeebrugge is onafhankelijk van de hier gestelde
keuzes.

5.3.2

Multicriteria-analyse: Community Impact Evaluation

Voor de integrale afweging wordt het kader van de “Community Impact Evaluation” van
Lichfield gehanteerd.17

17

Lichfield, N. (1996). Community Impact Evaluation. London: UCL Press. Dit werk actualiseert en verruimt het
evaluatieinstrument van de “Planning Balance Sheet”, dat de auteur reeds in de jaren 1960 introduceerde voor
de evaluatie van gebieds- en stadsontwikkelingsprojecten, en dat sindsdien in vele planstudies is aangewend.
In 2004 ontving Lichfield de eerste “Award for Lifetime Achievement in Planning” van het Britse Royal Town
Planning Institute”.
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De “Community Impact Evaluation” is een overzichtstabelmethode. Dit betekent dat alle
kosten en baten van alle alternatieven gewoonweg in een scorematrix worden voorgesteld,
zonder deze kosten (negatieve effecten) en baten (positieve effecten) te aggregeren of te op
te tellen. Elk effect wordt zo precies mogelijk uitgedrukt, d.w.z. in een eenheid die zo goed
mogelijk bij de aard van het effect aansluit. Bijgevolg worden sommige effecten in geld
uitgedrukt (bijvoorbeeld financiële kosten en opbrengsten), andere in fysische eenheden (ha,
m3, … ) en nog andere (bijvoorbeeld belevingswaarde) op ordinale voorkeurschalen.
De specifieke meerwaarde van het “Community Impact Evaluation”-kader van Lichfield ten
opzichte van een willekeurige overzichtstabel ligt in de structurering van de presentatie van
de kosten en baten. De kosten en baten worden in de eerste plaats per actor (bijvoorbeeld
lokale overheid, milieubeweging, initiatiefnemer, landbouwers,… ) gepresenteerd, en slechts
dan per effect. Lichfield hecht een bijzonder belang aan de verdeling van kosten en baten
over de verschillende groepen in de gemeenschap. Immers, enkel indien een project voor
alle groepen van de gemeenschap aanvaardbaar is, maakt het kans op uitvoering. Dit
aspect is des te belangrijker voor projecten waarbij een groot aantal actoren met
verschillende doelstellingen betrokken zijn.
Een bijkomend voordeel is dat de analyse van de evaluatietabel toelaat om knelpunten voor
de haalbaarheid van de alternatieven te identificeren (onaanvaardbare effecten voor
sommige groepen, of een onevenwichtige verdeling van lusten en lasten), zodat het
alternatief op die punten kan aangepast en verbeterd worden.

5.3.3

Selectie van de actoren

Het aantal actoren dat betrokken is bij een project zoals Seine-Schelde West is aanzienlijk.
De belangrijkste groepen die een rol spelen in Seine-Schelde West zijn:
-

de landbouwers;

-

de initiatiefnemer;

-

de haven;

-

recreanten;

-

omwonenden (en de gemeenten die hen vertegenwoordigen);

-

natuurverenigingen;

-

erfgoedgemeenschap.

Zij vertegenwoordigen de belangrijkste ‘belangen’ in het gebied. In deze fase worden enkel
die belangen in beeld gebracht die op een differentiële manier beïnvloed worden door de
projectalternatieven die nu voorliggen. Andere groepen (bv. de vervoerders) zijn momenteel
niet betrokken om dat het hen in se niet uitmaakt op welke manier het kanaal wordt
gerealiseerd. Andere groepen (bv. polderbesturen) hebben gelijklopende belangen met
andere van de hier vermelde groepen (in casu de landbouwers) en worden niet afzonderlijk
vermeld.

5.3.4

Identificatie van de doelstellingen van de actoren

Om een idee te krijgen op het effect dat de verschillende actoren gaan ondervinden van de
geplande werken is het noodzakelijk een inzicht te krijgen in de doelstelling van elk van de
groepen. De hoofddoelstelling, nl. het ontsluiten van de haven, wordt hierbij als gegeven
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beschouwd. Voor elk van de actoren wordt daarom enkel geformuleerd welke
‘nevendoelstelling’ zij hanteren. Onderstaande tabel geeft een overzicht.

Tabel 5-8

Overzicht van de doelstellingen per actor

Actor

Doelstelling

Landbouwers

Behoud van de landbouwactiviteit

Recreanten

Versterken van het recreatief potentieel in de
regio

Omwonenden

Behoud van de levenskwaliteit van de
omgeving

Natuurverenigingen

Verbetering van de ecologische kwaliteit

Erfgoedgemeenschap

Behoud van erfgoedwaarden in situ

Haven

Realiseren van een optimale
binnenvaartontsluiting

Initiatiefnemer

Realisatie van schakel in het waterwegennet

5.3.5

Identificatie van criteria en toewijzing aan doelstellingen

Op basis van de kenmerken van het project en de verwachte effecten werd een lijst van
effecten geselecteerd. Voor deze afweging zijn enkel de onderscheidende criteria van
belang. Het is immers niet de bedoeling een volledige effectbeschrijving te doen, dan wel het
verschil tussen de verschillende alternatieven duidelijk te maken. Daarom worden –nochtans
belangrijke- effecten zoals mobiliteit, emissies of geluid niet meegenomen. De alternatieven
zijn immers gelijkwaardig wat hun effect op mobiliteit (en afgeleide effecten) betreft.
Volgende criteria zijn onderscheidend en worden bijgevolg opgenomen in de “Community
Impact Evaluation”.

Tabel 5-9

Overzicht van de criteria per actor

Actor

Doelstelling

Criterium

Landbouwers

Behoud van de
landbouwactiviteit

Verlies aan
landbouwoppervlakte

Zo min mogelijk

Wijziging van de
watertafel

Geen neg. invloed
op opbrengst

Buffercapaciteit

Zo hoog mogelijk

Gravitair afvoeren
zijlopen

Zoveel mogelijk
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Recreanten

Omwonenden

Natuur

Erfgoedgemeenschap

Haven

Initiatiefnemer

Versterken van het
recreatief
potentieel in de
regio

Versterken recreatieve
infrastructuur

Zoveel mogelijk

Wijzigen ruimtebeleving

Zo weinig mogelijk

Impact op bouwkundig
erfgoed

Zo weinig mogelijk

Ruimteverlies

Zo weinig mogelijk

Onteigeningen

Zo weinig mogelijk

Wijzigen perceptieve
kenmerken

Zo weinig mogelijk

Veiligheid tegen
overstromingen

Zo hoog mogelijk

Direct natuurverlies

Zo klein mogelijk

Verstoring door
wijzigen
waterhuishouding

Zo weinig mogelijk

Verstoring door
verzilting

Zo weinig mogelijk

Vasthouden van water

Zo hoog mogelijk

Verlies aan open ruimte

Zo laag mogelijk

Verstoring
geomorfologie

Zo weinig mogelijk

Verstoren historisch
geografische structuren

Zo weinig mogelijk

Impact op bouwkundig
erfgoed

Zo weinig mogelijk

Impact op
archeologische
waarden

Zo weinig mogelijk

Wijzigen perceptieve
kenmerken

Zo weinig mogelijk

Optimale
binnenvaartontsluiting

Kostprijs van de
verbinding

Zo laag mogelijk

Gebruiksvriendelijkheid

Zo groot mogelijk

Realisatie van

Investeringskost

Zo laag mogelijk

Behoud van de
levenskwaliteit van
de omgeving

Verbetering van de
ecologische
kwaliteit

Behoud van
erfgoedwaarden in
situ
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schakel in het
waterwegennet

5.3.6

Hoeveelheid
onteigeningen

Zo weinig mogelijk

Hoeveelheid
grondverzet

Zo weinig mogelijk

Verbeteren
waterhuishouding

Zo veel mogelijk

Resultaten

De onderscheidende criteria werden door de experts in samenspraak met de actoren
onderzocht. In eerste instantie werden ‘primaire effecten’ bepaald (oppervlakte-inname,
grondverzet, veranderingen in de grondwaterstanden en oppervlaktewaterafvoer), die
vervolgens werden vertaald naar secundaire effecten (op natuur, landschap, landbouw,
recreatie,…).
De scores voor de verschillende onderzochte alternatieven werden vervolgens toegekend in
overleg met experts uit de verschillende sectoren. Op deze wijze werd niet enkel de
objectieve component ingevuld, maar werd ook aandacht besteed aan het belang dat de
verschillende actoren toekennen aan deze effecten. De effecten die door de actoren werden
aangeduid als ‘het belangrijkst’ werden omkaderd.
De toegekende scores zijn ordinaal. Dat wil zeggen dat ze enkel een volgorde aangeven
voor de onderzochte alternatieven.
Het grootste deel van de bespreking van de effecten die gebruikt werden bij de beoordeling
door de actoren in de Community Impact Evaluation werden expliciet besproken in de
Milieuimpactanalyse (Deel VII) of het rapport Waterhuishouding (Deel III).

