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1.

INLEIDING EN LEESWIJZER
De haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West heeft tot doel na te gaan of en hoe een
aanpassing van het Afleidingskanaal van de Leie kan bijdragen tot een betere
binnenvaartontsluiting van de Vlaamse kusthavens.
Het Milieu-impactevaluatierapport geeft een overzicht van de belangrijkste milieueffecten die
te verwachten zijn ten gevolge van de aanleg van Seine-Schelde West. Daarbij komen zowel
effecten aan bod die een rol spelen in de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse, als
effecten die hier niet zijn opgenomen.
Kenmerkend aan deze milieu-impactanalyse is dat ze tot doel heeft de besluitvorming over
het project te ondersteunen. De effecten die in dit rapport worden besproken, worden
bovendien meer in detail gerapporteerd in het kader van een plan-MER. Het onderscheid
tussen beide is eenvoudig. Daar waar deze nota er specifiek op gericht is de
haalbaarheidsstudie op zich te ondersteunen, volgt de plan-MER de plan-m.e.r.-procedure,
die onderworpen is aan een aantal vormvereisten. Het plan-MER integreert bovendien een
aantal andere procesvereisten, zoals de opmaak van een passende beoordeling en de
watertoets. Inhoudelijk zijn beide rapporten vergelijkbaar, zij het dat het plan-MER een
aantal aspecten meer in detail uitwerkt.
In deze nota wordt een effectbespreking voorzien op twee niveaus. In een eerste stap wordt
een vergelijking gemaakt van de onderzoeksalternatieven zoals gedefinieerd bij aanvang
van het project. In een tweede stap wordt het voorkeursalternatief meer in detail besproken
en vergeleken met de nul-alternatieven en het geoptimaliseerd alternatief. Tenslotte worden
hier ook de verschillende varianten besproken. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de
aansluitingsvarianten met de haven van Zeebrugge.
Dit is het zevende van de acht delen van de haalbaarheidsstudie. Deel VIII (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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DEEL I:
EFFECTBESPREKING
NULALTERNATIEVEN
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1.

PRIMAIRE EFFECTEN

1.1

Waterhuishouding

De nulalternatieven hebben geen noemenswaardige effecten op de waterhuishouding in het
gebied, aangezien alle bestaande peilen en regimes gehandhaafd blijven. In de nulplusalternatieven kunnen lokaal beperkte grondwaterstandwijzigingen optreden (in de
grootteorde van enkel cm).

1.2

Grondverzet

Tabel 1:

Uitgravingsvolumes van de Afleidingskanaalalternatieven

Alternatief 0 (m³)

Alternatief 0+ (m³)

Alternatief 0++ (m³)

Totaal grondverzet

0

1.268.848

1.268.848

Grondbalans

0

+695.879

+955.177

1.3

Ruimte-inname

Naast het nulalternatief, het besliste beleid inzake de brugaanpassing van de Steenbruggebrug, zijn er nog twee bijkomende nulalternatieven mogelijk, die beiden een verdere
aanpassing voor klasse IV omvatten. Ze hebben beide een andere ruimtelijke impact.
Op basis van het voorontwerp, waarbij het kanaalprofiel in grote lijnen werd uitgezet, kunnen
we het onderscheid tussen ruimte-inname van een bakprofiel onder water (alternatief nul+)
en de ruimte-inname zonder bakprofiel (alternatief nul++) inschatten. Deze berekening is
nog heel grof: er wordt geen rekening gehouden met de benodigde ruimte voor de
aangrenzende infrastructuur. Ze geeft enkel een indicatie tussen de verschillen van beide
nulalternatieven. Een vergelijking met de ruimte-inname van de onderzoeksalternatieven of
het geoptimaliseerd alternatief voor het Afleidingskanaal is dan ook niet mogelijk op basis
van deze cijfers, daar de aangrenzende infrastructuur daar wel bij opgenomen is. Het geeft
wel aan dat ook bij een verhoging van de tonnages op het kanaal Gent-Oostende er
eveneens bijkomende ruimte-inname zal zijn.

Tabel 2:

Oppervlakte-inname nulalternatieven

Opp in ha

Wijziging tov
bestaande
toestand

Bestaande toestand

39,9749

-

Nul-alternatief

39,9749

-

Nul+ alternatief

44,9364

4,9615

Nul++ alternatief

75,4177

35,4427
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Uit de gegevens blijkt dat er ook bij het nul+-alternatief, een bakprofiel onder water,
bijkomende ruimte-innames zullen zijn voor de eigenlijke vaarweg. Er zijn immers
verschillende correcties nodig in de bochten. De ruimte-inname voor de vaarweg met
natuurlijke oevers is groter.

1.4
1.4.1

Mobiliteit
Nulalternatieven

De herbouw van de brug te Steenbrugge heeft tot doel het kruisende verkeer op de Baron
Ruzettelaan vlotter te laten verlopen.
Deze huidige brug vormt samen met de verkeerslichten ter hoogte van de SintMichielsestraat een belangrijk knelpunt voor het woon-, werk- en winkelverkeer tussen
Brugge, St.-Michiels, Zedelgem en Oostkamp. Het wachtende verkeer aan de open brug van
Steenbrugge kan in piekmomenten stilstaand verkeer genereren dat last en ergernis brengt
in het omliggende woongebied aan beide zijden van de brug, maar evenzeer bij het
doorgaand verkeer. Deze brug ligt op een splitsing van een trage weg, de Vaartdijkstraat, en
een invalsweg, de Baron Ruzettelaan.
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2.

SECUNDAIRE EFFECTEN

2.1

Water

De nulalternatieven hebben geen noemenswaardige effecten op de waterhuidhouding

2.2
2.2.1

Bodem
Nulalternatief

In het Nulalternatief vindt geen grondverzet van enige omvang plaats. De secundaire
gevolgen hiervan zijn dan ook onbestaande. Eventueel kan wel op zeer lokale schaal
bodemverstoring plaatsvinden als gevolg van de werken voor de aanleg van de nieuwe brug.

2.2.2

Nul+-alternatief

In het Nul+ - alternatief worden ongeveer 1,269 Miljoen m³ grond verzet.
Grondverzet de bron van een reeks aan secundaire effecten (geluid, hinder, luchtkwaliteit,
stofvorming, ruimtebeslag, …) en is het dus aangeraden grondverzet (zowel afgraven als
aanvullen) te beperken waar nodig. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met het
grondoverschot, namelijk die hoeveelheid grond die niet binnen het project kan verwerkt
worden. Door de noodzaak deze extra hoeveelheden op een of andere manier te verwerken,
bergen of hergebruiken buiten de projectcontext ontstaan bijkomend potentieel negatieve
effecten, langs de transportroutes en op de locatie van definitieve berging / verwerking. , Het
nulalternatief geeft aanleiding geeft tot een grondoverschot van zo’n 696 m³.
De hoeveelheden grondverzet en grondoverschot zijn van de orde van 10 à 11% van de
oveereenkomstige hoeveelheden voor het meest gunstige uitvoeringsalternatief. In eerste
benadering zullen de effecten verbonden aan grondoverschot en grondverzet dan ook zo’n
10 maal minder belangrijk zijn voor het Nul+-alternatief dan voor de uitvoeringsalternatieven.
Hierbij kan opgemerkt worden dat de hoeveelheid grondoverschot gemakkelijk kan geborgen
worden op bestaande locaties (b.v. Locatie Lochristi). De site in Lochristi heeft als voordeel
dat een groot deel van het transport over water kan gebeuren, met naar verwachting minder
negatieve externe effecten dan bij vervoer over land.
De kwaliteit van de uit te graven bodem is van belang in functie van zijn berging (zandput
van Lochristi) en/of zijn hergebruik als bouwstof. Bodemvervuiling legt voor beide
gebruiksvormen beperkingen op, die zich zullen vertalen in een toename van de kosten,
maar waarvan kan verwacht worden dat ze met de inzet van de juiste technische middelen
beheersbaar zijn en dus niet zullen resulteren in een significante residuele milieu-impact.
Verder kan er van uitgegaan worden dat het saneren van (al dan niet op voorhand gekende)
bodemvervuiling die tijdens de graafwerken wordt aangetroffen een positieve milieuimpact
vertegenwoordigt.
Eventuele bodemvervuiling die het gevolg zou zijn van het project zelf wordt niet beschouwd,
omdat het effect op planniveau moeilijk te begroten is, waarschijnlijk niet onderscheidend, en
bovendien eenvoudig te voorkomen mits een aangepast werfbeheer.
Ook moet rekening gehouden worden met fysische bodemverstoring. Het effect “fysische
bodemverstoring” heeft betrekking op de bodemoppervlakte als gevolg van de werken een of
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andere vorm van degradatie ondergaat, op zo’n manier dat de (multifunctionele)
gebruiksmogelijkheden van de bodem er door gewijzigd worden. Mogelijke vormen van
degradatie die hier bedoeld worden zijn verharding, profielverstoring, verdichting, …
Fysische bodemverstoring is inherent aan infrastructuurwerken, als gevolg van de inzet van
zwaar materiaal, het aanhouden van (grond)stocks, het transport langsheen het tracé, …De
mate waarin dit een probleem vormt hangt af van het gewenste bodemgebruik in de
verstoorde zone. De vermelde vormen van bodemverstoring zijn niet compatibel met natuurof landbouwgebruik, maar vormen voor de meeste andere gebruiksvormen geen probleem.
De aard van het bodemmateriaal speelt ook een rol. Langs het tracé komen hoofdzakelijk
zandgronden voor. Zandgronden zijn weinig gevoelig voor compactatie, zodat het effect van
de inzet van zwaar materiaal hier ook naar verwachting van mineur belang zal zijn.
Er kan van uitgegaan dat een werfstrook van zo’n 100 meter breed potentieel fysische
bodemverstoring kan ondergaan. Zoals gezegd zal de invloed hiervan, door de zandige
aard van de bodem; relatief beperkt zijn. Als zich toch bodemverstoring zou voordoen die de
geschiktheid, na afwerking, van deze strook voor vegetatie (landbouw, natuur,
groenvoorziening) zou in het gedrang brengen, dan is het aangewezen na afloop van de
werken op deze locaties bodemverbeterende maatregelen op te leggen (b.v. decompactatie
(oppervlakkig of in de diepte), aanrijking met organisch materiaal, …)

2.2.3

Nul++-alternatief

De aard en omvang van de effecten voor het Nul++ alternatief zijn vergelijkbaar met deze
beschreven voor het Nul+-alternatief. Het grondverzet is even groot in beide alternatieven,
het grondoverschot is zo’n 37% groter in het Nul++-alternatief. De effecten die verbonden
zijn aan het afvoeren en bergen (dan wel hergebruiken) van dit overschot zijn dan ook
evenredig groter.

2.3
2.3.1

Fauna en Flora
Nulalternatief

Bij uitvoering van het nulalternatief wordt de brug te Steenbrugge aangepast, waarbij het
éénrichtingsverkeer op het kanaal Gent-Brugge behouden wordt.
Tijdens de werken kunnen er tijdelijke verstoringseffecten optreden. Deze verstoring kan
zowel optreden door geluidsbelasting als door wijzigingen in de waterhuishouding van het
gebied ten gevolge van bemalingen. Wanneer de uitvoeringsmodaliteiten gekend zijn, is het
belangrijk rekening te houden met deze aspecten en dient gekozen te worden voor de minst
verstorende technieken voor het uitvoeren van de werken. Hierbij is het evenwel belangrijk
aan te geven dat het gebied ter hoogte van de brug te Steenbrugge weinig kwetsbaar is voor
geluidsverstoring en/of verdroging. Enkel de zone, gekarteerd als kasteelpark, een
biologisch waardevol ecotooptype, is gevoelig voor ecotoopverlies (zie Figuur 1). Indien op
deze plaats een stuk bos zal moeten verdwijnen, dient ook rekening gehouden te worden
met een mogelijke nood aan compensatie in het kader van het bosdecreet.
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wat = water

kpk = kasteelpark

kd = dijk

weg = weg

ui= industriële bebouwing fabriek

Figuur 1:

BWK ter hoogte van de huidige situatie van de brug van Steenbrugge

(bron: Vectoriële versie van de Biologische Waarderingskaart, versie 2, MVG-LIN-Animal-INBO;
digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 1991-2005 (AGIV))

Na de uitvoering van het nulalternatief worden geen blijvende effecten op de aanwezige
fauna en flora verwacht. Belangrijke randvoorwaarde hiervoor is evenwel het uitvoeren van
de brug volgens de principes van de natuurtechnische milieubouw. Zo dient er bv. aandacht
aan gegeven te worden een stuk van de oevers onder de brug vrij van constructies te laten
(brugpeilers niet op rand van de oever), zodat vrije migratie van kleine (zoog)dieren onder de
brug door mogelijk blijft. Hiertoe dient een onverharde oeverstrook voorzien te worden
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tussen de rand van het water en de brugwand. Geleidende vegetatie op deze oeverstrook
zorgt ervoor dat migratie mogelijk blijft.

2.3.2

Nul+-alternatief

Bij uitvoering van het nul+-alternatief wordt tevens de brug te Steenbrugge vervangen,
waarbij de voorgenoemde mogelijke effecten kunnen optreden tijdens de aanleg. Verder
wordt ook het kanaaltraject tussen Beernem en Brugge geoptimaliseerd door het installeren
van een bakprofiel in de waterloop die zorgt voor een lokale verbreding/optimalisatie van het
kanaal. Het kanaaltraject tussen Beernem en Oostkamp wordt omgeven door gebieden met
een bijzondere natuurwaarde. Het bakprofiel is ontwikkeld om zo weinig mogelijk extra
ruimtebeslag ter hoogte van de (waardevolle) oevers van het kanaal te veroorzaken, terwijl
de bevaarbaarheid van het kanaal wel zal verbeteren. Tussen de Louisabrug en de keersluis
blijven de oevers door de aanleg van het nul+-alternatief gespaard. Er wordt ook niet geraakt
aan de relicten van de Zuidleie ter hoogte van o.a. de Leiemeersen. Verderop zal tussen
Steenbrugge en Brugge door het nul+-alternatief niet geraakt worden aan het
Lappersfortbos.
In wat volgt beperken we ons tot een bespreking van de effecten van het nul+-alternatief op
hoofdlijnen. In een later stadium dienen meer gedetailleerde studies en analyses uitgevoerd
te worden o.a. inzake wijzigingen in de waterhuishouding en impact van de voorgestelde
uitvoeringstechnieken.
Wat betreft de ruimte-inname is het duidelijk dat het 0+-alternatief minder ruimte inneemt
dan het 0++-alternatief, gezien dit eerste zoveel mogelijk binnen de contouren van het
bestaande kanaal wordt uitgevoerd. Dit is een belangrijk gegeven, ook al omdat de zone ter
hoogte van Moerbrugge en Oostkamp grotendeels Europees beschermd
Habitatrichtlijngebied is (Habitatrichtlijngebied BE2500004 – Bossen en heiden van zandig
Vlaanderen: Westelijk deel) en deels beschermd is als VEN-gebied en natuurreservaat (ter
hoogte van de Leiemeersen). In het kader van de passende beoordeling en de natuurtoets is
het noodzakelijk nauwkeurig na te gaan in hoeverre er significante effecten kunnen optreden
door eventuele oppervlakte-inname, geluidsverstoring en verstoring van de
waterhuishouding. Onderstaande Figuur 2 geeft de Europees en nationaal beschermde
gebieden ter hoogte van Moerbrugge/Oostkamp weer samen met de aanduiding van de
ruimte-inname door het nul+- en nul++-alternatief.
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Figuur 2:

Overzicht van de ruimte-inname door het 0+- en 0++-alternatief met aanduiding
van Habitatrichtlijn- en VEN-gebieden ter hoogte van Moerbrugge/Oostkamp

(bron: Vectoriële versie van de VEN/IVON, Agentschap voor Natuur en Bos, toestand 01/07/2006;
Vectoriële versie van de habitatrichtlijngebieden, Agentschap voor Natuur en Bos; digitale versie van
topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 1991-2005 (AGIV))

2.3.3

Nul++-alternatief

Bij uitvoering van het nul++-alternatief wordt de brug te Steenbrugge vervangen, waarbij de
voorgenoemde mogelijke effecten kunnen optreden tijdens de aanleg. Verder wordt, net als
in het nul+-alternatief, het kanaaltraject tussen Beernem en Brugge geoptimaliseerd. Het
verschil met het nul+-alternatief zit hem erin dat het nul++-alternatief wordt uitgevoerd door
het installeren van een klassieke oplossing, waarbij een groter ruimtebeslag langsheen het
kanaal wordt voorzien. Onderstaande Figuur 3 en Figuur 4 geven meer in detail weer welke
ruimte-inname het nul+- en het nul++-alternatief met zich meebrengen ter hoogte van
Oostkamp en de Leiemeersen met aanduiding van de Europees en nationaal beschermde
natuurgebieden.
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Figuur 3:

Overzicht van de ruimte-inname door het 0+- en 0++-alternatief met aanduiding
van Habitatrichtlijn- en VEN-gebieden ter hoogte van Oostkamp

(bron: Vectoriële versie van de VEN/IVON, Agentschap voor Natuur en Bos, toestand 01/07/2006;
Vectoriële versie van de habitatrichtlijngebieden, Agentschap voor Natuur en Bos; digitale versie van
topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 1991-2005 (AGIV))
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Figuur 4:

Overzicht van de ruimte-inname door het 0+- en 0++-alternatief met aanduiding
van Habitatrichtlijn- en VEN-gebieden ter hoogte van de Leiemeersen

(bron: Vectoriële versie van de VEN/IVON, Agentschap voor Natuur en Bos, toestand 01/07/2006;
Vectoriële versie van de habitatrichtlijngebieden, Agentschap voor Natuur en Bos; digitale versie van
topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 1991-2005 (AGIV))

Door de aanleg van het nul++-alternatief zullen de waardevolle oevers tussen de Louisabrug
en de keersluis niet behouden kunnen blijven. Tussen de keersluis en Moerbrugge wordt
vooral gefocust op het sparen van de zuidelijke oever met in het bijzonder de Leiemeersen.
Tussen Moerbrugge en Steenbrugge verdwijnt wel een gedeelte van het relict van de
Zuidleie. Op het traject tussen Steenbrugge en Brugge wordt in tegenstelling tot bij het nul+alternatief geraakt aan het Lappersfortbos. Zoals reeds eerder aangehaald, is het
noodzakelijk in een latere fase van het project meer concreet na te gaan welke effecten van
de aanleg van het nul++-alternatief op de natuurlijke kwaliteiten en instandhouding van de
beschermde gebieden kunnen optreden.
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2.3.4

Conclusie

Wanneer de effecten van de nulalternatieven op hoofdlijnen worden ingeschat, is het
duidelijk dat het ruimtebeslag een belangrijke rol speelt. Het nul+-alternatief neemt duidelijk
minder ruimte in dan het nul++-alternatief en wordt daarom op dit criterium minder negatief
beoordeeld. Een meer gedetailleerde analyse van het ruimtebeslag voor de beide
nulalternatieven is noodzakelijk, onder meer in combinatie met de details over de uitvoering
van het onderwaterbakprofiel van het nul+-alternatief. Deze analyse is ook essentieel in het
kader van de passende beoordeling. Verder is het belangrijk na te gaan in hoeverre er
verstoring zal optreden door de aanleg en exploitatie van de nulalternatieven, waardoor de
kwaliteit van het omliggende biologisch waardevol en Europees en nationaal beschermd
gebied kan aangetast worden. Hierbij dient zeker gefocust te worden op de verstoring door
wijzigingen in de waterhuishouding en verstoring door geluid.

2.4

Ruimte

Globale ruimte-inname van juridische bestemmingen
Op basis van de eerste schetsontwerpen voor het nul+ en het nul++ alternatief, die enkel de
eigenlijk vaarweg, het wateroppervlak dus, omvatten, kan een eerste analyse gemaakt
worden van de ruimte-inname van de juridische bestemmingen.

Tabel 3:

Ruimte-inname bestaande toestand nulalternatieven

Gewestplanzone en overdruk
woongebieden
woongebieden met reservatiestrook
woongebieden met reservatiestrook waterweg
woongebieden met landelijk karakter met reservatiestrook waterweg
woonuitbreidingsgebieden met reservatiestrook
woonuitbreidingsgebieden met reservatiestrook waterweg
parkgebieden met reservatiestrook
parkgebieden met reservatiestrook waterweg
natuurgebieden met reservatiestrook waterweg
agrarische gebieden
agrarische gebieden met reservatiestrook
agrarische gebieden met reservatiestrook waterweg
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden met reservatiestrook
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden met reservatiestrook
waterweg
milieubelastende industrieën
milieubelastende industrieën met reservatiestrook
milieubelastende industrieën met reservatiestrook waterweg
ambachtelijke bedrijven en kmo's
ambachtelijke bedrijven en kmo's met reservatiestrook
ambachtelijke bedrijven en kmo's met reservatiestrook waterweg
bestaande waterwegen
bestaande waterwegen met reservatiestrook
bestaande waterwegen met reservatiestrook waterweg

Opp (ha)
0,1182
0,6345
2,6055
0,3194
0,2988
0,2833
0,0230
0,2882
0,0267
0,0422
0,6240
6,8894
0,1268
0,3391
3,9044
0,1081
0,1162
0,3654
0,0014
0,1273
0,0031
3,1571
1,0070
18,5658
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Totaal

39,9749

Het bestaande wateroppervlak van het kanaal Gent-Oostende omvat in het aan te passen
tracé naast de bestemming in de zone voor waterweg, al dan niet met reservatiestiestrook,
ook nog een groot aandeel andere bestemming. Het betreft voornamelijk agrarische
gebieden, maar ook woongebieden. In totaal is 16,84ha gelegen in andere
bestemmingszones met reservatiestroken, en een heel beperkt aandeel (0,4 ha) in andere
bestemmingszones buiten reservatiestroken.

Tabel 4:

Ruimte-inname nul+-alternatief

Gewestplanzone en overdruk
woongebieden
woongebieden met reservatiestrook
woongebieden met reservatiestrook waterweg
woongebieden met landelijk karakter met reservatiestrook waterweg
woonuitbreidingsgebieden met reservatiestrook
woonuitbreidingsgebieden met reservatiestrook waterweg
parkgebieden met reservatiestrook
parkgebieden met reservatiestrook waterweg
natuurgebieden met reservatiestrook waterweg
agrarische gebieden
agrarische gebieden met reservatiestrook
agrarische gebieden met reservatiestrook waterweg
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden met reservatiestrook
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden met reservatiestrook
waterweg
milieubelastende industrieën
milieubelastende industrieën met reservatiestrook
milieubelastende industrieën met reservatiestrook waterweg
ambachtelijke bedrijven en kmo's
ambachtelijke bedrijven en kmo's met reservatiestrook
ambachtelijke bedrijven en kmo's met reservatiestrook waterweg
bestaande waterwegen
bestaande waterwegen met reservatiestrook
bestaande waterwegen met reservatiestrook waterweg
Totaal

Opp (ha)
0,1218
0,7967
4,1549
0,3359
0,3957
0,3212
0,2256
0,5569
0,0745
0,0422
0,6379
7,2264
0,2109
0,4702
4,6412
0,1081
0,2125
0,8662
0,0014
0,1518
0,0031
3,1947
1,0095
19,1771
44,9364

De ruimte-inname voor het bakprofiel onder water betreft naast de bestemming bestaande
waterweg voornamelijk agrarische gebieden en woongebieden. De toename ten opzichte
van de huidige waterlijn betreft woongebieden met reservatiestrook voor waterweg,
landschappelijk waardevol gebied met reservatiestrook waterweg en bestaande waterweg
met reservatiestrook waterweg. In zijn totaliteit is 21,07ha gelegen in niet waterweg
bestemmingen met reservatiestrook en 0,48ha in niet waterweg bestemmingen zonder een
reservatiestrook.
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Tabel 5:

Ruimte-inname nul++-alternatief

Gewestplanzone en overdruk
woongebieden
woongebieden met reservatiestrook
woongebieden met reservatiestrook waterweg
woongebieden met landelijk karakter met reservatiestrook
woongebieden met landelijk karakter met reservatiestrook waterweg
woonuitbreidingsgebieden met reservatiestrook
woonuitbreidingsgebieden met reservatiestrook waterweg
gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut met
reservatiestrook waterweg
parkgebieden met reservatiestrook
parkgebieden met reservatiestrook waterweg
natuurgebieden met reservatiestrook
natuurgebieden met reservatiestrook waterweg
agrarische gebieden
agrarische gebieden met reservatiestrook
agrarische gebieden met reservatiestrook waterweg
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden met reservatiestrook
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden met reservatiestrook
waterweg
milieubelastende industrieën
milieubelastende industrieën met reservatiestrook
milieubelastende industrieën met reservatiestrook waterweg
ambachtelijke bedrijven en kmo's
ambachtelijke bedrijven en kmo's met reservatiestrook
ambachtelijke bedrijven en kmo's met reservatiestrook waterweg
bestaande waterwegen
bestaande waterwegen met reservatiestrook
bestaande waterwegen met reservatiestrook waterweg
Totaal

Opp (ha)
0,1981
3,0143
5,7884
0,3485
1,6359
1,6575
0,3568
0,0078
0,7296
1,5127
0,0008
2,0175
0,3427
5,4328
10,5857
0,2110
1,6143
11,4267
0,4055
1,2692
1,7415
0,1076
0,5888
0,0031
3,4530
1,0802
19,8879
75,4177

Bij het nul++-alternatief neemt de waterlijn naast de bestemming bestaande waterweg, al
dan niet met reservatiestroken, ook heel wat agrarische gebieden en woongebieden in. In
deze bestemmingsgroep situeren zich ook de grootste toenames ten opzicht van de huidige
waterlijn. Daarnaast zijn er kleine toenames in diverse groene bestemmingen. Ook hier
situeert de ruimte-inname zich voornamelijk in gebieden die reeds gereserveerd zijn door
middel van een reservatiestrook: 49,73ha is gelegen in een reservatiestrook op een andere
bestemming dan bestaande waterweg, slechts 1,26ha bevindt zich in andere niet
gereserveerde gebieden.
Kadastrale innames
De ruimte-innames van het nul+ en het 0++ alternatief zullen kadastrale innames vereisen.
Op basis van de eerste ruwe schetsontwerpen kan al een eerste analyse gemaakt worden
van de verhoudingen van de kadastrale innames. De exacte getallen zijn echter heel
voorbarig: zoals hoger aangehaald omvat het schetsontwerp nog geen randinfrastructuur, en
er zijn de grafische onjuistheden van het kadaster. Op deze locatie zijn deze erg groot, wat
blijkt uit het overzicht van de kadastrale innames door de bestaande waterlijn. Deze
gegevens hebben dus enkel een functie om de verhoudingen tussen de nulalternatieven in
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te schatten, en mogen zeker niet als exacte oppervlaktes en percelenaantallen beschouwd
worden.