5.3.6.1 Onderzoeksvraag 1: Waterpeil tussen Schipdonk en Balgerhoeke
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ranking van de verschillende alternatieven
op de criteria die per actor werden naar voor geschoven voor het segment tussen Schipdonk
en Balgerhoeke. De omkaderde effecten werden door de desbetreffende actoren als het
belangrijkst aangeduid.
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Tabel 5-10

Overzicht scores per actor: onderzoeksvraag 1

Actor

Doelstelling

Criterium

Landbouwers

Behoud van de
landbouwactiviteit

Verlies aan
landbouwoppervlakte

Recreanten

Omwonenden

Versterken van het
recreatief potentieel
in de regio

Behoud van de
levenskwaliteit van
de omgeving

Alternatief 1

Alternatief 2

Alternatief 3

Zo min mogelijk

3

2

1

Wijziging van de watertafel

Geen neg. nvloed op
opbrengst

3

2

1

Buffercapaciteit

Zo hoog mogelijk

1

2

3

Gravitair afvoeren zijlopen

Zoveel mogelijk

1

1

3

Versterken recreatieve
infrastructuur

Zoveel mogelijk

3

2

1

Wijzigen ruimtebeleving

Zo weinig mogelijk

3

2

1

Impact op bouwkundig
erfgoed

Zo weinig mogelijk

3

2

1

Ruimteverlies

Zo weinig mogelijk

3

2

1

Onteigeningen

Zo weinig mogelijk

3

2

1

Wijzigen perceptieve
kenmerken

Zo weinig mogelijk

3

2

1
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Natuur

Erfgoedgemeenschap

Haven

18

Verbetering van de
ecologische kwaliteit

Behoud van erfgoed

Kostenefficiëntie

Veiligheid tegen
overstromingen18

Zo hoog mogelijk

1

1

3

Direct natuurverlies

Zo klein mogelijk

3

2

1

Verstoring door wijzigen
waterhuishouding

Zo weinig mogelijk

3

2

1

Verstoring door verzilting

Zo weinig mogelijk

nvt

nvt

nvt

Behoud buffercapaciteit

Zo hoog mogelijk

3

2

1

Verlies aan open ruimte

Zo laag mogelijk

3

2

1

Verstoring geomorfologie

Zo weinig mogelijk

3

2

1

Verstoren historisch
geografische structuren

Zo weinig mogelijk

3

2

1

Impact op bouwkundig
erfgoed

Zo weinig mogelijk

3

2

1

Impact op archeologische
waarden

Zo weinig mogelijk

3

2

1

Wijzigen perceptieve
kenmerken

Zo weinig mogelijk

1

2

3

Kostprijs van de verbinding

Zo laag mogelijk

3

2

1

Gebruiksvriendelijkheid

Zo groot mogelijk

1

1

1

Gegevens WLH
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Initiatiefnemer

Realisatie van
schakel in het
waterwegennet

Kostprijs van de verbinding

Zo laag mogelijk

3

2

1

Onteigeningen

Zo weinig mogelijk

3

2

1

Grondverzet

Zo weinig mogelijk

3

2

1

Verbeteren waterhuishouding

Zo veel mogelijk

3

2

1
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Uit het overzicht van de scores blijkt een opvallende dominantie van alternatief 3 ten
overstaan van de twee andere alternatieven. De grote ruimte-inname en het grondverzet
liggen hier aan de basis. Daarbij komt dat voor wat betreft het waterbeheer en de
waterbeheersing zelfs een ligging op 5,6m TAW gravitaire afvoer mogelijk maakt. Een lage
ligging leidt tot (zowel vanuit natuur als landbouw ongewenste) verdroging. De ruimteinname en het grondverzet hebben repercusies op veel andere domeinen. In eerste instantie
is de kostprijs het hoogst voor alternatief 1. Alternatief 3 is het goedkoopst. Het aantal
onteigeningen –dat mee de maatschappelijke aanvaardbaarheid bepaalt- ligt het laagst bij
alternatief 3, het hoogst bij alternatief 1.
Voor landbouw leidt een lage ligging tot meer direct grondbeslag (en productieverlies). De
huidige grondwatertafel is artificieel laag en wordt nu reeds op vele plaatsen gestuwd. Een
lage ligging heeft –zonder maatregelen- een bijkomend ongewenst drainage-effect. De
buffercapaciteit (tegen overstromingen) in geval van extreme was is het hoogst bij een
lagere ligging. In alle gevallen is een gravitaire oppervlaktewaterafvoer mogelijk.
Voor de recreanten is het behoud van (of de mogelijkheid tot ontwikkelen van) recreatieve
infrastructuur het belangrijkst. Daarnaast zijn ook de belevingswaarde en het onroerend
erfgoed van belang. Alternatief 1 scoort slecht voor wat betreft de bereikbaarheid van het
kanaal (bv. door vissers), de mogelijkheid om een jachthaven te ontwikkelen op de
afgesneden kanaalarm te Raverschoot en het gebrek aan belevingskwaliteit voor de
pleziervaart. Bovendien leidt de grote ruimte-inname tot een belangrijke impact op het
bouwkundig erfgoed. Daartegenover staat dat de vaste bruggen zo goed als op
maaiveldniveau liggen, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor fietsers en minder de
landschapsbeleving verstoren. Alternatief 3 heeft tegengestelde effecten. Het biedt de
meeste mogelijkheden voor de ontwikkeling van recreatie. Het zwakke punt ligt in de impact
van de brugovergangen op het landschapsbeeld. Alternatief 2 ligt netjes tussen 1 en 3.
Voor de omwonenden zijn onteigeningen van het grootste belang. Hier scoort alternatief 3
het best, Alternatief 1 het slechtst. De beleving van de omgeving wordt negatief beïnvloed
door de hoge ligging van de bruggen (Alternatief 3). Daar tegenover staat dat een diepe
ligging het contact met het water vermindert. Voor de omwonenden is het
overstromingsrisico een belangrijke zorg. Hoewel alle alternatieven zorgen voor een
verbetering van het overstromingsrisico in een groot gebied, neemt –zonder maatregelenhet risico op overstromingen in de directe omgeving van dit segment toe ten gevolge van de
waterstandsstijging in alternatief 3.
Voor natuur leidt een grotere ruimte-inname tot direct natuurverlies. Het aantal
natuurwaarden dat verdwijnt is het grootst bij alternatief 1, het kleinst bij 3. Er is bovendien
een aanzienlijk verlies aan open ruimte in Alternatief 1 en 2. Het belangrijkste effect op
natuur is echter afkomstig van de verwachte wijzigingen in de waterhuishouding; de lage
waterstanden leiden tot een drainerend effect dat –gezien de bestaande
verdrogingsproblematiek van een aantal natuurgebieden in de omgeving- niet wenselijk is.
Een beperkte stijging van het peil (Alternatief 3) wordt positief beoordeeld. De mogelijkheid
om water vast te houden in geval van droogte is het grootst bij alternatief 3.
Het effect op erfgoedwaarden is eenduidig. Grondverzet en ruimtebeslag leiden tot een
impact op archeologie, bouwkundig erfgoed, geomorfologische en historisch-geografische
waarden. Enkel voor wat betreft perceptieve kenmerken is er een meer genuanceerd beeld.
De hoge bruggen in alternatief 3 zorgen voor een negatieve score, die echter deels wordt
gemilderd door een meer positieve beoordeling van het kanaal zelf.
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De haven is vragende partij voor de realisatie van de infrastructuur. Opdat de realisatie er
komt moet het kanaal betaalbaar blijven. Het duurste alternatief (alternatief 1) scoort het
slechtst. Qua gebruiksvriendelijkheid scoren alle alternatieven op dit segment gelijk.
De initiatiefnemer heeft als hoofddoelstelling de verbinding in het waterwegennet op een zo
goedkoop als mogelijke manier te realiseren, maar met respect voor de maatschappelijke
aanvaardbaarheid. Aangezien de hier onderzochte alternatieven qua opbrengst evenwaardig
zijn, scoort ook hier alternatief 1 het slechtst. De initiatiefnemer wil daarnaast ook dat de
waterhuishouding in een groot gebied verbetert. Ook hier scoort alternatief 1 het slechtst.
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5.3.6.2 Onderzoeksvraag 2: Waterpeil en ligging tussen Balgerhoeke en de achterhaven van Zeebrugge
Tabel 5-11

Overzicht scores per actor: onderzoeksvraag 2

Actor

Doelstelling

Criterium

Landbouwers

Behoud van de
landbouwactiviteit

Verlies aan
landbouwoppervlakte

Recreanten

Omwonenden

Versterken van het
recreatief potentieel
in de regio

Behoud van de
levenskwaliteit van
de omgeving

Alternatief 1

Alternatief 2

Alternatief 3

Zo min mogelijk

1

1

3

Wijziging van de watertafel

Geen neg. invloed op
opbrengst

3

1

1

Buffercapaciteit

Zo hoog mogelijk

1

3

2

Gravitair afvoeren zijlopen

Zoveel mogelijk

2

3

1

Versterken recreatieve
infrastructuur

Zoveel mogelijk

2

2

1

Wijzigen ruimtebeleving

Zo weinig mogelijk

2

2

1

Impact op bouwkundig
erfgoed

Zo weinig mogelijk

1

1

3

Ruimtebeslag

Zo weinig mogelijk

1

1

3

Onteigeningen

Zo weinig mogelijk

1

1

3

Wijzigen perceptieve
kenmerken

Zo weinig mogelijk

1

3

2
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Natuur

Erfgoedgemeenschap

Haven

Initiatiefnemer

Veiligheid tegen
overstromingen (lokaal)

Zo hoog mogelijk

1

2

1

Direct natuurverlies

Zo klein mogelijk

1

1

3

Verstoring door wijzigen
waterhuishouding

Zo weinig mogelijk

3

2

1

Verstoring door verzilting

Zo weinig mogelijk

3

2

1

Vasthouden water

Zo hoog mogelijk

3

2

1

Verlies aan open ruimte

Zo laag mogelijk

1

1

3

Verstoring geomorfologie

Zo weinig mogelijk

3

2

1

Verstoren historisch
geografische structuren

Zo weinig mogelijk

3

2

1

Impact op bouwkundig
erfgoed

Zo weinig mogelijk

1

2

3

Impact op archeologische
waarden

Zo weinig mogelijk

1

1

3

Wijzigen perceptieve
kenmerken

Zo weinig mogelijk

1

3

2

Optimale
binnenvaartontsluiting

Kostprijs van de verbinding

Zo laag mogelijk

3

2

1

Gebruiksvriendelijkheid

Zo groot mogelijk

3

2

1

Realisatie van

Kostprijs van de verbinding

Zo laag mogelijk

3

2

1

Verbetering van de
ecologische kwaliteit

Behoud van erfgoed
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schakel in het
waterwegennet