Tabel 6:

Kadastrale inname bestaande toestand nulalternatieven

Kadastraal perceel
Met bebouwing in te onteigenen strook
Met bebouwing buiten de te onteigenen
strook
Zonder bebouwing
Totaal

# percelen
4

Opp. (m²)
7509

3
12
19

154
13905
21568

Het bestaande kanaal omvat reeds heel wat bestaande kadastrale percelen, waarvan zelfs
enkele bebouwd. Nazicht leert dat dit enerzijds bebouwing betreft die wel op het kadaster
staat maar er in werkelijkheid niet is, of bebouwing die net met een randje erin valt. In
werkelijkheid is er uiteraard geen enkel gebouw in de waterlijn gelegen. Ook voor wat betreft
de overige percelen, onbebouwde percelen en percelen met bebouwing buiten de waterlijn,
is het onwaarschijnlijk dat deze effectief in de waterlijn liggen. Er is op deze plaats dus een
behoorlijke foutenmarge wat betreft grafische correctheid en wat betreft de actualisatie van
het kadaster. Dit geeft duidelijk aan dat de data voor de alternatieven enkel mogen bekeken
worden in verhouding tot elkaar, niet naar exacte cijfers.

Tabel 7:

Kadastrale inname nul+-alternatief

Kadastraal perceel
Met bebouwing in te onteigenen strook
Met bebouwing buiten de te onteigenen
strook
Zonder bebouwing
Totaal

Tabel 8:

# percelen
16

Opp. (m²)
15859

13
19
48

2214
20640
38713

# percelen
85

Opp. (m²)
38146

44
97
226

12615
101779
152538

Kadastrale inname nul++-alternatief

Kadastraal perceel
Met bebouwing in te onteigenen strook
Met bebouwing buiten de te onteigenen
strook
Zonder bebouwing
Totaal

Zowel bij het nul+ als het nul++ alternatief is het aandeel percelen met bebouwing groter dan
deze zonder bebouwing. De bebouwde percelen met bebouwing in het vaartraject bedragen
bijna één derde van het totaal aantal percelen. Daarnaast kan aangenomen worden dat bij
een verdere uitwerking van het schetsontwerp, met toevoeging van randinfrastructuur,
verschillende bebouwde percelen waarvan de bebouwing nu erbuiten valt bebouwde
percelen met bebouwing in de onteigenen strook zullen worden.
Ruimte-inname voor bruggen
PM
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Ruimtebeleving
PM
Conclusie
Beide nulalternatieven creëren negatieve effecten op het aspect ruimte. Verhoudingsgewijs
is er veel impact op woongebieden, maar ook op agrarische gebieden. De eerste kadastrale
analyses laten zien dat er veel bebouwing getroffen wordt.

2.5
2.5.1

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Nulalternatief

De Baron Ruzettelaan is een drukke verbindingsweg tussen de Buiten Katelijnevest en de
Tragelweg (brug Steenbrugge). De huidige naam dateert van 1929 en verwijst naar baron
Albert Ruzette (1866-1929), gouverneur van West-Vlaanderen tussen 1907 en 1912.
Door de eeuwen heen wijzigt de straat van uitzicht en naam. De oorspronkelijke naam,
“Oude Kortrijkse Heerweg”, wordt vanaf 1569 vermeld. In 1734-1735 wordt de Kortrijkse
Steenweg rechtgetrokken tussen de Katelijnepoort en de stenen brug van Steenbrugge. In
1902 krijgt het stuk tussen de Katelijnebrug en de brug van Steenbrugge de nieuwe naam de
“Steenbrugsche Wandeling”. Ca. 1900 wordt de laan bebouwd o.m. met villa’s, geïnspireerd
op de Engelse cottages en bel-etagewoningen.
Door de aanwezigheid van het kanaal Gent-Brugge en de komst van het openbaar vervoer
neemt de bevolking en handelsbedrijvigheid ca. 1900 toe. De N.V. La Brugeoise (het huidige
Bombardier) is sinds 1905 gevestigd tussen de spoorweg en het kanaal Gent-Brugge.
Het heterogeen straatbeeld wordt mee bepaald door de verschillende functies. Naast wonen
is er ook een belangrijke commerciële activiteit met onder meer grote distributiecentra. De
oudste bebouwing dateert uit het laatste kwart van de 19de eeuw. De woningen illustreren
verschillende stijlen. Vaak gaat het om woningen met grote schaalverschillen, van twee à elf
traveeën en twee à vier bouwlagen.
Door de eeuwen heen is de huidige Vaartdijkstraat, die langs het kanaal ligt, de locatie van
verschillende aanlegplaatsen voor nabijgelegen fabrieken en enkele herbergen.
De bebouwing langs de Vaartdijkstraat bestaat enerzijds uit de fabrieksgebouwen, parkings
etc. van o.m. "La Brugeoise". Vanaf de zijstraat Ten Briele bevindt zich het Lappersfortbos
dat wordt doorkruist door de Zuiderse Aflossingsvaart.
Op het einde van de vaart op Brugs grondgebied dateert de bebouwing uit de 19de en 20ste
eeuw, wellicht in sommige gevallen met bewaarde oudere kern. Het gaat om vrij imposante
panden van het breedhuistype.
Het vervangen van de brug van Steenbrugge heeft een beperkte landschappelijke invloed.
Er is een beperkte ruimte-inname. De belangrijkste impact is er op de perceptieve
kenmerken. De lange aanloophelling en de hoge brug zorgen voor een aanzienlijke
verstoring van de woningen op de linkeroever van het kanaal. Eventuele graafwerken
kunnen een impact hebben op archeologisch erfgoed. Gezien de vaak zeer verstoorde
context is de trefkans echter beperkt.
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2.5.2

Nul+-alternatief

Het kanaal Gent-Brugge werd gegraven tijdens de 17e eeuw in de loop van bestaande
beken, nl. de Zuidleie (tussen Beernem en Brugge) en de Hoge Kale (tussen Beernem en
Gent) die evenwel tot een verschillend bekken behoorden. In de loop der tijd onderging het
kanaal heel wat veranderingen zoals rechttrekkingen en kalibrering. Momenteel staat aan
beide zijden van het kanaal Gent-Brugge een opgaande bomenrij die het accentueert in het
landschap. In het kanaal zelf staat langs de oevers verlandingsvegetatie dankzij de vrij
natuurlijke oeverprofielen op sommige plaatsen. Langs de linkeroever is nog een smal
jaagpad aanwezig dat een belangrijke recreatieve functie vervult. Het kanaal vormt door de
gevarieerde biotopen (van water tot oever) een belangrijke corridor voor flora en fauna.
Langs het kanaal staan enkele bunkers uit WOII die deel uitmaakten van de kustverdediging
van de Atlantikwal als kantonnement of magazijnsite. Zij vormen een rust- en
overwinteringsplaats voor specifieke avifauna. Ook tijdens de 80-jarige oorlog werden langs
het kanaal verdedigingswerken aangelegd waarvan nu nauwelijks of geen resten overblijven.
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Figuur 5:

Beleidsmatige landschapswaarden langs het kanaal Gent-Brugge

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

Het kanaal Gent-Brugge vormt de zuidgrens van het historische Beverhoutsveld, een
voormalig heidegebied, dat na verscheidene pogingen in de voorgaande eeuwen, pas
ontgonnen en verkaveld werd in 1850. Het is een oud veldgebied met bomenrijen en resten
van de traditionele perceelsranden, een regelmatige percelering en zeer weinig verspreide
bebouwing. Onderstaande figuur (Ferrariskaart, Weens exemplaar) laat de toestand zien
rond 1770, wanneer het Beverhoutsveld nog een aaneengesloten heidegebied vormde.
Het gebied nabij het kanaal Gent-Brugge bevat kleine historische ontginningslandschappen.
Hier treft men eveneens waardevolle hoeven aan.
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Figuur 6:

Beverhoutsveld ten tijde van Ferraris

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

Figuur 7:

Leiemeersen (foto Natuurpunt)

Verwijderen en verstoren van reliëf- en hydrografische structuren

In het nul+-alternatief wordt de verbreding van het kanaal gerealiseerd door middel van een
bakprofiel onder de waterlijn. Boven de waterlijn worden de schuine oevers bewaard of
opnieuw aangelegd. Hierdoor kan de huidige toestand schijnbaar behouden worden. Het
onder water aanbrengen van damwanden heeft tot gevolg dat de natuurlijke relatie tussen
het kanaal en het omliggende gebied wordt verstoord. Het valt niet uit te sluiten dat er
hierdoor wijzigingen optreden in de hydrologische kenmerken in de directe omgeving van het
kanaal.
Verstoring historisch geografische structuren
De beperkte verbreding leidt tot een zeer beperkte verstoring van de historisch geografische
structuren in het gebied. Het zwaartepunt van de impact situeert zich bij de doortocht van het
verstedelijkt gebied ten noorden van Steenbrugge, waar het ingetekende bakprofiel leidt tot
een wijziging in het profiel en de oevers.
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Bouwkundig erfgoed
De ankerplaats herbergt een aantal grotere hoeves die goed bewaard zijn (sommige met
een voutekamer) en weinig verstoord zijn door nieuwbouw. De hoeve ‘Blauw kasteel’ en
Schotsgoed (met toegangspoort) hebben nog een restant van een walgracht. De hoeve
‘Blauw kasteel’ vormde tijdens de middeleeuwen waarschijnlijk een woontoren die later sterk
verbouwd werd (o.a. toevoeging van een torentje). Bij hoeve Grote Linde staat aan de
toegangsweg een kapel met een merkwaardige lindeboom erbij. Nabij de spoorlijn rond
Stuivenberg staat ook nog een kleine hoeve bestaande uit verschillende aparte gebouwen
met een boomgaard, omringd door een haag.
In Oostkamp liggen op de westelijke oever van het kanaal Gent-Brugge, op het voormalige
jaagpad, een aantal bunkers uit WO II. Samen met nog twee bunkers voorbij de brug van
Moerbrugge vormden ze een kantonnement of magazijnsite, behorend tot de
kustverdediging (Atlantikwall). Deze bunkers zijn manschapsverblijven en allen identiek aan
elkaar. Ze zijn met muren van 1 meter dik gebouwd en behoren tot het type VF (Verstärkt
Feldmäßig). Ze zijn 2,3 meter hoog en hebben een plafond van 1,4 meter. Binnenin zijn de
bunkers verdeeld in vier ruimtes van ongeveer 4,5 meter op 4,5 meter. De ruimtes worden
afgescheiden door 50 centimeter dikke geschrankte muren. Aan weerszijden van de bunker
bevinden zich de (nu gedichte) ingangen.
In het nul-+ alternatief kunnen de hoeves en de bunkers behouden blijven.
Archeologie
Archeologische vindplaatsen wijzen erop dat de vallei langs het kanaal Brugge-Gent reeds
tijdens de steen- en bronstijd werd bewoond. Men treft o.m. een sterke concentratie van
cirkelsporen uit de Bronstijd (gedeelte Veldhoek, in de buurt van het kanaal) aan.
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Tabel 9:

Gekende archeologische vindplaatsen langs het kanaal Gent-Brugge

Locatie
nr.

Naam

Omschrijving

Ouderdom

Opmerkingen

70838

Brugge-Bavai

Romeinse weg

Romeinse tijd

73880

Molen

Molen

Onbepaald

In 1850 stond er een molen

73881

Larehof

Hoeve, site met
walgracht

Middeleeuwen

In 1850 stond er een volledige hoeve

202610

n.n.

Niet in CAI

202595

n.n.

Niet in CAI

75008

Hoeve ter Eeckhoute

Site met walgracht

Late
middeleeuwen

75010

Kasteel Kevergem

Site met walgracht

Late
middeleeuwen

Omgrachting is niet meer bewaard

71144

Losse vondst

Aardewerk

Laat-Romeinse tijd

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

Er mag worden aangenomen dat graafwerken buiten de huidige kanaalbedding aanleiding
kunnen geven tot verstoring van archeologische vindplaatsen in het gebied. Het plaatsen
van damwanden en het uitbaggeren tussen de damwanden laat niet toe om archeologisch
vooronderzoek te doen. De opgepompte specie kan wel gezeefd worden en onderzocht op
archeologische resten.
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Figuur 8:

Gekende archeologische vindplaatsen langs het kanaal Gent-Brugge

Effect op perceptieve kenmerken
De perceptieve kenmerken van het kanaal worden door de graafwerken beperkt verstoord.
Daar waar een aantal segmenten –door de smalle loop van het kanaal- een aanblik hebben
die sterk aansluit bij het rivierkarakter, wordt dit voor de geplande toestand grotendeels
behouden. De voornaamste impact situeert zich binnen de verstedelijkte context ten noorden
van Steenbrugge.

30/06/2008 36

2.5.3

Nul++-alternatief

Verwijderen en verstoren van reliëf- en hydrografische structuren

Het nul++-alternatief heeft tot gevolg dat de vaak waardevolle oevers van het kanaal GentBrugge worden vergraven. Dit leidt tot een directe verstoring van de landschappelijke relatie
die zich door de tijd tussen het kanaal en zijn omgeving heeft gevormd. Op termijn zal zich
een nieuw evenwicht instellen. Dit is echter afhankelijk van de oeververdediging die wordt
voorzien.
Verdwijnen en verstoren historisch-geografische structuren
Het verbreden van het kanaal heeft een impact op de aanwezige historisch-geografische
structuren (trekwegen, zuidervaartje, e.d.m.). Door o.m. bochtafsnijdingen en
rechttrekkingen is deze impact aanzienlijk. Zo wordt de historische loop van het zuidervaartje
grotendeels verstoord.
Effecten op bouwkundig erfgoed
Er is slechts beperkt bouwkundig erfgoed aanwezig langs de oever van de te verbreden
segmenten. Het belangrijkst zijn de bunkers uit de tweede wereldoorlog die bij verbreding
zullen moeten verdwijnen. Meteen gaat ook de samenhang met het kanaal verloren.
Daarnaast worden enkele boerderijen die langs het kanaal zijn gelegen, met sloop bedreigd.
Het andere bouwkundig erfgoed bevindt zich op voldoende grote afstand. Ook indirect is het
effect van de ingreep beperkt.
Effect op archeologische waarden
Graafwerken in een valleigebied brengen vaak interessante vindplaatsen aan het licht.
Valleigebieden waren van oudsher aantrekkelijk voor bewoning, het uitvoeren van rituelen
en dergelijke meer. Hoewel het aantal gekende vindplaatsen beperkt is, mag niet worden
uitgesloten dat bij graafwerken nieuwe vindplaatsen aan het licht komen, vooral daar waar
tot op heden geen verstoringen hebben plaatsgevonden.
Effect op perceptieve kenmerken
De perceptieve kenmerken van het kanaal worden door de graafwerken ernstig verstoord.
Daar waar een aantal segmenten –door de smalle loop van het kanaal- een aanblik hebben
die sterk aansluit bij het rivierkarakter, zal dit door de verbreding en rechttrekking veel
minder het geval zijn.
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DEEL II:
EFFECTBESPREKING
ONDERZOEKSALTERNATIEVEN

30/06/2008 38

1.

PRIMAIRE EFFECTEN

1.1

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.
In dit hoofdstuk worden primaire effecten op de waterhuishouding (verandering van peilen,
verandering van afvoerregime, …) besproken.
Volgende effecten zijn van belang (Tabel 10):

Tabel 10:

Overzicht van effecten op waterhuishouding

Systeemcomponent oppervlaktewater
Waterhuishouding

Wijziging waterpeil
Wijziging afvoerdebieten
Wijziging sedimenthuishouding
Wijziging waterbalans

Waterkwaliteit

Verzilting

Structuurkwaliteit

Wijziging structuurkwaliteit

Systeemcomponent waterhuishouding
Waterhuishouding

Wijziging hydrogeologische opbouw
Wijziging grondwaterpeil

Waterkwaliteit

Verzilting

Voor de beoordeling van de effecten wordt beroep gedaan op modellering en het oordeel
van experten. De modellen worden ingezet om de effecten maar ook en vooral de nodige
maatregelen om de waterhuishouding te verbeteren te kwantificeren.
De kwantificatie is in het stadium van de haalbaarheidsstudie noodzakelijk om de kostprijs
van deze maatregelen te bepalen.
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De effecten waarop de modellering betrekking heeft, zijn:
•

Wijziging van waterpeilen en afvoerdebieten

•

Wijziging van de waterbalans

•

Wijziging van grondwaterpeilen

De resultaten van de modellering zullen tevens dienen om expertoordelen te formuleren over
de verzilting van het grondwater.
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 zoet water 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, zal daarmee toelaten 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 kostprijs voor de realisatie van de alternatieven en de noodzakelijke ingrepen wordt
bepaald op basis van de resultaten van de modelstudies. Naast kosten zijn er echter ook
baten van het nieuwe kanaal door het verminderde overstromingsrisico. Voor dit laatste
wordt ook een risicoanalyse uitgevoerd aan de hand van een modellering (opdracht WL).

1.1.1

Met modellering onderzochte effecten

1.1.1.1 Wijziging van waterpeilen in het kanaal, en waterbalans
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen normaal peil, peil bij was en peil in
laagwatersituaties.
Normaal peil
Het normaal peil is het ontwerppeil. Het sluit voor elk van de alternatieven in elk pand min of
meer aan op een bestaand peil. Voor de ontwerppeilen die niet of slechts in beperkte mate
afwijken van het huidig peil is het duidelijk dat de primaire effecten voor de normale situatie
beperkt zijn.
De regeling van het uitwateringskunstwerk te Zeebrugge wordt afgestemd op het nieuwe
normaal peil. Deze is voor normaal regime afgestemd op het beperken van
peilschommelingen.
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Tabel 11:

Overzicht van de peilwijzigingen in het nieuwe kanaal

Invloedsgebied

Huidige
toestand
Peil mTAW

Alternatief 1

Alternatief 2

Alternatief 3

Peilwijziging
in m

Peilwijziging in
m

Peilwijziging
in m

(Afl./ Leopold)

(Afl./ Leopold)

Aansluiting Groot pand
op stuw te Schipdonk

5,6 m

0,0 m

0,0 m

0,0 m

Van Schipdonk tot bocht
te Raverschoot1

5,0 m

-3,5 m

-1,5 m

+0,6 m

Van bocht te
Raverschoot tot huidige
stuw te Balgerhoeke

5,0 m

-3,5 m

-1,5 m

-1,5 m

Van stuw te Balgerhoeke
tot parallelle loop met
Leopoldkanaal

3,4 m

-1,9 m

+0,1 m

+0,1 m

Van parallelle loop met
Leopoldkanaal tot
aansluitingsarm te
Zeebrugge

3,4 m / 1,5 m

-1,9 m / +0,0 m

+0,1 m / +2,0 m

+0,1 m / +0,0 m

Aansluiting via
Boudewijnkanaal

Niet bestaand

Nieuw kanaal

Nieuw kanaal

Nieuw kanaal

Aansluiting via
Achterhaven

Niet bestaand

Nieuw kanaal

Nieuw kanaal

Nieuw kanaal

Aansluiting in voorhaven

3,4 m / 1,5 m

-1,9 m / +0,0 m

+0,1 m / +2,0 m

+0,1 m / +0,0 m

Van aansluiting tot
uitwatering te Heist

3,4 m / 1,5 m

-1,9 m / +0,0 m

+0,1 m

+0,1 m

Laagwaterregime
Om bij een laagwatertoestand het normaal peil te handhaven dient voldoende water
toegevoerd te worden om het gebruik van het kanaal (versassingen, lekverliezen aan
sluizen, …) en het verbruik langs het kanaal door derden en evapotranspiratie te
compenseren. Bij peildaling (Alternatief 1 en 2) wordt het kanaal opwaarts van Balgerhoeke,
zonder maatrgelen, drainerend en zal ook grondwatervoeding bijdragen tot het in stand
houden van het kanaalpeil.

1

Ter hoogte van Raverschoot is een bochtafsnijding voorzien.
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Volgend modelonderzoek wordt hiervoor uitgevoerd:
-

voor de kwantificatie van de voeding (of drainage) van het grondwater wordt beroep
gedaan op de studie van de grondwaterstroming

-

voor de kwantificatie van de toevoer van oppervlaktewater wordt een beroep gedaan
op de waterbalansstudie

Was
Bij was kunnen belangrijke peilschommelingen optreden. Naast de scheepvaartfunctie blijft
het kanaal immers zijn actuele afvoerfunctie behouden. Hierbij zijn twee aspecten belangrijk:
-

de afvoer van de stroomgebieden die actueel uitmonden in het kanaal

-

de afvoer van water uit het Groot Pand bij extreme wassituatie ten behoeve van de
bescherming van gebieden gelegen langs het Groot Pand

Daarnaast dient het kanaal eventueel in te staan voor de afwatering van de
deelstroomgebieden van het Leopoldkanaal (Alternatief 1 en 2).
Het uitgangspunt is dat het kanaal dient uitgerust te zijn om de bestaande
afwateringsfuncties en deze bijkomende afvoer te garanderen.
Los van de eventuele noodzaak tot plaatselijke bemalingen om het water van de doorkruiste
gebieden in het kanaal te brengen, blijft de lokale waterbeheerder verantwoordelijk voor de
doorstroming van het neerslag-afvoerwater naar het uitwaterings- of bemalingspunt.
In de studie van de predimensionering is de noodzaak tot bijkomende maatregelen voor
beheersing van het kanaalpeil bestudeerd. De beschouwde maatregelen zijn:
-

de stuwing voor de peilregeling

-

de bemaling voor niet gravitaire afwatering

Eveneens zijn de noodzakelijke kunstwerken gedimensioneerd op het niveau van de
haalbaarheidsstudie.

1.1.1.2 Waterpeilen en afvoerdebieten in het doorkruiste gebied
De afvoer van het doorkruiste gebied moet gegarandeerd blijven bij de realisatie van het
kanaal. In het inventarisatierapport (Dee II) is de huidige afvoersituatie in detail besproken
en voor de situaties overeenkomend met de drie onderzoeksalternatieven zijn verschillende
oplossingsmogelijkheden voor het beheren en beheersen van waterpeilen en afvoerdebieten
verkend.
De verzekering van de mogelijkheid tot afwatering staat los van het specifieke peilbeheer of
beheersing van het afvoerregime binnen de deelstroomgebieden. In elk deelstroomgebied
dient het beheer gericht te zijn op het vervullen van de functies toegekend aan het
watersysteem.
In Tabel 12 worden de oplossingsmogelijkheden hernomen:
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Tabel 12:

Overzicht van mogelijke maatregelen mee te nemen in de kostenberekening

Polder /Watering
/Stroomgebied

Alternatief 1

Alternatief 2

Alternatief 3

Mogelijke maatregelen om waterhuishouding te verbeteren
Opwaarts van eventuele nieuwe stuw te Balgerhoeke (Alternatief 3)
LO AK O461, O460,
O459

LO AK
Wagemakersstroom

-

-

stuwen

stuwen

-

-

stuwen

stuwen

Herorganisatie
grachten en
uitwateringspunten
Mogelijk
noodgemaal
Herorganistie
grachten en
uitwateringspunten

RO AK Watering
ZomergemLovendegem

-

-

stuwen

stuwen

Opwaarts deel: evt.
aanpassen
uitwateringspunten
Afwaarts deel:
Herorganisatie
grachten en
uitwateringspunten,
Lieve: (nood)gemaal

RO AK Watering
Burggravenstroom

LO AK O440

-

-

stuwen

stuwen

-

-

stuwen

stuwen

Mogelijk aanpassen
capaciteit bestaand
gemaal
Herorganisatie
grachten en
uitwateringspunten:
Samenvoegen met
Watering van
Wagemakerstroom,
Evt. noodgemaal

RO AK O439

-

-

stuwen

stuwen

Herorganisatie
grachten en
uitwateringspunten
Mogelijk
noodgemaal
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Polder /Watering
/Stroomgebied

Alternatief 1

Alternatief 2

Alternatief 3

Mogelijke maatregelen om waterhuishouding te verbeteren
Afwaarts van eventuele nieuwe stuw te Balgerhoeke (Alternatief 3)
LO AK O433

-

Geen effect

Geen effect

Geen effect

Geen effect

Mogelijkheid om
deel van O8330 af
te takken naar AK

Geen effect

stuwen
RO AK O436

stuwen

L Slependammepolder

Mogelijkheid om
deel van O8330 af
te takken naar AK

Afwaarts van huidige stuw te Balgerhoeke
L Slependammepolder

Geen effect

Bemaling op
afgesneden tak van
het Leopoldkanaal

Geen effect

L Polder van Maldegem

Geen effect

Bemaling op
afgesneden tak van
het Leopoldkanaal

Aanpassen sifons
en verleggen
waterlopen

LO AK Ede

Geen effect

Geen effect

aanpassen
uitwateringspunt op
LO

L Damse Polder

Vervangen sifons
door duikers

Nieuwe en diepere
sifons, Bouwen van
pompgemalen

Aanpassen sifons
(nieuw en dieper)
en verleggen
waterlopen
aanpassen
uitwateringspunten
op LO

verleggen
waterlopen
aanpassen
uitwateringspunten
Zuidervaartje, deel
Damse Polder, deel
Kerkebeek en Polder
van St. Trudoleken

Vervangen sifons
door duikers

Nieuwe en diepere
sifons, herbouwen
van pompgemaal
met grotere
capaciteit

Nieuwe en diepere
sifons

Damse Vaart

Herbouwen sifons
of vervangen door
pompgemaal

Herbouwen sifons
of vervangen door
pompgemaal

Herbouwen sifons
of vervangen door
pompgemaal
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Polder /Watering
/Stroomgebied

Alternatief 1

Alternatief 2

Alternatief 3

Mogelijke maatregelen om waterhuishouding te verbeteren
L Zwinpolder

Vervangen sifons
door duikers

Nieuwe en diepere
sifons, Bouwen van
pompgemalen
verleggen
waterlopen
aanpassen
uitwateringspunten

Aanpassen sifons
en verleggen
waterlopen
aanpassen
uitwateringspunten
op LO

In elk alternatief wordt uitgegaan van de vernieuwing van de uitwateringsconstructies, waar
dit vereist is. Dit is niet apart in de tabel vermeld.
Het nieuwe kanaal leidt tot een combinatie van verschillende ingrepen die noodzakelijk zijn
om de afwatering van de gebieden te kunnen garanderen bij was, en in Alternatief 2 ook bij
normaal regime.
Opwaarts van Balgerhoeke zullen voor Alternatief 1 en 2 hoe dan ook peilbeheer of andere
maatregelen nodig zijn om de effecten op de daling van de grondwatertafel en de daarmee
samenhangende daling van het oppervlaktewaterpeil te beperken.

Tabel 13:

Overzicht van de maatregelen om afvoer mogelijk te maken en effecten van
grondwaterstandsdaling (deels) te compenseren.