Onteigeningen

Zo weinig mogelijk

3

1

2

Grondverzet

Zo weinig mogelijk

3

1

2

Verbeteren waterhuishouding

Zo veel mogelijk

3

2

1
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Het beeld van de afweging per actor is minder duidelijk dan bij de vorige onderzoeksvraag.
Dit is vooral het gevolg van de bijkomende ruimte-inname voor alternatief 3, de hoge
bruggen (alternatief 2 en 3) en de verschillen ten gevolge van de effecten op de
waterhuishouding.
Voor de landbouwers is het primordiaal dat een gravitaire afvoer van polderwater mogelijk
blijft. Dit is enkel het geval in alternatief 1 en 3. Bij alternatieven 2 en 3 is er voldoende
buffercapaciteit in het kanaal is om, in geval van piekdebieten, het water op te vangen.
Alternatief 3 scoort wel het slechtst als het gaat om de inname van bijkomende
landbouwgrond.
Voor de recreanten biedt een dubbel kanaal de meeste recreatieve mogelijkheden, o.m.
door de aanwezigheid van twee verschillende types vismogelijkheden (waterweg /
afvoerkanaal). Ook de aanwezigheid van de middenberm wordt gewaardeerd.
Daartegenover staat dat een hoge waterstand ook hogere bruggen met zich meebrengt.
Gezien het lage omgevingspeil is het verschil tussen de alternatieven echter kleiner dan op
het eerste segment. Wat betreft de beleving voor de pleziervaart wordt alternatief 3 het best
gewaardeerd. Alternatief 1 en 2 leiden immers tot een zeer brede vaarweg die minder wordt
geapprecieerd. De lagere waterstand in alternatief 1 vermindert de beleving van de
omgeving. Tenslotte leidt de ruimte-inname van alternatief 3 wel tot een mogelijk grotere
impact op bouwkundig erfgoed.
Voor de omwonenden zijn in eerste instante de ruimte-inname en het aantal onteigeningen
van belang. Hierdoor krijgt alternatief 3 een slechtere score dan alternatief 1 en 2. Daar staat
tegenover dat de belevingswaarde in alle alternatieven wordt aangetast. Enerzijds zijn er de
bruggen, die het meest impact hebben in alternatief 3 en 2. Anderzijds is er de
belevingswaarde van het kanaal zelf, die het meest wordt aangetast bij het verdwijnen van
de middenberm (alternatief 1 en 2). Alternatieven 2 en 3 scoren goed als het gaat om de
beveiliging van het gebied dat afgewaterd wordt via het Afleidingskanaal van de Leie.
Vanuit natuur is ook geen eenduidige voorkeur aanwezig. Qua direct natuurverlies en verlies
aan open ruimte heeft alternatief 3 de laagste score. Anderzijds heeft dit alternatief de minst
negatieve effecten op de waterhuishouding in het gebied. Alternatief 1 scoort, door de lage
ligging van het kanaal, slecht op het risico voor verzilting. Alternatieven 1 en 2 scoren slecht
door het verspreiden van de verziltingsproblematiek op beide kanalen. Alternatief 3 beperkt
de verziltingsproblematiek tot het Afleidingskanaal.
Vanuit een erfgoedperspectief leidt het wegnemen van de middenberm tot een ernstige
verstoring van de samenhang tussen de kanalen en hun omgeving. De keuze voor een
waterstand op 3,50 m TAW zorgt in dit geval voor een functionele breuk tussen de polders
en het kanaal (Alternatief 2). Door het verdwijnen van de middenberm verdwijnt meteen een
belangrijk historisch-geografische structuur. Anderzijds zorgt de bijkomende ruimte-inname
van Alternatief 3 op de zuidelijke oever voor een mogelijke impact op de archeologische
waarden in het gebied, die wellicht op de middenberm reeds zijn verstoord. Bovendien is zo
ook potentieel meer bouwkundig erfgoed bedreigd. De impact op perceptieve kenmerken is
vooral negatief in het geval de middenberm verdwijnt. Er is in elk geval een impact van de
kruisende bruggen. Hij is wel groter voor Alternatief 2 en 3.
Wat betreft de kostprijs scoort Alternatief 1 het slechtst. Voor Alternatieven 2 en 3 wordt de
kostprijs door tegengestelde elementen beïnvloed. Enerzijds is er meer grondverzet en
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bijkomende onteigeningen voor Alternatief 3. Alternatief 2 heeft dan weer behoefte aan een
volledig nieuw afwateringssysteem voor de polders.
De initiatiefnemer wil in eerste instantie een niet te dure oplossing. Alternatief 1 scoort hier
het slechtst. Daarnaast is ook een positieve impact op waterhuishouding belangrijk. Ook hier
scoort Alternatief 1 het slechtst, omdat het systeem afhankelijk wordt van een groot
pompgemaal om in zee te spuien. Bovendien is de verzilting het grootst. Alternatief 2 scoort
slecht op verzilting omdat de verzilting zal optreden in beide kanalen. Grondverzet is het
hoogst bij alternatief 1, gevolgd door 2 en 3. Het aantal onteigeningen is het grootst bij
alternatief 3.

5.3.7

Conclusies

Op basis van de scoretabel kan men antwoorden geven op de onderzoeksvragen die
werden gesteld. Naast conclusies over de onderzochte alternatieven kunnen ook
aanbevelingen worden geformuleerd om negatieve scores te milderen. Er kan m.a.w.
worden aangegeven op welke wijze de alternatieven geoptimaliseerd kunnen worden. Op
basis van de optimalisatie gebeurt dan de gedetailleerde effectbespreking van de
overgebleven onderzoeksalternatieven.
Uit de bespreking van de effecten en de toewijzing aan sectoren blijkt duidelijk dat voor het
segment opwaarts Balgerhoeke de alternatieven met grote uitgraving (1 en 2) gedomineerd
worden door alternatief 3 op zo goed als alle aspecten. Enkel de impact van de kruisende
bruggen leidt tot een tegenindicatie voor alternatief 3. Gezien het grote overwicht van
alternatief 3 op quasi alle onderzochte effecten wordt –voor dit segment- voorgesteld om
enkel nog verder te werken met een waterhoogte van 5,60 m TAW.
Omdat de waterhoogte van 5,60 potentieel kan leiden tot lokaal te hoge waterstanden werd
ook een variant met het behoud van de bestaande waterhoogte 5,00 m TAW (en een extra
sluis te Schipdonk) worden bekeken. Deze variant heeft tevens als voordeel dat de
aansluiting van het Eeklo’s vaardeken –en de jachthaven van Eeklo- het eenvoudigst is.
Voor het segment tussen Balgerhoeke en Zeebrugge is het beeld minder éénduiding. Het
uitbreiden van het kanaal naar het zuiden (alternatief 3) brengt een aantal negatieve
impacten mee. Het behoud van de middenberm leidt dan weer tot positieve evaluaties. Een
tegengestelde conclusie kan getrokken worden voor de één-kanaalsalternatieven. De keuze
voor één kanaal op 1,50 m TAW krijgt zowat over de hele lijn een slechtere beoordeling dan
een kanaal op 3,50 m TAW. Het leidt immers tot een aantal fundamentele problemen met
betrekking tot waterhuishouding. Zo zorgt de lage ligging voor een volledige afhankelijkheid
van pompen voor het lozen van water in zee (zowel voor Afleidings- als Leopoldkanaal).
Bovendien is de verziltingsproblematiek veel groter. In het geval van één kanaal op 3,50m
TAW geval dient wel een oplossing gezocht te worden voor de afvoer van polderwater
(pompen). Om het polderwater te verzamelen, te bufferen en toe te leiden naart de pompen
is een extra gracht nodig waarvan de ruimte-inname niet mee is opgenomen in deze
afweging. Het samenvoegen van beide kanalen heeft ook tot gevolg dat de
verziltingsproblematiek zich op beide kanalen voordoet.
Door het grote belang dat wordt gehecht aan de problematiek m.b.t. waterhuishouding (o.m.
verzilting) wordt geconcludeerd dat het behoud van een tweekanalenstelsel de voorkeur
geniet. Omdat het dubbele kanaal extra ruimte-inname tot gevolg heeft, werd bijkomend
gekeken worden of de ruimte-inname niet kon worden teruggedrongen door ruimtelijke
optimalisatie.
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6.

BESCHRIJVING GEOPTIMALISEERD ALTERNATIEF 3

Het ruimtelijk geoptimaliseerde alternatief 3 is gebaseerd op alternatief 3, maar is
geoptimaliseerd naar ruimteinname toe. Er is m.a.w. getracht om zoveel als mogelijk
de inname buiten het huidige gabariet van de kanaalzone te vermijden. Daarbij werd
gekeken naar maatregelen zoals een uitbreiding van het toepassen van bak- en
gemengde profielen, het innemen van een deel van de middenberm, het gebruik van
beweegbare bruggen e.d.m..
Een plan van het voorontwerp van dit geoptimaliseerd alternatief is terug te vinden als
bijlage bij deel IV van de haalbaarheidsstudie.