Maatregel

Te bepalen / te onderzoeken in
hydrologische studie

Vaste Pompgemalen (incl. wachtkommen)

Capaciteit

Noodgemalen en opvoerbakken

Capaciteit

Graven van verbindingswaterlopen, naar
uitwateringspunten of wachtkommen
pompgemalen
Stuwen
Aanpassen duikers (relocatie en
vernieuwing), of nieuwe duikers

Evaluatie afmeting bestaande constructie

Aanpassen sifons (evt. relocatie,
vernieuwing met grotere lengte, verdieping),
of nieuwe sifons

Evaluatie afmeting bestaande constructie
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1.1.1.3 Wijziging van grondwaterpeilen
Primaire effecten
De grondwaterstroming en het freatische grondwaterpeil in het doorkruiste gebied is in
belangrijke mate afhankelijk van het drainageniveau en het peilbeheer (Tabel 14). Deze zijn
ingesteld op de peilen op het Afleidingskanaal of het Leopoldkanaal. Afhankelijk van de
doorkruiste zone primeert het peil van het ene dan wel het andere kanaal.

Tabel 14:

Karakterisatie van de relatie tussen het oppervlaktewatersysteem en het
grondwatersysteem in het doorkruiste gebied

Zone

Primaire sturing

Peilbeheer

Opmerkingen

Sluis van Schipdonk
tot stuw te
Balgerhoeke

grondwaterpeil in
evenwicht met het
peil op het pand
SchipdonkBalgerhoeke

Drempels of bodems
van
uitwateringsduikers
van de
deelstroomgebieden
liggen (meestal)
hoger dan het
kanaalpeil.

De grondwaterstand
kent hier een
historische verlaging
tengevolge van het
uitgraven van het
kanaal in de 19de
eeuw. Deze laat zich
vooral gevoelen op
de rechteroever.
Desondanks is het
Leen vrij vochtig
gebleven, dankzij het
historische
grachtenstelsel en
peilbeheer voor
militaire doeleinden
(munitieopslag).

Peil op de Lieve
wordt gestuwd.

Bovendien is er een
belangrijke reductie
van de
grondwatervoeding
door de
verstedelijking te
Eeklo.
Stuw te Balgerhoeke
tot evenwijdig lopen
beide kanalen

Overgangszone met
plaatselijk hoger
kanaalpeil dan
drainageniveau,
drainage gericht op
afwatering naar het
Leopoldkanaal.

Ontwikkeling van
een verhang naar de
uitwateringspunten in
het Leopoldkanaal
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Zone

Primaire sturing

Peilbeheer

Opmerkingen

Vanaf parallel lopen
van beide kanalen
tot de
uitwateringssluizen

Zone met drainage
gericht op afwatering
naar het
Leopoldkanaal.

In de lager gelegen
polders (Zwinpolder
en mindere mate
Damse Polder) geldt
een peilbeheer op
bepaalde
waterlopen, met o/m
captaties vanuit de
Damse Vaart.

Het peilbeheer
gebeurt voornamelijk
ten behoeve van de
landbouw.

Peil in het
Afleidingskanaal
hoger dan het
drainageniveau.
Niet specifiek
voorkomen van
parallelgrachten voor
het opvangen van
kwelwater door het
dijklichaam.
Het Leopoldkanaal
van de stuw te SintLaureins tot parallel
lopen van beide
kanalen

Zone met drainage
gericht op afwatering
naar het
Leopoldkanaal.

Geen peilbeheer.

Aansluiting met de
haven

Zone met drainage
gericht op afwatering
naar het
Leopoldkanaal

Gradiënt van verzilte
achterhaven en/of
Boudewijnkanaal
naar drainagepeil
van de polder

Locatie van sluis zo
dicht mogelijk tegen
de aansluiting om
zone van verzilting
oppervlaktewater te
beperken
Langsgrachten voor
opvang (zoute) kwel
in verbindingsdeel
om verzilting
grondwater tegen te
gaan

Een wijziging van het kanaalpeil zal leiden tot wijzigingen van de grondwaterstroming en
grondwaterstanden. De grondwaterstand zal zonder maatregelen evolueren naar een nieuw
evenwicht met het kanaalpeil. Deze wijziging zal zich afhankelijk van de wijziging van het
oppervlaktewaterpeil, de mate waarin het sturend is en de opbouw van de ondergrond,
uitstrekken over een grote zone of zich beperken tot de onmiddellijke omgeving van het
kanaal. Met de grondwaterstromingsmodellering zal deze invloedszone bepaald worden,
evenals de nodige beperkende maatregelen. Het is duidelijk dat de invloed het grootst is in
de zone opwaarts van de stuw van Balgerhoeke. In de zones met peilbeheer is de invloed
zondermeer het geringst tot verwaarloosbaar.

1.1.2 Studie van de effecten en maatregelen voor de verbetering van de
waterhuishouding
De toegepaste methodes worden kort toegelicht. Vervolgens worden de (beschikbare)
resultaten besproken, en (voorlopige) conclusies geformuleerd over de ingrepen die nodig
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zijn om de waterhuishouding te verbeteren. Bijkomende onderzoekingen worden
geformuleerd voor de aspecten waarover in het projectstadium uitsluitsel gegeven moet
worden.

1.1.2.1 Predimensioneringsstudie
Doel
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.
Model
Er wordt gebruik gemaakt van het MIKE11 model dat is opgesteld in het kader van de
opdracht “Opmaak van numerieke hydrologische en hydraulische modellen van het
Leiebekken en van de Bovenschelde, het kanaal Gent-Terneuzen en het kanaal GentOostende.” (IMDC & DHI, 2004 en 2005, Figuur 9), waarmee ook de effecten zijn berekend
van de realisatie van het project Rivierherstel Leie in het kader van de SeineScheldeverbinding.

Figuur 9:

Modelschema van de gemodelleerde waterlopen. Het model voor de studie van de
predimensionering omvat de Leie, Boven-Schelde, de Zeeschelde opwaarts van
Dendermonde, het kanaal Gent-Terneuzen, het kanaal Gent-Oostende en het
Afleidingskanaal, zodanig kunnen de effecten van de afleiding van een deel van
wassen op het Groot Pand in de modellering meegenomen worden.
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Toetsingscriteria
Ten behoeve van de studie zijn binnen de Technische Werkgroep Waterhuishouding criteria
overeengekomen om de noodzaak en dimensionering van ingrepen voor de
waterbeheersing op het kanaal te kunnen bepalen:
-

Alternatief 1: maximumpeil op het westelijk pand van het Leopoldkanaal 2m40

-

Alternatief 2 en 3: maximale peilstijging beperkt tot ca. 2 m (dit is lager dan de
maximale stijgingen die zich actueel kunnen voordoen ter hoogte van de monding
van de Ede – bij toevoer van ca. 100 m³/s vanuit het Groot Pand)

Onderzoekspistes en stormen
Alle alternatieven zijn volgens deze pistes onderzocht en getoetst of geoptimaliseerd
volgens de opgegeven criteria, voor de storm van december 2002 (het peil op het Groot
Pand heeft voor deze referentiestorm een retourperiode van ca. 80 jaar) en een storm met
een retourperiode van 100 jaar.
Drie onderzoekspistes zijn beschouwd:
Piste 1: een piste met maximalisatie van de afvoer vanuit het Groot Pand
In deze piste wordt een maximale afleiding van de was via het Afleidingskanaal toegelaten
(in functie van de doorvoercapaciteit van het kanaal). Er is onderzocht onder welke
voorwaarden deze doorvoer gecombineerd kan worden met de afwatering van het
doorkruiste gebied.
In deze piste varieert het kanaalpeil in functie van het wasdebiet en de afvoermogelijkheid te
Zeebrugge.
Uit de analyse volgt:
-

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

-

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

Piste 2: combinatie van instandhouding van het normaal peil van het nieuwe kanaal in
combinatie met de afvoerfunctie van
1. het doorkruiste gebied, dus inclusief westelijk pand van het Leopoldkanaal voor
Alternatief 1 en 2
2. en de huidige maximumafvoer vanuit het Groot Pand (ca. 100 m³/s in december
2002).
In deze piste wordt het kanaalpeil geregeld door een stuw opwaarts van de
uitwateringssluizen.
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De belangrijkste conclusies zijn:
-

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

-

De gravitaire afwateringsmogelijkheid wordt door de strikte peilcontrole sterk
ingeperkt.

Piste 3: maximalisatie van de gravitaire afwateringsmogelijkheid
Er wordt in deze piste 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. Indien geen pompen nodig zijn, wordt onderzocht
hoeveel debiet bijkomend vanuit het Groot 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.

1.1.2.2 Waterbalansstudie
Doel
Onderzoek van de beschikbare watervolumes of de nodige maatregelen om het kanaal te
voeden, en invloed op het watersysteem of het ontwerp.
Model/Analyse
In de studie “Opmaak van een modelinstrumentarium voor de evaluatie van
laagwaterscenario’s” is een waterbalansmodel opgesteld voor het Watersysteem van de
Boven-Schelde, Leie en Afwaterende kanalen (Michielsen et al., 2006). Dit model is ter
beschikking gesteld door de opdrachtgever om de waterbalans van de toekomstsituatie te
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kunnen onderzoeken. Verder beroept het onderzoek zich op de gemeten debieten in dit
watersysteem.
Watersysteem en watervraag van de kanalen rond Gent
Het verbruik of het water dat nodig is voor de werking van de binnenvaartverbinding via het
Afleidingskanaal (AK) heeft geen direct effect in het doorkruiste gebied. Het verbruik gaat
wel ten koste van de overige claims op het watersysteem rond Gent. Het Groot Pand speelt
een belangrijke rol in de verdeling en levering van water:
• Bijdrage tot de voeding van het Kanaal Gent-Oostende – KGO (orde van 1 à 2 m³/s,
o/m versassingen aan de Dampoortsluis)
• Voeding van het Kanaal Gent-Terneuzen – KGT (volgens de waterverdragen dient
over elke periode van twee maanden een gemiddeld debiet van 13m³/s geleverd te
worden om de verzilting te beperken)
• Onderhouden van een bovendebiet op de Zeeschelde (tussen Gent en Dendermonde)
Naast de aanpassing van het Afleidingskanaal zijn er nog mogelijke toekomstige projecten
die een toenemende watervraag impliceren:
• de bouw van een nieuwe sluis te Terneuzen
• het (gedeeltelijk) herstel van de verbinding van de Moervaart met de Durme
Verder moet rekening gehouden worden met een toename van het verbruik, zeker langs het
kanaal Gent-Terneuzen. Een groot deel van het onttrokken water is echter proceswater en
komt terug in het systeem. Langs het Afleidingskanaal zal de toename eerder beperkt zijn,
omdat de doelstelling gericht is op de verbindingsfunctie en niet op de ontwikkeling van
industrie rond het kanaal.
Een koppeling met het Leopoldkanaal levert een bijkomende voeding van het kanaal op. Wel
moet rekening gehouden worden met de geplande drinkwaterwinning uit het
oppervlaktewater van het Leopoldkanaal door het waterbedrijf Knokke (jaarrond debiet van
0,23 m³/s).
Analyse van het aanbod
Met het model kunnen interessante inzichten bekomen worden over verbruik van water in
het systeem, zoals verdelingen per tak of zone. Verder is de analyse gebaseerd op de
beschikbare metingen.
Uit de doorvoeren naar de afwaartse takken kunnen nuttige conclusies getrokken worden:
• KGO: een vergelijking van inkomende debieten en vraag wijst op voldoende
waterhoeveelheden op deze tak, zelf in de droge zomers van 2003 en 2004.
• AKL: de huidige vraag van AKL is beperkt, ook in vergelijking met de overige kanalen,
vandaag is hier van tekort geen sprake.
• KGT: 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. Hoge bovendebieten spelen een rol in
het “herstel” van het zoutwaterfront (IMDC, 2005 voor Projectconsortium MKBA
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Sigmaplan – Sigmaplan – Maatschappelijke KostenBatenAnalyse, Deelopdracht 1,
Faserapport 2: Nulalternatief: waterstanden, overstromingskaarten, schade,
slachtoffers en risico, i.o.v. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement
Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling
Zeeschelde), het is echter niet duidelijk welke rol lagere en normale afvoeren spelen
in de waterhuishouding van de Zeeschelde. Met lage bovendebieten valt het ontstaan
van stagnerende ecologische omstandigheden in de Boven-Schelde van Merelbeke
tot de monding van de Rupel niet uit te sluiten (pers. Comm. Prof. Patrick Meire). Er is
momenteel te weinig kennis om de gevolgen op de natuur en de eventuele
omkeerbaarheid daarvan in te schatten.
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
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 voorzien.
Verbruik van het kanaal
De belangrijkste wijzigingen van de Afleidingskanaalalternatieven ten opzichte van de
huidige situatie zijn de versassingen ter hoogte van de aansluiting met het Groot Pand
(opwaarts) en ter hoogte van de haven van Zeebrugge.
Het totaal volume van één versassing is afhankelijk van de afmeting van de kolk en het
verval.
Eerst uitgangspunt is een sluis type Evergem (kolklengte 230 m, breedte 25 m). Besparing in
watervraag is mogelijk met een bijkomende sluisdeur en met spaarbekkens. Met een enkele
sluis (breedte 12.5 m) wordt een besparing bekomen van meer dan 50%2. De uiteindelijke
keuze van de sluis zal afhangen van de trafiekprognose.

2

De grote vullingsgraad bij een kleinere kolk leidt bij een halvering van de breedte tot een waterbesparing van
meer dan 50%.
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Tabel 15 vat gemiddelde afvoerdebieten samen bij verschillende combinaties van
spaarbekkens en een tweede sluisdeur. De tweede deur is gekozen op 150 m, zodat het
mogelijk is een verlengd rijnschip (L=135m) te versassen. Dit scheepstype komt het meest
frequent voor op het Albertkanaal. Hierbij wordt uitgegaan van verwaarloosbare verliezen
door lek via de deuren en het grondwater.