6.1
6.1.1

Beschrijving per segment
Segment 1

Voor het eerste segment betekent dit een waterstand (normaal peil) op 5,6 m TAW vanaf
Schipdonk (waar de sluis verdwijnt) tot de nieuwe sluis ten noorden van Raverschoot. De
bochtafsnijding die hier wordt voorzien wordt tevens benut als wachtzone en sluis. Hierdoor
kan de bestaande kanaalarm behouden blijven. Deze arm wordt gebruikt voor de afvoer van
wassen en voorzien van een stuw op het opwaartse gedeelte.
Het bestaande Afleidingskanaal wordt verbreed, voornamelijk in westelijke richting. Ter
hoogte van Zomergem, Stoktevijver, Oostwinkelbrug en Veldekensbrug wordt een bakprofiel
aangehouden. Tussen Oostwinkelbrug en Veldekensbrug komt een gemengd profiel
(kaaimuur in het oosten, talud in het westen). Ten noorden van de Duivenkeetbrug en ten
zuiden van de Oostwinkelbrug zijn op de oostelijke oevers wachtzones voor schepen
tevoorzien.
Op de Vaart van Eeklo wordt een pleziervaartsluis voorzien ter hoogte van de N499.
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Type profielen voor het segment 1 Schipdonk - Raverschoot
Alternatief 3
Waterpeil: NP + 5,60 TAW
Omgevingspeil: ± 9,00 TAW
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6.1.2

Segment 2

Vanaf de nieuwe sluis ten noorden van Raverschoot tot Strobrugge wordt een waterpeil van
3,5m TAW aangehouden. Ruimtelijk sluit het tracé terug aan bij het bestaande tracé ter
hoogte van de kruising met de N9. Tussen de N9 en de N49 wordt gekozen voor een
bakprofiel. Ten noorden van de brug van de N49 wordt een profiel in talud aangehouden.
Ter hoogte van Celie komt er een gemengd profiel. Langsheen het tracé worden, waar dat
nu het geval is, minimaal twee rijen bomen voorzien.
Er is een wachtzone voorzien op de zuidelijke oever tussen de Rapenbrug en Strobrugge.
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Typeprofielen voor het segment 2 Balgerhoeke - Strobrugge
Onderzoeksalternatief 2 + 3:
Waterpeil: NP + 3,50 TAW
Omgevingspeil: ± 6,00 TAW
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6.1.3

Segment 3

Vanaf Strobrugge lopen het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie parallel. De
volledige ruimte-inname bevindt zich op de linkeroever van het Afleidingskanaal. Ter hoogte
van Moerkerke wordt een gemengd profiel voorzien. Bij de kruising met de Damse vaart
wordt de ruimte-inname zoveel mogelijk gerealiseerd op de middenberm, waar tevens een
kruisingsplaats wordt voorzien. Voor dit volledige segment wordt uitgegaan van het
herstellen van 3 bomenrijen aan de buitenzijde van de ventweg. Er is een bijkomende
kruisingsplaats op de zuidelijke oever ten westen van Jaksensbruggen.
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Type profiel voor het segment 3 Strobrugge – Zeebrugge
Onderzoeksalternatief 3B
Waterpeil: NP + 3,5 TAW
Omgevingspeil: ± 4,00 TAW

Type profiel voor het segment 3 Strobrugge – Zeebrugge
Onderzoeksalternatief 3B
Waterpeil: NP + 3,5 TAW
Omgevingspeil: ± 3,00 TAW
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6.2

Brugovergangen

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 negatief effect.
In de haalbaarheidsstudie 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 kan worden geopteerd om bepaalde brugovergangen samen te nemen.
Beslissingen met betrekking tot het type bruggen, het verplaatsen van bruggen of het
eventueel samenvoegen van verbindingen dienen deel uit te maken van verder onderzoek
en overleg met wegbeheerders en lokale besturen.
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 6-1

Hefbrug (principeschets)

Figuur 6-2

Hefbrug (detail bruggehoofd)
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Figuur 6-3

Ophaalbrug (principeschets)

Figuur 6-4

Ophaalbrug in geopende toestand (principeschets)
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6.3

Maatregelen om verzilting van het kanaal te beperken

Het huidige ontwerp voorziet al in twee basismaatregelen die tot doel hebben de verzilting
tegen te gaan. In eerste instantie betreft het de bouw van een sluis ter hoogte van de
aansluiting met de haven van Zeebrugge. Daarnaast zijn ook kwelgrachten voorzien die bij
verzilting van het kanaalwater het effect op de omgeving moeten milderen. In wat volgt wordt
ingegaan op een aantal bijkomende beheersmaatregelen en technische ingrepen ter hoogte
van de sluis die, zo nodig, toelaten een verdere verbetering te realiseren. (Kerstma et
al.,1994).
De keuze van maatregelen moet genomen worden op basis van een gedetailleerde studie
van de verzilting en de maatregelen aan de hand van een dichtheidsafhankelijk
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.
Of deze maatregelen al dan niet moeten worden genomen en welke maatregelen in
voorkomend geval het meest efficiënt zijn moet verder worden onderzocht. Het detailniveau
overstijgt –net zoals bij een heel aantal andere technische aangelegenheden- dat van deze
haalbaarheidsstudie

6.3.1

Sluisbeheer

Goed sluisbeheer is een middel om verzilting te beperken. Op dat vlak kunnen volgende
punten aangehaald worden:
• De zoutlast vermindert meer dan het proportionele aandeel van minder sluisoperaties;
• Hoe beter de kolk gevuld is met schepen, hoe kleiner het watervolume en dus ook het
zoutwatervolume. Bovendien wordt het aantal schuttingen beperkt en de frequentie
van de uitwisselingsstromen;
• Het gebruik van tussendeuren reduceert het volume.
Vermits de haven van Zeebrugge een constant peil heeft is het niet mogelijk te profiteren
van versassingen bij laag tij.

6.3.2

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 vertikale menging
is, is doorspoeling efficiënt.
Doorspoeling is niet of slechts in beperkte mate mogelijk in bepaalde gedeelten van de
aansluiting op de haven of het Boudewijnkanaal, omwille van het strikte peilbeheer in de
haven. Buiten de aansluiting op de haven (op het Afleidingskanaal zelf en het afwaarts
aansluitende afvoerkanaal) is in tijden van was wel doorspoeling mogelijk. In zulke gevallen
kan de doorspoeling zeer grondig gebeuren.

6.3.3

Systemen bij open deuren

Bij open sluisdeuren zijn er systemen om verzilting te beperken.
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• 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 onderhavig
geval pas efficiënt nadat een zekere verzilting is opgetreden achter de sluis.
• Een beweegbare drempel (rekening houdend met diepgang van de versaste schepen)
in de bodem van sluiskolk.
• Direct terugspoelen van zoutwater 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. Omwille van de versassing met
zoetwater in het geval van het afleidingskanaal, stellen we voor de ontwikkeling van de
zouttong te fixeren in de kolk.

6.3.4

Systemen bij gesloten deuren

In de kolk kan verzilting aangepakt worden met volgende systemen:
• Het gelijktijdig wegpompen van zoutwater en vullen met zoetwater. 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 6-5 en Figuur
6-6) 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 van het liftbakvolume beperkt kan worden. Pompen zijn
hierbij nodig om variaties van zoutvolume in de liftbak (met en zonder schepen) te
compenseren.

Figuur 6-5

Principe van de zoutlift
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Figuur 6-6

6.3.5

Verfijningen van het zoutliftprincipe

Efficiëntie van maatregelen tegen verzilting en verder onderzoek

Figuur 6-7 geeft een overzicht van methodes om de indringing van zoutwater te beperken.
Het is duidelijk dat hoe groter het beschikbare volume zoetwater, hoe efficiënter de methode.
Ook met beperkte hoeveelheden kan echter een belangrijke beperking in uitwisseling
bekomen wordt.

Figuur 6-7

Overzicht van efficiëntie van maatregelen tegen verzilting

Maatregelen om verzilting tegen te gaan moeten hoe dan ook genomen worden, maar de
mogelijkheden worden voor het Afleidingskanaal beperkt door de beperkte volumes zoet
water. Met een verlies van zoetwater 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 .
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6.4

Uitvoeringswijze en fasering van de werken

Indien wordt gekozen voor de uitvoering van Seine-Schelde West, zal de uitvoering plaats
vinden van 2012 tot 2019. Bij de uitvoering moet rekening gehouden worden met het feit dat
de afvoerfunctie van het afleidingskanaal ten allen tijde moet worden gehandhaafd.
Gelet op de aard van de werken is volgende fasering mogelijk:
-

Bouw van de kruisende infrastructuur: door eerst de kruisende infrastructuur aan te
passen is het mogelijk om de bestaande bruggen af te breken en transport over
water te voorzien bij de uitvoering van de werken. Er wordt over gewaakt dat ook
tijdens de werken alle verbindingen behouden blijven.

-

Bouw van sluizen en stuwen: de sluizen kunnen –met uitzondering van een
eventuele sluis in Zeebrugge voor aansluitingsvariant 2 (doortrekken van het kanaal)
en de pleziervaartsluis op het Eeklo’s Vaardeken- volledig in droge omstandigheden
worden gebouwd. Dit geldt ook voor de kanaalarm waarop ze worden gebouwd.
Hierdoor kan de bouwtijd beperkt worden tot een tweetal jaar. Voor bouw ‘in de
natte’ wordt een jaar langer gerekend.

-

Plaatsen van damwanden: Het plaatsen van de damwanden kan zowel vanop het
land als vanop het water gebeuren. Gezien de slechte bereikbaarheid van het
kanaal over de weg, lijkt het aangewezen om vanaf een ponton de damwanden te
plaatsen. Dit heeft bovendien als voordeel dat op deze wijze zowel aan de zijde van
de middenberm als aan de buitenoevers van het kanaal kan worden gewerkt.

-

Uitbaggeren van het kanaal: Gezien de hoeveelheid grond die moet worden
verwijderd zal lijkt het aangewezen om het kanaal uit te baggeren. Dit heeft als
voordeel dat vanop het water kan worden gewerkt en dat de gebaggerde specie via
de waterweg kan worden afgevoerd. Er kan daarbij zowel stroomopwaarts als
stroomafwaarts worden vertrokken. Indien men vanaf Schipdok zou beginnen moet
ten allen tijde de stuw in gebruik blijven om de waterafvoer te regelen. De afvoer van
specie kan dan door gebruik te maken van kleine schepen (gezien de beperkingen
op de sluis zelf) naar het kanaal Gent-Brugge. Alternatief kan ervoor geopteerd
worden om de specie over te pompen (over de sluis van Schipdonk) in een groter
schip.
Indien stroomafwaarts wordt begonnen zou wellicht meteen gerbuik kunnen
gemaakt worden van de verbinding met het Boudewijnkanaal om zo ofwel via de
haven (estuaire vaart via kanaal Gent-Terneuzen) ofwel via het kanaal Gent-Brugge
de specie af te voeren en materiaal aan te voeren.
o

De bestemming van de baggerspecie is een oude zandwinningsput in
Lochristi, waar ongeveer 4,5 miljoen m³ terecht zou kunnen. De site in
Lochristi ligt op ongeveer 3,5 km van het Sifferdok, ten oosten van
Oostakker. Deze afstand zou met vrachtwagens moeten worden afgelegd.
Indien men dit wil vermijden kan er over gedacht worden om een tijdelijke
pompleiding aan te leggen tussen de aanmeerplaats van de schepen en de
berging.

o

Voor het resterende deel van de baggerspecie is nog geen bestemming
gevonden; Deze is o.m. afhankelijk van de kwaliteit van de specie. Eerste
analyseresultaten geven aan dat de uitgebaggerde specie niet vervuild is. Er
wordt uitgegaan van een transport over land van gemiddeld 50 km. Voor het
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transport over land wordt een capaciteit per vrachtwagen van 15 m³
gerekend.

Figuur 6-8

Bergingslocatie te Lochrist (bron: Google Earth)

-

Afwerking van de oevers: in functie van de exacte fasering worden de oevers zo
snel mogelijk na het realiseren van het kanaal afgewerkt. Tot deze fase behoort o.m.
de aanleg van trekwegen, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het planten
van bomen etc.

-

Realiseren van doorsteken tussen de de verschillende panden: de verbinding tussen
het afleidingskanaal en het (eventuele) kanaalpand ten zuiden van de haven, de
aansluiting van de nieuwe kanaalarm te Raverschoot en de aansluiting met het
kanaal Gent-Brugge.

De hier voorgestelde fasering kan ook toegepast worden op deelsegmenten en hoeft niet
voor het kanaal als geheel. De andere werkzaamheden (bv. het bouwen van sifons, duikers,
grachten e.d.m.) worden hierop afgestemd.
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7.
7.1

CONCLUSIES
Aanleiding voor het project

De binnenvaart wordt algemeen aanvaard als een belangrijk alternatief voor het wegvervoer,
zeker wanneer het gaat om de ontsluiting van havens. De laatste tien jaar is dan ook een
stijging van de trafiek over de binnenvaartwegen merkbaar. De Vlaamse kusthavens van
Oostende en Zeebrugge worden echter gekenmerkt door een bijzonder laag aandeel van de
binnenvaart in het hinterlandtransport. De laatste jaren zijn grote inspanningen geleverd om
–in het bijzonder de haven van Zeebrugge- optimaal te ontsluiten voor verschillende
vervoersmodi. Daarbij wordt gewerkt aan een verbeterd wegennet (aanleg van de AX), een
geoptimaliseerde spoorverbinding en estuaire vaart. Geen van deze modi is echter op
zichzelf in staat om de voorziene groei van de zeehavens op te vangen. Dit komt duidelijk tot
uiting in de trafiekprognoses die voor de kusthavens werden opgemaakt.
In de voorbije decennia is er gepoogd om de bestaande binnenvaartverbinding –het kanaal
Gent-Brugge-Oostende- verder uit te bouwen. Ondanks alle investeringen blijven er op deze
verbinding belangrijke knelpunten. De vaart rond Brugge heeft een capaciteit van hooguit 2
miljoen ton, wat onbeduidend is tegenover de aanvoer van goederen in de kusthavens. Door
het nog steeds zeer krappe profiel op een aantal secties is de scheepsgrootte beperkt tot
1350 ton met eenrichtingsverkeer in de smalle gedeelten. Door de schaalvergroting in de
binnenvaart is dit op temijn onvoldoende. De overblijvende knelpunten zijn bovendien
moeilijk op te lossen. Zo is het onmogelijk om verdere aanpassingen te doen aan de Brugse
Ringvaart.
De toenemende trafiek zorgt er bovendien voor dat de beweegbare bruggen die het Brugse
stadscentrum ontsluiten, steeds vaker moeten worden geopend, met alle gevolgen voor het
wegverkeer en de zachte modi.
De ‘haalbaarheid’ van de Seine-Schelde West verbinding wordt in wat volgt opgesplitst in
verschillende haalbaarheidsaspecten. Achtereenvolgens komen de technische
economische, milieu en maatschappelijke haalbaarheid aan bod. Telkens zal worden
aangegeven welke conclusies uit voorliggende haalbaarheidsstudie kunnen worden
getrokken en welke kwesties er nog open blijven staan.

7.2
7.2.1

Haalbaarheid
Technische haalbaarheid

Uit de haalbaarheidsstudie blijkt een duidelijke voorkeur voor een ruimtelijk geoptimaliseerd
alternatief, gebaseerd op Alternatief 3. Dit houdt in dat het Afleidingskanaal wordt aangepast
met een waterhoogte die stroomopwaarts Balgerhoeke aansluit op het Groot Pand (+5,60 m
TAW). Stroomafwaarts wordt het huidig normaal peil (+3,50 m TAW) behouden. Op die wijze
wordt niet enkel de waterbeheersdoelstelling gehaald. Het is een keuze die het grondverzet
minimaliseert en de effecten op de grondwaterhuishouding minimaliseert en de laagste
kostprijs heeft. De keuze voor Alternatief 3 heeft ook belangrijke voordelen voor de
uitvoering van het project. Tijdens de werken blijft immers het Leopoldkanaal permanent
beschikbaar voor het afvoeren van water.
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Voor het traject tussen Schipdonk en Zeebrugge doen zich geen onoverkomelijke
uitvoeringsproblemen voor. Dit wil echter niet zeggen dat bij het uitvoeren van het project
zich geen negatieve effecten voordoen. Het aantal is evenwel beperkt. Het grootste
aandachtspunt voor het plan blijkt de aansluiting aan de haven van Zeebrugge zelf. Door het
aanwenden van de reservatiestrook van het kanaal voor het aanleggen van de AX en door
de toekomstige aanwezigheid van de AX, neemt de technische complexiteit van de
aansluiting aanzienlijk toe. Door het compact samen ontwerpen van de bundel AX-kanaal,
kan evenwel binnen de oorspronkelijke reservatiestrook voor het kanaal gebleven worden.
De aanwezigheid van hoofdgasleidingen en verschillende spoorlijnen hypothekeren
alternatieven. Een aansluiting via het huidig kanaaltracé (variant C) heeft onmiskenbaar
ruimtelijke voordelen. Er zijn echter aanzienlijke technische bezwaren. De aanpassingen die
nodig zijn om de AX over het kanaal te leiden zijn van die aard dat ze de milieueffecten van
de AX-(zoals beschreven in het plan-MER AX- aanzienlijk doen toenemen. Bovendien vormt
de aansluiting een minder goede oplossing voor verkeer vanuit de haven van Oostende. De
aansluiting via het zuidelijk insteekdok (variant B) leidt tot een aanzienlijke ruimte-inname en
vereist ingrepen in de bestaande infrastructuur. Ook hier ontstaan aanzienlijke
neveneffecten door de bouw van ongelijkgrondse kruisingen met spoor en weginfrastructuur.
Een aansluiting via het zuidelijk insteekdok leidt bovendien tot belangrijke oppervlakten aan
restruimte.
Om deze redenen wordt de bouw van een verbindingskanaal tussen het Afleidings- en
Boudewijnkanaal zoals voorzien middels de reservatiezone, naar voor geschoven als meest
haalbare oplossing.
De uitvoering van het project zal een zekere mate van verzilting van het kanaalwater met
zich meebrengen nabij de haven. Om de impact van de verzilting op de omgeving te
beheersen zijn technische ingrepen voorhanden, waaraan echter een prijskaartje hangt. De
belangrijkste ingreep om verzilting tegen te gaan –een extra sluis ter hoogte van de
aansluiting van de haven- is als basismaatregel reeds meegenomen in het voorontwerp.
Verdere studie bij de detailuitwerking van het project zal moeten aangeven welk gamma
maatregelen nog extra moet worden ingezet.
Ten einde in droge periodes eventuele problemen qua beschikbaarheid van voldoende water
in het stroomgebied van de Leie en de Boven-Schelde om aan alle huidige vragen en
verplichtingen te kunnen voldoen, te vermijden, wordt het kanaal als dusdanig ontworpen dat
het te allen tijde zelfvoorzienend kan zijn. Daartoe wordt het aanwenden van spaarzame
sluistypes, en het voorzien van pompinstallaties in het ontwerp meegenomen.