Figuur 10:

Principe van een tweede sluisdeur, het volume bij versassing met tweede deur
(V2) is V1*L2/L1

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

Figuur 11:

Principe van een spaarbekken

Op andere besparingsmaatregelen gaan we in de haalbaarheidsstudie niet in. De
belangrijkste conclusie is dat het kanaal zelfvoorzienend moet zijn in zijn waterbehoeften
voor de scheepvaart. Met bovenstaande zijn daarvoor de nodige maatregelen besproken die
toelaten de kost te berekenen. Het gaat om sluizen met pompgemalen en één of meerdere
spaarbekkens.
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Tabel 15:

Verbruik van het kanaal in m³/s (gemiddeld dagdebiet) aan de aansluiting met het
Groot Pand in functie van het aantal versassingen, met spaarbekkens en gebruik
de
van 2 sluisdeur
aandeel versassingen met volledige kolk in %
100,00

versassingen per dag

aantal spaarbekkens

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

gemiddeld vereist dagdebiet m³/s

ALT1
30

0

8,19

7,62

7,05

6,48

5,91

5,34

30

1

5,46

5,02

4,58

4,16

3,74

3,33

30

2

4,09

3,74

3,40

3,06

2,73

2,42

30

3

3,27

2,98

2,70

2,42

2,15

1,90

20

0

5,46

5,08

4,70

4,32

3,94

3,56

20

1

3,64

3,34

3,06

2,77

2,49

2,22

20

2

2,73

2,49

2,26

2,04

1,82

1,61

20

3

2,18

1,99

1,80

1,61

1,44

1,26

30

0

4,19

3,90

3,61

3,32

3,03

2,73

30

1

2,80

2,57

2,35

2,13

1,91

1,70

30

2

2,10

1,92

1,74

1,57

1,40

1,24

30

3

1,68

1,53

1,38

1,24

1,10

0,97

20

0

2,80

2,60

2,41

2,21

2,02

1,82

20

1

1,86

1,71

1,57

1,42

1,28

1,14

20

2

1,40

1,28

1,16

1,05

0,93

0,82

20

3

1,12

1,02

0,92

0,83

0,74

0,65

ALT2&3

Voor de sluis te Zeebrugge wordt uitgegaan van versassingen met zoet water uit het kanaal.
Enkel in Alternatief 1 gaat het om grote hoeveelheden waarvoor pompen nodig zijn. In
Alternatief 2 en 3 zijn bij lichtjes hogere kanaalpeilen dan het peil in de haven geen extra
maatregelen nodig. Bij aansluiting op een getijdedok zullen bij hoogtij echter wel pompen
nodig zijn.
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Voorzieningen om in eigen vraag te voorzien
De eigen vraag kan enkel voorzien worden door pompen. Ook al worden bijkomende
maatregelen voorzien om de pompen zo weinig mogelijk in te zetten (vb. een tweede
sluisdeur), dan moet de capaciteit berekend zijn op de maximale vraag van een versassing
waarbij pompen noodzakelijk is. De bouw van een spaarbekken naast de sluis levert
bijvoorbeeld een besparing op die altijd inzetbaar is en waarmee effectief op de
pompcapaciteit bespaard wordt.
De pompcapaciteit wordt meebepaald door de gewenste snelheid van de sluis. De
implicaties op de vereiste capaciteit zijn weergegeven voor meerdere tijden. Bij de
berekening is rekening gehouden met een tijd van 15 minuten voor volledige kolkvulling (dit
is ca. 10 minuten voor een kolk gereduceerd tot 150 m).

Tabel 16:

Vereiste pompcapaciteit voor vulling van de volledige kolk

vullingsduur in minuten
ALT 1

10,00

15,00

20,00

pompcapaciteit (m³/s)

enkel pompen

20,13

13,42

10,06

1 spaarbekken

13,42

8,94

6,71

2 spaarbekkens

10,06

6,71

5,03

3 spaarbekkens

8,05

5,37

4,03

4 spaarbekkens

6,71

4,47

3,35

ALT2&3

pompcapaciteit (m³/s)

enkel pompen

39,29

26,19

19,65

1 spaarbekken

26,19

17,46

13,10

2 spaarbekkens

19,65

13,10

9,82

3 spaarbekkens

15,72

10,48

7,86

4 spaarbekkens

13,10

8,73

6,55

Verzilting
De bouw van een sluis aan de aansluiting met de Haven van Zeebrugge is nodig om de
peilschommeling op het Afleidingskanaal op te kunnen vangen.
In Alternatief 1 is het kanaalpeil veel lager dan het peil in de achterhaven, in Alternatief 2 en
3 is het normaal ongeveer even hoog.
Zonder toevoer van zoet water zal het kanaal geleidelijk verzilten door versassing met zout
water en door dichtheidsafhankelijke stroming bij de opening van de sluisdeuren. Dit is in
geen enkel opzicht wenselijk zodat maatregelen om verzilting tegen te gaan of te beperken
noodzakelijk zijn.
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Alternatief 1 (kanaalpeil 1,5 mTAW t.o.v. 3,5 mTAW in de achterhaven) is hoe dan ook de
meest nadelige situatie voor de verzilting.
In alternatieven 2 en 3 is het verschil tussen het peil op het kanaal en de achterhaven
beperkt, maar zullen - net als in alternatief 1 - maatregelen moeten genomen worden om de
ontwikkeling van een zouttong tengevolge van dichtheidsafhankelijke stroming tegen te gaan
of te beperken.
In alternatief 1 dient hoe dan ook om verzilting tegen te gaan ook kanaalwater verpompt te
worden om te versassen. Dit geeft een doorspoeling met hoge bovendebieten. Verder zijn in
alle alternatieven maatregelen aangewezen om de ontwikkeling van een zouttong
tengevolge van dichtheidsafhankelijke stroming tegen te gaan of te beperken.
Mogelijkheden zijn:
• Uitdieping of bouw van een zoutvang in de kolk of het kanaal;
• Terugpompen van het zout water in de kolk of het kanaal.
Andere maatregelen kunnen betrekking hebben op het organiseren van versassingen of de
snelheid van het sluiten van de deuren. De mogelijke maatregelen worden meer in detail
toegelicht bij de beschrijving van het geoptimaliseerd alternatief.

1.1.2.3 Hydrologische studie
Doel
Predimensionering van de uitwateringsinfrastructuur om de afwatering tijdens wassituaties te
kunnen controleren.
Model/Analyse
IMDC stelde twee hydrologische modellen op:
•

Een van het stroomgebied van het Leopoldkanaal (westelijk deel)

•

Een van het stroomgebied van het Afleidingskanaal tussen de stuw van Schipdonk
en de stuw van Balgerhoeke
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km

Figuur 12:

Afbakening deelstroomgebieden (Leopoldkanaal, westelijk deel – rood;
Afleidingskanaal – blauw)

Het betreft bakkenmodellen. In een bakkenmodel worden de verschillende
waterlichamen/stroomgebieden voorgesteld door hoogte/oppervlakte/volume relaties.
Neerslag wordt via een hydrologisch model aan de bakken toegekend, waarin het water
geborgen wordt als er geen of beperkte uitstroming mogelijk is, en waaruit het water
wegstroomt als het afwaarts peil dit toelaat, of waaruit het water verdwijnt door evaporatie.
De verbinding tussen de bakken gebeurt via duikers (al dan niet met terugslagklep), stuwen
(overlaten) of pompen. Het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal vormen de afwaartse
bakken van de respectievelijke modellen.
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Figuur 13:

Ijking, peilen op Leopoldkanaal te Damme

Figuur 14:

Ijking, afvoer van Leopoldkanaal te Damme

Na afijking van de bestaande toestand (enkel mogelijk voor het Leopoldkanaal) is
onderzocht of de bestaande uitwateringsduikers van de deelstroomgebieden voldoende
groot zijn en, of bemaling nodig is en hoeveel, om het peil bij was te controleren. Voor de
evaluatie van de nodige ingrepen is uitgegaan van een situatie met een terugkeerperiode
van 100 jaar. Voor elke bak zijn kritische peilen gedefinieerd op aangeven van de
waterbeheerders of door analyse van het digitaal hoogtemodel.
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Resultaten/conclusies
Voor het stroomgebied van het Leopoldkanaal zijn pompcapaciteiten bepaald die nodig zijn
om ten allen tijde onder het kritisch peil te blijven bij een 100-jarige storm. Op basis van deze
pompcapaciteit is vervolgens een 30-jarige reeks doorgerekend om tussen aan- en
afslagpeilen een representatieve gemiddelde duur van de bemaling te bepalen.
Voor het stroomgebied van het Afleidingskanaal is eerst bepaald op welke waterlopen
maatregelen nodig zijn om de afwatering van een 100-jarige afvoer te verzekeren. Bij enkele
volstaat een terugslagklep, bij andere is een pompgemaal nodig. Waar een pompgemaal
nodig is blijft hier hoe dan ook de gravitaire afwatering bestaan. Voor de kleinste vereiste
pompcapaciteiten wordt een noodgemaal voorgesteld.
Voor beide stroomgebieden is voor de mogelijke toekomstsituatie rekening gehouden met de
bundeling van meerdere uitstromingspunten om het aantal pompgemalen te beperken.
Hiervoor dienen verbindingslopen aangelegd te worden van de betrokken waterlopen naar
de gemalen.

Tabel 17:

Bundeling van deelstroomgebieden van het Leopoldkanaal

30/06/2008 59

Tabel 18:

Pompcapaciteit per bundel (voor het verwerken van een 100-jarige storm) –
stroomgebied van het Leopoldkanaal

Als gevolg van de verruiming van het scheepvaartkanaal dienen vele duikers hoedanook
vervangen te worden. Verder moet rekening gehouden worden met het verdiepen, verlengen
en dus (her)bouwen van de nodige sifons.

1.1.2.4 Grondwatermodellering
Doel
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 elders behandeld.
Model
Er is een grondwatermodel opgebouwd in GMS Modflow. Het betreft een model bestaande
uit een grid van 496 x 406 cellen in drie modellagen met afmetingen van 100 op 100 m,
tussen een grens ten zuiden van het Kanaal Gent-Oostende, de zee (in het westen), een
oostelijke grens volgens de regionale grondwaterstromingsrichting, en een verafgelegen
noordelijke grens (Figuur 15). De lagen komen overeen met de hydrogeologische
hoofdeenheden boven de Panisel Aquitard: met name het Led-Paniseliaan Aquifersysteem
(HCOV0600), de Bartoon aquitard (HCOV0500) en het Quartair Aquifersysteem
(HCOV0100) met een HUF-benadering van de quartaire basiseenheden3).
Gegevens voor de opbouw van het model zijn grotendeels betrokken uit het VGM (Vlaams
Grondwatermodel, VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer). IJkingsgegevens zijn
afkomstig van de meetnetten van, en ter beschikking gesteld door dezelfde afdeling.
3

HUF: Hydrogeological Unit Flow – Dit betreft een combinatie van hydrogeologische eenheden in één rekenlaag,
waarbij rekening gehouden wordt met de hydrogeologische eigenschappen van de verschillende lagen; HCOV:
Hydrogeologische Codering van de Ondergrond Vlaanderen
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Tabel 19:

Gegevensbronnen van het grondwatermodel

Aard gegeven

Bron

laagopbouw

VGM-lagenmodel

maaiveld

DHM-raster100

hydrogeologische parameters

startwaarden uit de VGM-databank, verfijnd
op basis van ijking

winningen

Uit de vergunningendatabank (DOV)

Peilen van waterlopen, peilbeheer,
drainagepeilen

Aanvullingen van waarden uit VGM met
waarden uit “Inventarisatie van het
kanalenstelsel rond Gent, Watersysteem van
de Bovenschelde, Leie en afwaterende
kanalen. Opmaak van
Laagwaterstrategieën.”