7.2.2

Economische haalbaarheid

Trafiekprognose
Om de economische haalbaarheid van het project Seine-Schelde West te kunnen
inschatten, werden trafiekprognoses opgesteld voor de situatie met en zonder project. Hierbij
werd ervan uit gegaan dat de nieuwe scheepvaartverbinding gerealiseerd zal zijn tegen
2020. De trafiekprognose is gebaseerd op de verwachte toename van het maritieme
transport in de kusthavens, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een hoge groeien een lage groei-scenario. Recent cijfermateriaal van de haven van Zeebrugge dat in de
studie weerhouden cijfers niet het hoge groei-scenario overstijgt, laat vermoeden dat de
realiteit eerder in de buurt van het hoge groei-scenario zal liggen en dat het lage groeiscenario kan beschouwd worden als een minimaal scenario.
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Op basis van deze uitgangspunten wordt in 2030 een binnenvaarttrafiek verwacht van 9,8
miljoen ton (t.o.v. 2,2 miljoen ton zonder project) in het hoge groei-scenario en 6,0 miljoen
ton (t.o.v. 1,9 miljoen ton zonder project) in het lage groei-scenario.
Gelet op het feit dat de belangrijkste trafiekstromen gebaseerd zijn op verschijningsvormen
met een laag soortelijk gewicht (containers en voertuigen), is dit tonnage enigszins
bedrieglijk. Ze gaat immers gepaard met aanzienlijk meer scheepsbewegingen dan dezelfde
tonnages bij bulktransporten. Concreet worden jaarlijks 9.433 scheepbewegingen verwacht
in het hoge groei-scenario en 5.895 in het lage groei-scenario. Het globale aandeel van de
binnenvaart in de modal split van de havens evolueert hiermee van 2% naar 8-9%. Deze
toename omvat in hoofdzaak het containervervoer waar een modal share van de
binnenvaart van 27% verwacht wordt.
Het feit dat alle modi van belang blijven in de toekomst (cf. wegtransport dat een modal
share van ca. 55% blijft behouden) heeft alles te maken met het feit dat de maritieme
groeivooruitzichten aanzienlijk zijn. Dit gegeven wordt ondersteund door de evoluaties op
internationaal vlak. Daarom is het verbeteren van de vervoersmogelijkheden via alle modi
wenselijk en levert het Seine-Schelde West-project een wezenlijke bijdrage aan het beter
voorbereid zijn op de nog te verwachten maritieme doorgroei. Het kanaal maakt dus ook de
zinvolheid van N49- en AX-werken en uitbreidingen aan het spoor niet minder, evenmin als
dat verhoogde spoor- en wegcapaciteit het nut van het kanaal in vraag stellen. De te
voorziene maritieme groei is immers van dermate omvang dat alle infrastructuur vereist zal
zijn.
Maatschappelijke kosten-batenanalyse
Op basis van de trafiekprognose voor de havens van Zeebrugge en Oostende werd
nagegaan of het project voldoende maatschappelijke baten creëert. Ook uit de kostenbatenanalyse blijkt een voorkeur voor alternatief 3, vanwege de lagere kostprijs. Ondanks de
voorzichtige, conservatieve trafiekprognose werd een positief rendement van ca 7 %
bekomen, berekend vanuit het zgn. internationaal perspectief (hetgeen het referentiekader
is, zoals voor andere studies). Een berekening vanuit nationaal perspectief (alsof de baten
zouden stoppen aan de landsgrenzen quod non) levert een rendement van nog meer dan 4
%. Dit wil zeggen dat de baten de kosten overtreffen. De baten zijn in eerste instantie
economisch van aard, maar houden ook rekening met de vermindering van het wegverkeer,
de emissies en dergelijke meer. Er is bewust voor geopteerd om mogelijke ruimtelijke
ontwikkelingen langs het kanaal niet meet e nemen. Aan de kostenzijde is met zoveel
mogelijk kostenposten rekening gehouden. Er werd dus niet alleen gekeken naar de
aanpassingen die nodig zijn voor de scheepvaart, maar ook naar milieukosten, de bouw van
een recreatieve sluis te Eeklo, de waterbeheersingsinfrastructuur, enz.
Het realiseren van een volwaardige binnenvaartontsluiting via een opwaardering van het
Afleidingskanaal van de Leie is vanuit maatschappelijk kosten-baten perspectief een
rendabele aangelegenheid. Het batige saldo ten opzichte van de kosten is het grootst indien
gekozen wordt voor het goedkoopste alternatief, nl. het Alternatief 3 (zijnde het weerhouden
Alternatief).
In de haalbaarheidsstudie is zoveel als mogelijk rekening gehouden met alle
kostprijsfactoren van de realisatie van het project. In verband met de onzekerheid die
omtrent kostprijsramingen steeds bestaat, is in de MKBA ook gesimuleerd wat de impact op
het kosten-baten saldo zou zijn indien de kostprijs met 20% toeneemt. Ook in dat geval is
het weerhouden Alternatief rendabel.
Er bestaan mogelijkheden om watergebonden economische activiteiten te ontwikkelen langs
het kanaal. Echter, omdat het niet wenselijk is om tot (industriële) lintbebouwing over te gaan
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langs het traject, in het bijzonder vanwege de hoge waardering van het gebied vanuit natuur
en landschap, worden deze mogelijkheden weliswaar beaamd, maar niet als verworvenheid
behandeld. De beste ontwikkelingsmogelijkheden situeren zich ter hoogte van
Maldegem/Eeklo. Er dient benadrukt dat het wijzen op deze opportuniteit niets zegt over de
wenselijkheid van dergelijke ontwikkeling. Derhalve worden er ook geen baten toegerekend
aan deze mogelijkheid en worden ze dus ook niet opgenomen in de batenkant van de
MKBA.
De optie om een hogere doorvaarthoogte te voorzien (9,10m in plaats van 7,00 m) biedt een
meerwaarde vanuit economisch perspectief. De baten overtreffen de kosten. Dit dient echter
afgewogen te worden tegen de niet-economische impacten waartoe verhoogde bruggen
aanleiding geven.
Gelet op het bij uitstek Europese en grensoverschrijdende karakter van havens en
binnenvaart, is het Europees/internationaal perspectief het meest aangewezen om een
afweging qua kosten en baten te maken voor het project. Houdt men evenwel een
Vlaams/nationaal perspectief aan, dan verminderen de baten. Aangezien de kosten dezelfde
blijven, ligt de rentabiliteit van het project dus lager. Echter, ook vanuit dat gezichtspunt blijft
het project batig in het geoptimaliseerd alternatief.
Budgettair aspect
De geraamde kostprijs voor het voorkeursalternatief (Alternatief 3) in combinatie met
aanslutingsvariant A (een verbindingskanaal tussen Afleidings- en Leopoldkanaal) bedraagt
630 miljoen Euro. In deze kostprijs zijn niet enkel de kosten opgenomen voor de aanleg van
het kanaal zelf, maar ook voor alle nodige waterbeheersingswerken, dwarsende
infrastructuren etc. Bovendien werd reeds een pakket basismaatregelen tegen verzilting
meegenomen. Ook de bouw van een sluis voor de pleziervaart op het Eeklo’s Vaardeken
maakt deel uit van de kostprijs. Daarbij komen nog de kosten voor onteigeningen e.d.m.. Die
belopen ongeveer 13,4 miljoen €. De kosten voor het eventueel compenseren van
Vogelrichtlijngebieden, zijn opgenomen in het deel onvoorzien, aangezien het nog niet
duidelijk is of hier een significant negatief effect optreedt. De studiekosten, tenslotte, worden
geraamd op 60 miljoen €.
Als onderhouds- beheers- en exploitatiekost voor het kanaal, de beweegbare bruggen e.d.
moet jaarlijks gerekend worden op een bedrag van 120.000 €. Voor de exploitatie van de
sluizen en pompen dient jaarlijks ca. 150.000 € te worden voorzien.
De financiering van het project zal het voorwerp moeten uitmaken van nader onderzoek.
Daarbij is zowel een rechtstreekse financiering vanuit begroting mogelijk, als een
financiering via PPS mogelijk, of via leningen verstrekt door de EIB. Het is hoe dan ook
aangewezen hierbij na te gaan in welke mate en op welke wijze financiële engagementen
kunnen aangegaan worden die geen repercussies hebben op de Vlaamse begroting en
bijgevolg Maastricht-neutraal zijn.
De redelijk technische minimale termijn waarbinnen het project kan gerealiseerd worden
bedraagt 6 à 7 jaar.
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7.2.3

Impact op de omgeving

Het behoud van het dubbele kanalenstelsel, zoals voorzien in alternatief 3, beperkt ook de
impact op de omgeving. Beide kanalen zijn immers sterk verschillend. Een combinatie van
de functie van beide kanalen leidt tot een suboptimale oplossing. De keuze voor een
eenzijdige verbreding van het Afleidingskanaal brengt wel meer ruimte-inname met zich mee
dan bij een combinatie van beide kanalen. Bij de optimalisatie van Alternatief 3 is getracht de
impact op de bewoning langs het tracé zoveel als mogelijk terug te dringen door het gebruik
van bak- en versmalde profielen, beweegbare bruggen etc. De ruimte-inname van het
geoptimaliseerde alternatief is echter veel kleiner dan de ruimte die hiervoor werd
gereserveerd op het gewestplan.
Er bestaat voldoende duidelijkheid over de draagwijdte van de wijzigingen van de
waterhuishouding op de omgeving om te concluderen dat Alternatief 3 voornamelijk beperkte
grondwaterstijgingen tot gevolg zal hebben die noch door natuur, noch door landbouw als
problematisch worden ervaren. Definitieve conclusies m.b.t. de speciale beschermingszones
en de landbouwfunctie kunnen echter enkel op basis van de gedetailleerde ecohydrologische studies en een Passende Beoordeling worden gemaakt.
Hierbij zal het ook belangrijk zijn te weten welk beheer van de waterstanden in de omgeving
door de diverse stakeholders gewenst wordt. De keuzes die hier moeten worden gemaakt
zijn echter onafhankelijk van de geplande ingrepen.
De aansluiting met het Boudewijnkanaal ten noorden van Dudzele zal met de nodige zorg
moeten uitgevoerd worden, zowel vanuit het perspectief van de bewoners, als uit
landschappelijk en natuuroogpunt. Door de bundel compact te ontwerpen kan de impact
beperkt worden. De alternatieve aansluitingsvarianten verschuiven de impact naar de
kruisende infrastructuren en buiten de voor het project voorziene reservatiestroken.
Het huidige kanaal wordt sterk geassocieerd met de flankerende bomenrijen, alhoewel deze
bomen aan bepaalde levenscycli onderworpen zijn. In de haalbaarheidsstudie is rekening
gehouden met het opnieuw aanplanten van een beperkt aantal bomenrijen. Op enkele
plaatsen zijn er vier of meer bomenrijen aanwezig en is boscompensatie nodig. Er wordt
voorgesteld om deze boscompensatie niet te realiseren door het herplanten van rijen
populieren, maar aan te sluiten bij het historische boscomplex waarvan o.m. het Leen deel
uitmaakt. Langs het kanaal kan dan gewerkt worden met een beperkt aantal bomenrijen,
hetgeen een gunstige impact heeft op de ruimte-inname op deze plaats.De aanleg van de
verbinding leidt tot aanzienlijke grondoverschotten. Eerste analyses leren dat slechts
beperkte vervuiling aanwezig is. De omvang van de overschotten maakt het echter
noodzakelijk om een duurzame oplossing te vinden voor de uitgebaggerde en uitgegraven
gronden.