Geometrie waterlopen/grachten

Uit VGM, aangevuld met gegevens van de
topografische opmetingen van het
Leopoldkanaal en zijwaterlopen

Tabel 20:

Hydraulische conductiviteiten (m/d) na kalibratie

Eenheid

kalibratiewaarde

Richtwaarden VGM

horizontaal

horizontaal

vertikaal

vertikaal

Quartair

HVOV0100

12

1

1 - 14

Bartoon klei

HCOV0500

0,02

5 10-4

0,02

5 10-4

LedoPaniseliaan
aquifer

HCOV0600

6

1

5 - 10

0,2-1,2

Bijzondere aandacht is geschonken aan de gevoeligheid van de weerstand van de bedding
van de bevaarbare waterlopen. Deze parameter is immers van grote invloed op het effect
van de afleidingskanaalalternatieven op het grondwaterstromingspatroon. De
standaardwaarde van de conductiviteit (0,01 m/d, waarde uit het VGM) is verhoogd en
verlaagd. Uit analyse volgt dat de beste resultaten bekomen worden bij waarden tussen de
standaardwaarde en verhoogde conductiviteit.
Het geijkte model is aangepast om het effect van de kanaalalternatieven te kunnen
berekenen.
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Figuur 15:

Afbakening gebied van het grondwaterstromingsmodel
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Figuur 16:

Berekende stijghoogtes in het Quartair (boven), in de Ledo-Paniseliaan aquifer
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Resultaten/conclusies
Uit de berekeningen volgt dat de effecten van het nieuwe kanaalpeil zich vooral situeren in
de zones waar belangrijke wijzigingen in het kanaalpeil zullen optreden. Dit is opwaarts van
de huidige stuw te Balgerhoeke.
De resulterende daling van de grondwaterstijghoogten (verschil van 10 cm) strekt zich in
alternatief 1 uit over een afstand van enkele kilometer in de quartaire laag, en in de tertiaire
watervoerende laag over een afstand van meer dan 5 kilometer. De invloedsafstand neemt
weliswaar af in alternatief 2, maar bedraagt toch nog enkele kilometer in de quartaire laag, in
de tertiaire laag neemt de invloedsafstand af tot minder dan 5 kilometer.
In alternatief 3 treedt een daling in grondwaterstijghoogte op tussen de nieuw te bouwen
stuw en de huidige stuw te Balgerhoeke. Deze invloed beloopt weliswaar nog een 1 à 2
kilometer, maar is ruimtelijk beperkt en bovendien beperkt tot het quartair.
Opwaarts van de nieuwe stuw treedt een stijging op van de grondwaterstijghoogtes. Deze is
vrij beperkt in grootte en omvang (stijging van kanaalpeil met 60 cm, gemiddeld ca. 1 km in
het quartair). De stijging is feitelijk een stap in het herstel van historische grondwaterstanden
de
van voor het graven van het Afleidingskanaal in de 19 eeuw. Omwille van de historische
verdroging is de verwachte invloed op receptorniveau eerder beperkt en zelfs positief.
Omwille van de grote ruimtelijke extensie heeft de peildaling, in alternatief 1 en 2 in het
bijzonder, zondermeer belangrijke implicaties op het receptorniveau (landbouw, natuur, …).
Een dergelijke invloed is moeilijk te aanvaarden. Om de invloed te beperken of te annuleren
zijn maatregelen nodigen die in het ontwerp van het kanaal moeten meegerekend worden.
De stijghoogteverschillen afwaarts van de samenloop van Afleidingskanaal en
Leopoldkanaal, blijven beperkt door de drainage via het waterlopenstelsel onder beheer van
de polders. De modelresultaten zijn hier conservatief omdat het model beperkt is tot
waterlopen zoals opgenomen in de VHA en de detailleringen in het kader van de
deelbekkenbeheerplannen (Prov. Oost-Vlaanderen). Dit betekent dat de afstand in
werkelijkheid eerder kleiner is en bepaald door het voorkomen van grachten in het systeem.

30/06/2008 64

Figuur 17:

Daling/stijging van stijghoogtes in het quartair (boven), in het Ledo-Paniseliaan aquifersysteem: van links naar rechts: Alternatief 1, Alternatief 2,
Alternatief 3
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1.2

Grondverzet

Omschrijving
Met grondverzet worden hier de totaal uit te graven volumes bedoeld, los van de vraag of
een sluitende grondbalans kan verkregen worden. De achterliggende gedachte is dat
grondverzet aan de basis ligt van een groot aantal secundaire effecten, die meestal wel
onderkend maar zelden begroot worden. 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. In
het plan-MER zelf zal op een aantal van deze aspecten dieper ingegaan worden. Hier
volstaat het vast te stellen dat grondverzet een bruikbaar criterium is om het onderscheid te
maken tussen de te bestuderen alternatieven.
Methode
Grondverzet is inherent aan het project. Op basis van de uitgangspunten van de studie en
de elementen voorgesteld in de technische nota, is voor de drie studiealternatieven een
tracé uitgezet.
Het tracé bestaat uit een opeenvolging van:
• Stroken met taludprofielen
• Stroken met bakprofielen
• Stroken met gemengde profielen (een oever in verticale wand, de andere in talud)
De realisatie volgens het ontwerptracé brengt grondverzet met zich mee. Het betreft een
verdieping en een verbreding.
De diepte is afhankelijk van de normaalpeilen die samenhangen met de alternatieven. De
ontwerpbodem van het kanaal bevindt zich 4,5 m onder het normaal peil.
Afhankelijk van de vereiste diepte van de bodem, zal afhankelijk van het profieltype, het
noodzakelijke grondverzet voor de realisatie variëren. Voor een zelfde strook is het
grondverzet altijd groter bij een lagere vereiste kanaalbodem. Bij de profielen in talud neemt
het noodzakelijke grondverzet veel meer toe bij een diepere uitgraving dan bij een bakprofiel
(ca. 50m² per meter verdieping, tegen 35m² voor een bakprofiel).
Bij de realisatie dient bovendien rekening gehouden te worden met extra grondverzet om de
profielen te kunnen realiseren (oever- of bodemversteviging).
Op basis van de tracés van de drie studiealternatieven is het minimale grondverzet berekend
dat nodig is om de huidige toestand om te vormen tot de ontwerptoestand. Bijkomend
grondverzet ten behoeve van de realisatie moet daar desgevallend nog bijgeteld worden.
De berekening gebeurt op basis van het digitaal hoogte model Vlaanderen (ter beschikking
gesteld door de opdrachtgever), en de topografische opmetingen van het Afleidingskanaal
(W&Z, afdeling Bovenschelde) en het Leopoldkanaal (VMM, afdeling Water) en houdt
rekening met de insnijding van de huidige kanalen.
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Resultaten
Tabel 21 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 21:

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

tweelingkanaal van
Damse Vaart tot
aftakking naar
Dudzele

818.934

287.374

489.180

321.910

463.547

396.728

aftakking naar
Dudzele
(aansluitingsvariant
A)

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
Totaal grondverzet
Grondbalans

17.295.550

13.055.998

11.477.421

+13.599.490

+8.805.368

+6.457.833

Ter hoogte van de bochtafsnijding te Balgerhoeke zijn meerdere varianten mogelijk:
•

Volledige of gedeeltelijke demping: enkel mogelijk in Alternatief 1 en 2 (de bodem
van het actuele kanaal ligt immers hoger dan het ontwerp normaal peil van
Alternatief 1, en niet veel lager dan het ontwerp normaal peil van Alternatief 2).

•

Bypass voor wassen in Alternatief 3; al dan niet in combinatie met voorzieningen
voor pleziervaart (steigers).
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De uiteindelijke kostprijs van het grondverzet zal afhangen van de
toepassingsmogelijkheden van het uit te graven bodemmateriaal (milieuhygiënische kwaliteit
en bouwtechnische eigenschappen).

1.3

Ruimte-inname

De belangrijkste onderscheidende effecten voor ruimte zijn de ruimte-inname, de secundaire
effecten ervan, en de secundaire effecten van de waterstand op de ruimte
ervaring/omgevingskwaliteit. Andere effecten zoals ruimtelijk-functionele relaties, ruimtelijke
structuren, restruimtes e.d. zijn niet onderscheidend op het voorliggend detailniveau.
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. Ruimte-innames van het bestaande kanaal die niet behouden blijven zijn
dan weer niet meegenomen. Deze benaderingswijze laat toe om binnen de afweging van de
globale ruimte-inname te focussen op bestemmingen, terwijl de kadastrale inname (zie
verder) zich focust op de maatschappelijke impact, om zo alle aspecten in beeld te brengen.
Concreet is bijvoorbeeld bij de bochtafsnijding te Balgerhoeke de bestaande ruimte-inname
niet meegerekend voor wat betreft het alternatief 1 en 2, daar het oorspronkelijk tracé door
de lage waterstand van deze alternatieven niet zal behouden blijven. Voor alternatief drie
blijft dit ruimtelijk wel bestaan, en kan deze mogelijks als randontwikkeling (kade,
jachthaven, ...) functioneren. Het Leopoldkanaal is niet meegenomen bij de bestaande
toestand en alternatief 3, waar het Leopoldkanaal een afzonderlijk kanaal blijft en geen
functie heeft in relatie tot het vervoer over water. Bij het alternatief 1 en 2, waar deze ruimte
deel zal uitmaken van het nieuwe kanaal, is deze wel meegenomen.
Voor de analyses is gewerkt met een eerste ontwerp op hoofdlijnen. De oppervlaktes zijn
dus niet als exact te beschouwen, eventuele ruimte-innames voor brughellingen, plaatselijke
aanpassingen van het tracé van de bermen e.d. zijn hierbij nog niet in rekening gebracht.
Deze cijfers geven wel de grote lijnen weer van de alternatieven.
Op basis van een extrapolatie van de profielen, zoals beschreven in de technische
uitwerking van de onderzoeksalternatieven, kan een eerste ruwe schatting gemaakt worden
van de ruimte-inname.
Voor de bestaande toestand is op basis van de opmetingsplannen en kadastrale
perceelsgrenzen de oppervlakte van het Afleidingskanaal en bijhorende lineaire
infrastructuren, zoals ventwegen, dijken, grachten, bomenrijen e.d. berekend. In het segment
Strobrugge-Damme/Haven is aan de zijde van het Leopoldkanaal enkel de oever
meegerekend, niet de middenberm.
De ruimte-inname van de alternatieven houdt rekening met de verschillende
maaiveldhoogtes. Eventuele bijkomende infrastructuur bij sluizen, alternatieve ventwegen
door dorpskernen e.d. is nog niet in rekening gebracht. Om een vergelijking met de
bestaande toestand mogelijk te maken, is de oppervlakte van de bestaande bocht in
Balgerhoeke mee ingecalculeerd in het alternatief 3. In het alternatief 1 en 2, met lage
waterstand, wordt deze bocht niet behouden en is deze niet meegenomen. De oppervlaktes
zijn dus zeker niet exact, maar geven wel een eerste inzicht in het onderscheid tussen de
verschillende alternatieven en scenario’s.
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Deze globale ruimte-innames beslaan openbare gronden en private gronden. Een kleinere
oppervlakte-inname is met andere woorden niet per definitie minder negatief, daar deze zich
niet lineair vertaalt in minder onteigening. Onteigening is een secundair effect, en zal
berekend worden op basis van het model waarbij de bestaande maaiveldhoogtes
nauwkeuriger zijn verwerkt.

Tabel 22:

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)

Voor het volledige traject neemt onderzoeksalternatief 3 het minste ruimte in,
onderzoeksalternatief 1 het meeste. Daarbij moeten we nogmaals beklemtonen dat de
oppervlakte ingenomen door de middenberm en het Leopoldkanaal in de bestaande
toestand en het alternatief 3, waar hun functies ongeacht een scheepvaartfunctie op het
Afleidingskanaal kunnen behouden blijven en verder ontwikkelen, niet meegerekend zijn in
het segment 3. In alternatief 1 en 2 hebben deze een rechtstreekse functionele interactie en
ruimtelijke versmelting, en zijn deze wel inbegrepen. Concreet beslaat de bestaande
middenberm 50,73 ha, het Leopoldkanaal 80,60ha.
Als de ruimte-inname van de volledige kanaalbundel in rekening gebracht wordt, met name
het Afleidingskanaal (=scheepvaartkanaal), de middenberm en het Leopoldkanaal, is de
ruimte-inname van het alternatief 3, segment 3, het grootst. Deze bedraagt dan 241,61 ha,
ten opzichte van de 227,18 ha bij de bestaande toestand.
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.
Bij deze berekening is geen rekening gehouden met de oppervlakte-inname van het vierde
segment, de aansluiting aan de achterhaven. De ruimte-inname voor de verschillende
alternatieven is hier vergelijkbaar.
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Tabel 23:

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
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2.

SECUNDAIRE EFFECTEN
Voor de beschrijving van de actuele toestand wordt verwezen naar het de inventaris van
omgevingskenmerken.

2.1

Segment Schipdonk-Balgerhoeke

2.1.1

Ruimte

Globale ruimte-inname van juridische bestemmingen
Naast het primaire effect, de globale ruimte-inname, zijn er secundaire effecten van de
ruimte-inname. De impact van de globale ruimte is verschillend, afhankelijk van de
bestaande juridische bestemming, de gewestplanzonering. Zo is de impact van een inname
van woongebied anders dan de impact van een agrarisch gebied dat reeds gereserveerd is
voor de aanleg van een nieuwe waterweg.

Tabel 24:

Ruimte-inname bestaande toestand segment 1 volgens juridische bestemming

Gewestplanzone en overdruk
bufferzones
bufferzones met reservatiestrook
groengebieden
groengebieden met reservatiestrook
groengebieden met reservatiestrook waterweg
bestaande waterwegen
bestaande waterwegen met reservatiestrook
bestaande waterwegen met reservatiestrook waterweg
Totaal

Opp (ha)
0,0677
0,0076
0,0288
8,5209
22,9202
0,0336
1,0717
25,7750
58,4255

De ruimte-inname van het bestaande Afleidingskanaal bedraagt in dit segment ongeveer 58
ha. Het grootste deel van deze ruimte heeft als juridische bestemming ‘bestaande waterweg’
met overdruk ‘reservatiestrook voor een nieuwe waterweg’. Ook is er heel wat ruimte
gezoneerd als groengebied met reservatiestrook voor een nieuwe waterweg. Dit zijn de
huidige oevers van het kanaal. Een beperkte opervlakte is gelegen buiten de
reservatiestroken. Vermoedelijk gaat het hoofdzakelijk om foutenmarges in het gewestplan
ten op zichte van de digitale kadastrale contour van het gewestplan. Beide zijn immers
ingetekend op basis van andere ondergronden.

Tabel 25:

Ruimte-inname alternatief 1 segment 1 volgens juridische bestemming

Gewestplanzone en overdruk
woongebieden
woongebieden met reservatiestrook
gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut
bufferzones
bufferzones met reservatiestrook
groengebieden
groengebieden met reservatiestrook
groengebieden met reservatiestrook waterweg

Opp (ha)
0,0570
0,0051
0,1337
0,0677
0,0076
2,8821
21,6818
50,5284
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agrarische gebieden
agrarische gebieden met reservatiestrook
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden met reservatiestrook
bestaande waterwegen
bestaande waterwegen met reservatiestrook
bestaande waterwegen met reservatiestrook waterweg
Totaal

0,1238
0,0077
1,0396
0,3851
0,0336
1,1487
25,7785
103,8806

Het lage waterpeil (1,50m TAW) van alternatief 1 leidt tot bredere oeverstroken en een grote
ruimte-inname. De grootste oppervlakte die ingenomen wordt, zijn groengebieden, met een
niet nader gespecifieerde reservatiestrook en een reservatiestrook voor waterweg. Ook is
een groot aandeel van de ruimte-inname nu reeds ingekleurd als waterweg. De inname van
agrarische zones is beperkt, van woongebieden heel beperkt. Een beperkt aandeel van de
ingenomen ruimte is landschappelijk waardevol agrarisch gebied, al dan niet met overdruk
reservatiestrook.
De ruimte-innames bevinden zich overwegend in de voorziene reservatiestrook, al dan niet
gespecifieerd als reservatiezone voor waterweg.