7.2.4

Maatschappelijke haalbaarheid

In de loop van het proces is gebleken dat lokaal maatschappelijke weerstand bestaat tegen
de uitvoering van de Seine-Schelde West. Deze is enerzijds gebaseerd op weinig correcte
externe berichtgeving, maar geeft anderzijds wel aan dat de betrokken gemeenten en
bewoners erg gevoelig zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het kanaal.
De nadruk ligt daarbij in belangrijke mate op de landschappelijke kwaliteiten van het kanaal,
het recreatieve gebruik en de onzekerheid voor de omwonenden. Uit de haalbaarheidsstudie
blijkt duidelijk dat het mogelijk is, o.m. door het gebruik van bakprofielen en beweegbare
bruggen, om de ruimte-inname –en zo ook het aantal onteigeningen- te beperken. Na
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gedetailleerd ontwerp kan een aanzienlijk deel van de reservatiestrook bijgevolg worden
opgeheven.
Het huidige beeld van het kanaal zal zeker tijdens de werken, maar ook in een aanzienlijke
periode daarna ten dele wijzigen door de geplande ingrepen. Men dient hierbij te beseffen
dat het kappen en heraanplanten van bomenrijen een cyclisch proces is dat –ook zonder de
aanleg van Seine-Schelde West- zal blijven plaatsvinden en op dit ogenblik gebeurt. Het is
bovendien de overtuiging van de ontwerpers dat, mits de juiste keuzes en verder
ontwerpend onderzoek, het aangepast kanaal een gelijkwaardige ruimtelijke kwaliteit kan
ontwikkelen. Op een aantal plekken kan de aanleg van het kanaal worden aangegrepen om
de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.
De geplande werken hebben een impact op de recreatieve kwaliteiten van het gebied. De
impact op de visueel-landschappelijke kwaliteiten zal ook zijn gevolgen hebben op de
belevingskwaliteit tijdens de werken. Door het behoud van het Leopoldkanaal zal er echter
steeds een kwalitatieve fiets- en wandelverbinding blijven bestaan. Door een juiste fasering
kan ook de impact beperkt worden tot een deel van het traject. De uitvoering van het project
opent een aantal nieuwe recreatieve mogelijkheden, niet alleen voor de pleziervaart, maar
ook voor recreatie langs het kanaal. Het is de uitdaging om deze opportuniteiten degelijk te
ontwikkelen.
Tot slot kan verwezen worden naar de diverse kwaliteiten niet in het minst op
landschappelijk en recreatief vlak van vele Vlaamse waterwegen (b.v. Leie-Bovenschelde
e.a.) die deze kwaliteit combineren met een zeer belangrijke transportfunctie. Deze
vaststelling toont aan dat complementariteit wel degelijk mogelijk is.
Tevens is vastgesteld dat voor een aantal aspecten nog verder onderzoek noodzakelijk is
(bv. locaties van bruggen, heraanleg van wegenis). Daarom is het momenteel niet zinvol om
reeds de opmaak van een GRUP aan te vatten. Om een realistisch beeld te kunnen krijgen
van de benodigde ruimte op perceelsniveau dient een detailontwerp beschikbaar te zijn. De
opmaak van dit ontwerp kan gebeuren in nauw overleg met de betrokkenen.
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8.

AANBEVELINGEN VOOR HET VERVOLGPROCES

Landschap
Het opwaarderen van het Afleidingskanaal van de Leie heeft een landschappelijke impact.
Omdat het behoud van het huidige landschap niet mogelijk is dient aandacht besteed te
worden aan de wijze waarop men de aangepaste infrastructuur in het landschap een rol wil
laten spelen. Daarbij is het ontwikkelen van een gedegen visie uiterst belangrijk, niet alleen
omwille van het landschap an sich, maar ook omwille van de recreatieve rol die dit
landschap speelt. Het uitvoeren van een landschap(ontwerp)studie lijkt hiertoe het
aangewezen middel om tot een “mooi” kanaal te komen.
Verzilting
Op basis van de studie over verzilting die in het kader van de haalbaarheidsstudie werd
uitgevoerd, dient verder gedetailleerd studiewerk verricht te worden om te bepalen welke
van de mogelijke maatregelen tegen verzilting moeten aangewend worden
(projectuitwerking). De resultaten hiervan worden in de plan-Mer verwerkt.
Ecohydrologische studie
In de loop van de haalbaarheidsstudie werd een meetcampagne opgestart, die de basis
moet vormen voor een ecohydrologische studie in een zeer ruim gebied. De resultaten
hiervan zullen bij verder en gedetailleerder studiewerk (o.a. project-Mer en de
projectuitwerking) worden gebruikt om voldoende gedetailleerde kennis te hebben m.b.t. de
effecten op de ecologische waarden, zodat hiermee kan rekening gehouden worden en de
vereiste mitigerende maatregelen kunnen uitgewerkt worden.
Recreatie
In de huidige haalbaarheidsstudie is slechts zijdelings aandacht voor recreatie omdat deze
de haalbaarheid niet echt beïnvloedt. De vele vormen van recreatie op en langs een
waterweg worden enerzijds in belangrijke mate door de inwoners van het doortrokken
gebied beoefend, maar vormen tevens een troef voor de toeristische aantrekkingskracht van
het gebied. De huidige situatie kent een hoge waardering op dat vlak; de toekomstige
situatie moet eveneens aantrekkelijk, zo niet aantrekkelijker, zijn.
Landbouw
De effecten op de landbouw kunnen pas in detail worden bestudeerd wanneer voldoende
duidelijkheid bestaat over de ruimte-inname, de effecten op grondwater, de verzilting,
eventuele natuurcompensatie, lokale mobiliteit en dergelijke meer. Op basis hiervan kan een
gedetailleerd landbouweffectenrapport worden opgemaakt en bepaald worden welke
begeleidende maatregelen voor de landbouw zich opdringen.
Bestemming terreinen langs het kanaal
De gewenste bestemming van de gronden in de huidige reservatiezone, die niet door het
project worden ingenomen, zijn vast te leggen. Daarbij dient in het bijzonder aandacht uit te
gaan naar de bestaande bewoning. Daarnaast verdient het aanbeveling dat er duidelijke
afspraken komen over de toekomstige bestemming van de terreinen langs het kanaal.
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Gedetailleerd ontwerp
Om zekerheid te kunnen bieden aan de omwonenden over de uiteindelijke ruimte-inname
van het project en om een aantal van de overblijvende aandachtspunten te kunnen
oplossen, moet men beschikken over een gedetailleerd ontwerp. De precieze aanduiding
van de vereiste onteigeningen, de exacte positionering van de lokale ontsluitingen en het
effect op landbouw zijn enkel mogelijk op basis van een in detail uitgewerkt ontwerp.
Ook de maatregelen om de hinder tijdens de uitvoering zoveel mogelijk te vermijden, moeten
in het gedetailleerd ontwerp worden meegenomen.
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9.

MANAGEMENTSAMENVATTING

De Vlaamse havens vervullen een sleutelrol in de Vlaamse economie
Het economisch belang van de Vlaamse zeehavens is aanzienlijk. Ze staan in voor bijna
15% deel van het bruto binnenlands product van Vlaanderen en voor bijna 10% van de
arbeidsplaatsen. Ongeveer de helft van dit economisch belang wordt gecreëerd binnen de
havengebieden zelf, bij overslag- en transportbedrijven, in de havenindustrie en in de
publieke havendiensten. De andere helft ontstaat bij de toeleveraars aan de bedrijven in het
zeehavengebied. Deze cijfers laten de belangrijkste economische functie van de haven nog
buiten beschouwing, namelijk die van strategisch verbindingsstuk en doorgangspoort ten
aanzien van het achterland. Voor een kleine, open economie als Vlaanderen is de nabijheid
van goede aan- en afvoerlijnen een concurrentiële troef, zowel voor de bestaande bedrijven
als voor het aantrekken van nieuwe buitenlandse investeringen in industrie en logistieke
dienstverlening.

Seine-Schelde West: een binnenvaartontsluiting voor de Vlaamse kusthavens
Meer dan 70% van de goederen die van en naar de haven van Zeebrugge worden
getransporteerd wordt over de weg vervoerd. Slechts 2% gaat via de binnenvaart. Daarmee
scoort Zeebrugge aanzienlijk slechter dan andere, vergelijkbare havens. Voor de haven van
Oostende is de situatie vergelijkbaar. De binnenvaart maakt nu vooral gebruik van het
kanaal Gent-Brugge. Deze verbinding is echter niet aangepast aan het moderne
scheepvaartverkeer. Eén van de knelpunten is de ommevaart van Brugge. Door het
toegenomen scheepvaartverkeer staan het wegverkeer naar de Brugse binnenstad vaak
voor opgehaalde bruggen. Bovendien heeft het kanaal Gent-Brugge een aanzienlijke
natuurwaarde. In de toekomst is slechts een beperkte capaciteitsuitbreiding mogelijk.
Seine-Schelde West heeft tot doel een volwaardige binnenvaartverbinding te realiseren
tussen de havens van Zeebrugge en Oostende, enerzijds, en het Scheldebekken,
anderzijds. Het plan heeft reeds een lange voorgeschiedenis. Eerdere onderzoeken hebben
een ruim scala aan alternatieven onderzocht om de binnenvaartverbinding tussen de
kusthavens en het Scheldebekken te realiseren. Daarbij werden o.m. estuaire vaart, waarbij
aangepaste binnenvaartschepen vanuit Zeebrugge langs de kust naar de Schelde varen,
verschillende kanaalalternatieven en de opwaardering van de bestaande infrastructuur,
onderzocht. Deze haalbaarheidsstudie heeft enkel betrekking op de realisatie van het project
Seine-Schelde West via een opwaardering van het Afleidingskanaal van de Leie tussen
Schipdonk en Zeebrugge.

Haalbaarheidsstudie
De heeft als doel om na te gaan of, en onder welke voorwaarden, een binnenvaartverbinding
via het Afleidingskanaal van de Leie een haalbare kaart is. Daarbij worden niet enkel
economische aspecten onderzocht, maar wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan
waterbeheersing, natuur, landbouw, recreatie en landschap.
In de haalbaarheidsstudie worden in eerste instantie alle mogelijke technische varianten
onderzocht. Doel is een kanaal te creëren dat geschikt is voor schepen tot 4500 ton. Omdat
er geopteerd is voor het opwaarderen van het bestaande kanaal ligt het tracé grotendeels
vast. Er is echter nog variatie mogelijk in de exacte ligging, de waterhoogte, de plaats van de
sluizen en de aansluiting aan de haven van Zeebrugge. Bij het ontwerp worden de sobere
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ontwerpprincipes van het Seine-Schelde project (opwaardering van de Leie) gehanteerd,
waarbij zuinig ruimtegebruik voorop staat.
Naast een opwaardering van het Afleidingskanaal wordt ook de optimalisatie van de
bestaande kanaalverbinding, het kanaal Brugge-Gent, onderzocht. Hier gaat het over relatief
beperkte ingrepen die het kanaal moeten opwaarderen tot 1350 ton.
In een maatschappelijke kosten-batenanalyse werd vervolgens onderzocht of het project
maatschappelijk zinvol is. Daarbij werd afgewogen of de baten die het project met zich
meebrengt opwegen tegen de kosten die het veroorzaakt. Naast de economische kosten en
baten wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan milieukosten en –baten.

Resultaten
Technische haalbaarheid
Van drie onderzochte alternatieven blijkt Alternatief 3 technisch het meest haalbare.
Alternatief 3 voorziet in het behoud van het Leopoldkanaal in zijn huidige vorm en een
verbreding van het Afleidingskanaal van de Leie. Stroomopwaarts Balgerhoeke wordt een
waterhoogte van 5,60 m TAW aangehouden, het normaal peil van het Groot Pand in Gent.
Stroomafwaarts Balgerhoeke wordt geopteerd voor 3,50 m TAW, het peil van de
achterhaven van Zeebrugge. Deze keuze minimaliseert de ruimte-inname, het grondverzet
en bijgevolg ook de kostprijs. Bovendien heeft dit alternatief het minste impact op de
waterhuishouding van de omgeving.
Het samenvoegen van het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal leidt tot een belangrijke
impact op de waterhuishouding, die teveel afhankelijk wordt van technische installaties
(pompen e.d.). Daarom wordt stroomafwaarts Strobrugge geopteerd voor een aanpassing
van het Afleidingskanaal en wordt het paralelle Leopoldkanaal ongemoeid gelaten.Om
mogelijke verzilting tegen te gaan is van bij de start gekozen om een extra sluis te voorzien
tussen de haven van Zeebrugge en het kanaal. Door gepast beheer en eventuele
bijkomende maatregelen kan de verzilting worden teruggedrongen. Bijkomende maatregelen
zullen worden voorzien om de impact van verzilt kanaalwater op de omgeving tegen te gaan.
Een belangrijk effect van de aanleg van het kanaal is het gevolg van het aanpassen van de
kruisende infrastructuur. Om de impact te beperken kan geopteerd worden voor beweegbare
bruggen. De keuze waar welk type brug moet komen zal in overleg met de betrokken
gemeenten en wegbeheerders gebeuren.
Op basis van de voorkeur voor Alternatief 3 is een optimalisatieoefening uitgevoerd waarbij
de ruimte-inname verder werd beperkt en een aantal knelpunten werden weggewerkt. Door
het toepassen van bakprofiele (met vertikale wanden) is het zo mogelijk om alle
bewoningskernen te sparen. Bovendien gebruikt het voorontwerp maar een beperkt deel van
de reservatiestrook die voor het kanaal is voorzien op het gewestplan.
Voor de aansluiting bij de achterhaven is vertrokken van de basisvariant die ook op het
gewestplan is ingetekend. De haalbaarheidsstudie toont aan dat –zelfs na de aanleg van de
AX- het mogelijk is om binnen de bestaande reservatiestrook te blijven. Alternatieve
aansluitingen blijken technisch zeer moeilijk te liggen aangezien een aantal bestaande
spoor-, weg- en leidinginfrastructuren een aansluiting rechtsreeks op de haven
hypothekeren.

8101-519-129-09 Managementsamenvatting en Procesnota 30/06/2008

114

Economische haalbaarheid
Op basis van trafiekprognoses voor de havens van Zeebrugge en Oostende werd nagegaan
of het project voldoende maatschappelijke baten creëert. Ook uit de kosten-batenanalyse
blijkt een voorkeur voor alternatief 3, vanwege de lagere kostprijs. Het project blijkt ook batig
vanuit een Europees perspectief. Dat wil zeggen dat de baten de kosten overtreffen. De
baten zijn in eerste instantie economisch van aard, maar houden ook rekening met de
vermindering van het wegverkeer, de emissies en dergelijke meer. Er is bewust voor
geopteerd om mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen langs het kanaal niet mee te nemen. Die
zijn immers –voor het grootste deel van het tracé- niet gewenst. Aan de kostenzijde is met
zoveel mogelijk kostenposten rekening gehouden. Er werd dus niet alleen gekeken naar de
aanpassingen die nodig zijn voor de scheepvaart, maar ook naar milieukosten, de bouw van
een recreatieve sluis te Eeklo, de waterbeheersingsinfrastructuur enz.. Tevens is een
zogenaamde sensitiviteitsanalyse uitgevoerd die rekening houdt met eventuele
kostenoverschrijdingen.
Impact op de omgeving
Bij de aanleg van een dergelijke infrastructuur treden onmiskenbaar een aantal milieueffecten op. Het project heeft als doelstelling een modal shift te bewerkstelligen van de weg
naar de binnenvaart. Bij realisatie worden jaarlijks tot 200.000 vrachtwagenritten
uitgespaard. Er is tevens een belangrijke reductie van de wachttijden aan de bruggen van
de Brugse Ringvaart.
De milieueffecten ten gevolge van wijzigingen in de waterhuishouding blijven beperkt,
doordat de gekozen peilen dicht bij de bestaande liggen. Bovendien is voor een groot deel
van het gebied de peilkeuze onafhankelijk van de aanpassingen aan het kanaal. Op basis
van het gekozen alternatief dient de impact van mogelijke verzilting verder te worden
onderzocht en indien nodig maatregelen voorgesteld.
De belangrijkste impacten op de omgeving zijn het gevolg van de ruimte-inname. Het kanaal
loopt deels door een Europees Vogelrichtlijngebied. Of het project hierop een negatieve
invloed heeft en of er al dan niet moet worden gecompenseerd zal verder onderzocht
worden in de plan-MER.
Daarnaast zijn aanzienlijke graafwerken voorzien. Voor een deel van de grond –die niet
vervuild is- moet nog een oplossing worden gevonden.
Het aantal terreinen en woningen dat moet onteigend worden is sterk gereduceerd t.o.v. de
reservatiestrook. Enkel een gedetailleerd ontwerp kan echter uitspraak doen over het exacte
aantal.
Het kappen van de bomenrijen langs het kanaal heeft onmiskenbaar gevolgen op het
landschap. Daarbij dient de bedenking gemaakt te worden dat de bomenrijen –die vlak na
WO II werden aangeplant- in elk geval in de komende jaren zullen worden gekapt en
vervangen. De ontwerpers zijn er van overtuigd dat –mits voldoende aandacht bij het
ontwerp- een zelfde kwalitatief landschap kan worden gerealiseerd, ook na uitbreiding van
het kanaal. Bovendien zorgt het behoud van het Leopoldkanaal ervoor dat –ook tijdens de
werken- voldoende landschappelijke kwaliteit aanwezig zal zijn.

Plan-MER
Parallel met de haalbaarheidsstudie wordt ook een plan-milieueffectrapport, kortweg planMER, opgemaakt.
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De kennisgeving voor dit plan-MER werd rond de jaarwisseling ter inzage gelegd bij de
betrokken gemeenten, de provincies en de Dienst MER, die de opmaak van het rapport
begeleidt.
Op basis van de kennisgeving kreeg het publiek, het maatschappelijk middenveld en alle
betrokken instanties de mogelijkheid om opmerkingen te geven over de gewenste inhoud
van het milieueffectrapport, en in het bijzonder over:
•

de verschillende varianten van het plan die moeten bestudeerd worden;

•

de belangrijke effecten die ermee samen hangen, en die dus zeker moeten bestudeerd
worden;

•

de manier waarop de effecten bestudeerd worden.

De opmerkingen werden door de Dienst MER verwerkt in Bijzondere Richtlijnen die aan het
studiebureau en de opdrachtgever werden overgemaakt.
Het doel van het plan-MER is de effecten op het milieu in de ruime zin objectief te
onderzoeken. Door beide onderzoeken samen te laten uitvoeren kan het ontwerp reeds in
een vroege fase rekening houden met de wensen vanuit natuur, waterbeheer, landschap en
dergelijke meer.

Vervolgproces
De Vlaamse Regering wil een principebeslissing kunnen nemen over Seine-Schelde West.
Op basis van deze beslissing kunnen dan verdere stappen worden genomen die uiteindelijk
kunnen leiden tot de realisatie van het project. Met het nemen van deze beslissing heeft de
Vlaamse regering niet enkel de mogelijke realisatie van het project op het oog. Reeds lang
leven de bewoners langs het kanaal in grote onzekerheid. Dit geldt in het bijzonder voor de
woningen en bedrijven die vallen binnen de reservatiestrook die op het gewestplan voorzien
is voor het project. Zij mogen immers niet grondig verbouwd worden zolang er geen
beslissing is gevallen. Het proces dat nu is opgestart zal op relatief korte termijn leiden tot
duidelijkheid.
De haalbaarheidsstudie heeft aangetoond dat het momenteel nog niet zinvol is om over te
gaan tot de opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). De afbakening
van de benodigde ruimte op perceelsniveau kan immers enkel op basis van een
gedetailleerd ontwerp. Dit houdt ook in dat er duidelijkheid moet zijn over de wijze waarop de
brugovergangen worden gerealiseerd, het definitieve ontwerp voor de AX en dergelijke
meer.
Een gedetailleerd ontwerp en het bijhorende GRUP zijn beiden onderworpen aan de MERplicht. Nu reeds wordt vooropgesteld dat een nieuw MER –net als het huidige plan-MERenkel betrekking kan hebben op het gehele project, wardoor de samenhang wordt bewaakt.
Indien de haalbaarheidsstudie positieve resultaten oplevert, wil men het kanaal realiseren
tegen 2020. Het zal dan direct kunnen aansluiten op de Seine-Scheldeverbinding tussen de
Schelde en de Seine, waarvan de realisatie tegen 2012 is gepland. Op deze wijze worden
de kusthavens volwaardig aangesloten op het Europees binnenvaartnetwerk.
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