Tabel 26:

Ruimte-inname alternatief 2 segment 1 volgens juridische bestemming

Gewestplanzone en overdruk
woongebieden
woongebieden met reservatiestrook
gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut
groengebieden
groengebieden met reservatiestrook
groengebieden met reservatiestrook waterweg
agrarische gebieden
agrarische gebieden met reservatiestrook
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden met reservatiestrook
bestaande waterwegen met reservatiestrook
bestaande waterwegen met reservatiestrook waterweg
Totaal

Opp (ha)
0,0570
0,0051
0,1337
2,1288
18,2036
47,5519
0,1187
0,0055
0,6926
0,2683
0,9309
25,7371
95,8332

Het alternatief 2, met een waterhoogte van 3,50 m TAW, heeft een minder breed profiel en
beperktere ruimte-inname. De inname van groengebieden, met reservatiestroken, is
verhoudingsgewijs het grootst, gevolgd door bestaande waterweg met reservatiestrook
waterweg. De inname van agrarische gebieden en woongebieden is beperkt. De innames
situeren zich voornamelijk in de reservatiezones.

30/06/2008 72

Tabel 27:

Ruimte-inname alternatief 3 segment 1 volgens juridische bestemming

Gewestplanzone en overdruk
woongebieden
woongebieden met reservatiestrook
gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut
bufferzones
bufferzones met reservatiestrook
groengebieden
groengebieden met reservatiestrook
groengebieden met reservatiestrook waterweg
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden met reservatiestrook
bestaande waterwegen
bestaande waterwegen met reservatiestrook
bestaande waterwegen met reservatiestrook waterweg
Totaal

Opp (ha)
0,06254
0,0051
0,0000
0,0674
0,0076
1,8270
13,6528
43,6829
0,0264
0,0397
0,0332
1,0810
25,7772
86,2628

Het derde alternatief, met een waterstand van 5,60 m TAW, sluit nog beter aan bij het
bestaande maaiveldniveau en creëert een minder breed profiel en dito ruimte-inname. De
grootste ingenomen oppervlaktes zijn groengebieden met reservatiestroken, gevolgd door
bestaande waterweg met reservatiestroken. De inname van andere gewestplanzones, zoals
woongebieden en agrarische gebieden, is beperkt. Ook hier bevindt het nieuwe tracé zich
voornamelijk binnen reservatiezones.
Kadastrale innames
Los van hoeveel ruimte er ingenomen wordt is ook het onteigeningsaspect een belangrijke
ruimtelijke en sociale factor. De globale ruimte-inname maakt geen onderscheid naar private
gronden en openbaar domein. Via een vlugge berekening kan nagegaan worden wat de
totale oppervlakte kadastrale percelen is die ingenomen wordt voor de verschillende
alternatieven. Naast de oppervlakte is ook de aanwezigheid van bebouwing van belang.
Daarbij is nagegaan hoeveel bebouwde percelen ingenomen worden per alternatief. Ook
hier zijn de analyses niet te aanzien als exacte gegevens. Er is immers gewerkt met de
digitale versie van de kadastrale percelen, die zeker als opmetingsplannen beschouwd
mogen worden. Daarnaast betreft het ook een analyse met het ontwerp op hoofdlijnen,
zonder bijkomende ruimte-innames voor bruggen e.d.. De cijfers zijn dan ook te aanzien als
een eerste indicatie van de impact, die onderscheidend is voor de verschillende
alternatieven.

Tabel 28:

Kadastrale inname alternatief 1 segment 1

Kadastraal perceel
Met bebouwing in te onteigenen strook
Met bebouwing buiten de te onteigenen
strook
Zonder bebouwing
Totaal

4

# percelen
33

Opp. (m²)
22330

23
237
293

19516
405537
447383

Het verschil met de twee andere alternatieven is het gevolg van de beperkte rekennauwkeurigheid.
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Het bredere profiel van alternatief 1 leidt tot een grote kadastrale inname. Op 33 van de
ingenomen percelen bevindt zich in de te onteigenen strook ook bebouwing die
geregistreerd is door het kadaster. In het totaal zijn dit 44 hoofdgebouwen en 5 bijgebouwen,
verspreid over de verschillende percelen. Daarnaast zijn er ook een aantal bebouwde
percelen waarvan de geregistreerde bebouwing zich niet in de ingenomen strook bevindt. Dit
zijn vermoedelijk tuinen of erven bij landbouwbedrijven. Het grootste aantal innames betreft
niet bebouwde percelen, vermoedelijk voornamelijk landbouwpercelen. Hierbij is het aantal
percelen van minder belang dan de oppervlakte. Deze is van een grootte-orde die een
relatief grote impact kan genereren op bepaalde landbouwbedrijven.

Tabel 29:

Kadastrale inname alternatief 2 segment 1

Kadastraal perceel
Met bebouwing in te onteigenen strook
Met bebouwing buiten de te onteigenen
strook
Zonder bebouwing
Totaal

# percelen
26

Opp. (m²)
12746

21
214
261

21107
340169
374022

Een waterhoogte van 3,50 m TAW, zoals voorzien in alternatief 2, creërt een iets smaller
profiel en minder inname. Het aantal te onteigenen percelen, al dan niet met bebouwing, is
weliswaar kleiner maar blijft hoog. Als de eerste uitgewerkte tracés geprojecteerd worden op
het kadaster zijn er 35 hoofdgebouwen en 1 bijgebouw die zich binnen het tracé bevinden.
Voor de kadastrale oppervlakte onbebouwde percelen is de oppervlakte opmerkelijk kleiner
maar toch van dien aard dat hier een zekere impact is op de landbouwbedrijvigheid.

Tabel 30:

Kadastrale inname alternatief 3 segment 1

Kadastraal perceel
Met bebouwing in te onteigenen strook
Met bebouwing buiten de te onteigenen
strook
Zonder bebouwing
Totaal

# percelen
23

Opp. (m²)
8490

20
169
212

15514
250836
274840

Het derde alternatief, waarbij de ruimte-inname kleiner is, heeft ook een beperkte ruimteinname van kadastrale percelen. Het aantal bebouwde percelen met bebouwing in het tracé
is kleinst. Er worden 26 hoofdgebouwen getroffen. De oppervlakte onbebouwde percelen is
veel beperkter. De impact hiervan zal relatief beperkt zijn en zich vermoedelijk voordoen bij
een beperkt aantal landbouwers.
Ruimte-inname voor bruggen
Naast de ruimte-inname van het profiel zijn de alternatieven ook onderscheidend voor de
ruimte-inname voor vaste bruggen. De brughoogte is immers afhankelijk van de
waterstand die vooropgesteld wordt, en op zijn beurt bepalend voor de nodige ruimte voor
aanloophellingen van de brug. Zonder reeds te bepalen welke brug waar voorzien wordt kan
er per voorgesteld alternatief een onderscheid gemaakt worden aan de ruimte-inname die
nodig zou zijn voor vaste bruggen in de verschillende alternatieven.
De ruimte-inname voor bruggen kan nog niet berekend worden, ook niet bij benadering.
Vanuit het uitgangspunt dat alle bestaande brugverbindingen behouden blijven, waarbij
gestreeft wordt naar vaste brugconstructies, kan er echter een onderscheid gemaakt worden
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naar de verhouding van de impact tussen de alternatieven. Daarbij moet in overweging
genomen worden dat er onmiddelijk naast bruggen vaak bewoning voorkomt. De lokatie, het
knooppunt van een waterloop en een weg, was vroeger immers vaak een strategisch punt
voor bewoning. De impact van deze ruimte-innames zal dus vermoedelijk groot zijn.
De ruimte-inname voor de bruggen zal in alternatief 1 beperkt zijn. De lage waterstand (1,50
m TAW) ten opzichte van het maaiveldniveau (gemiddeld 9,00m TAW) zorgt ervoor dat er
bijna geen extra bijkomende brughellingen nodig zijn. Mogelijk zijn deze aan de zijde waar
het kanaal binnen de bestaande oeverlijn blijft iets beperkter dan de huidige brughellingen.
In alternatief 2 zal er bijkomende ruimte-inname voor vaste brugconstructies zijn aan beide
zijden van het Afleidingskanaal. De brugconstructies moeten immers gemiddeld 3m hoger
zijn dan het omgevingspeil, wat hoger is dan de bestaande bruggen.
De grootste ruimte-inname door bruggen is er bij alternatief 3. De beoogde waterstand is er
hoger dan de bestaande waterstand, wat samen met de nodige doorvaarthoogte een
brughoogte noodzaakt die gemiddeld bijna 6m hoger is dan het maaiveldniveau. Dit leidt tot
een grote impact.
Ruimtebeleving
Een secundair effect van de waterstanden is de ruimtebeleving of -ervaring. Het verschil
tussen de waterstand en het omliggende gebied kan implicaties hebben op het al dan niet
aanleggen van dijken die de ervaring van de landschappelijke ruimte beïnvloedt. Ook de
ruimtelijke ervaring van waterstanden zelf t.o.v. het maaiveldniveau is anders, met een
bijkomende nuancering naar het profiel.
De ruimtebeleving van dit segment is vandaag variabel. De belangrijkste elementen die
bijdragen aan een positieve ruimte-ervaring zijn de bomenrijen. De meerwaarde van een
visuele interactie met het water of vanop het water is beperkt. Het waterniveau bevindt zich
immers opmerkelijk lager dan het maaiveldniveau, waardoor een wandelaar langs het kanaal
zich altijd op ruime afstand van het water bevindt. Voor de huidige recreanten op het water,
de pleziervaart, is de beleving weinig positief. Het zicht beperkt zich immers tot twee groene
oevers, van interactie met de omgeving is geen sprake.
In alternatief 1 worden de negatieve aspecten van de huidige ruimtebeleving nog versterkt.
De bestaande bomenrijen kunnen vervangen worden, maar de afstand tussen het water en
de omgeving vergroot waardoor het een sleuf wordt zonder visuele interactie tussen de
gebruikers op en naast het kanaal.
Ook bij alternatief 2 worden deze negatieve aspecten versterkt, maar dan in iets mindere
mate. De overbruggingen boven maaiveldniveau leveren een negatieve bijdrage aan de
ruimtebeleving.
In alternatief 3 worden deze beperkt, maar niet tenietgedaan. Het verschil tussen het
maaiveldniveau en de omgeving blijft immers te groot, met name gemiddeld meer dan drie
meter, om hier van een echt positieve visuele interactie te kunnen spreken. De hoge vaste
bruggen leveren een negatieve bijdrage aan de ruimtebeleving.
Conclusie
Inzake ruimte-inname is het derde alternatief duidelijk het minst negatieve voor het segment
Schipdonk Balgerhoeke. Het eerste alternatief neemt bijna dubbel zoveel ruimte in als de
bestaande toestand, op de voet gevolgd door het tweede alternatief en het derde alternatief
met een beperktere ruimte-inname. Deze innames betreffen voornamelijk gebieden die
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reeds opgenomen zijn in een reservatiestrook, al dan niet voor de aanleg van een nieuwe
waterweg. Daarbij heeft een groot deel een natuurbestemming. De gewestplanzones zonder
reservatiestrook die binnen de tracés liggen zijn ten opzichte van de totale ruimte-inname
heel beperkt, de verschillen tussen de alternatieven eveneens.
De kadastrale innames zijn voor dit segment op een zelfde manier onderscheidend als de
globale ruimte-innames. Alternatief 1 creeërt een grote kadastrale inname, waaronder veel
bebouwing, alternatief 3 de kleinste kadastrale inname en het kleinste aantal gebouwen.
De ruimte-inname voor bruggen, waarvan de oppervlakte nog niet bepaald is, heeft een
tegengesteld effect. Door het hogere waterpeil van alternatief 3 zal deze hier voor hoger zijn
dan alternatief 1, waar er vermoedelijk bijna geen impact zal zijn op de ruimte-inname.
Alternatief 2 bevindt zich ertussen maar leunt iets dichter aan bij alternatief 1. De nodige
ruimte-inname voor de bruggen bij alternatief 3 zal echter nooit van die aard zijn dat deze de
totale ruimte-inname van alternatief 1 benadert.
De ruimtelijke beleving is bij de drie alternatieven negatief. De visuele interactie tussen het
kanaal, zijn gebruikers, de omgeving en de gebruikers van de omgeving is immers beperkt
door het grote verschil in maaiveldhoogte en het waterpeil. Dit is het meest negatief bij
alternatief 1, waar het hoogteverschil echt groot is, en het minst negatief in alternatief 3.
Alternatief 3 vormt daarbij een kleine verbetering op de bestaande toestand.
Globaal is het derde alternatief, een waterstand van 5,60m TAW, het meest wenselijk voor
het traject Schipdonk-Balgerhoeke vanuit ruimtelijke overwegingen. Alternatief 1, met het
laagste waterpeil het minst. Alternatief 2 ligt net als het beoogde waterpeil in het midden,
maar leunt sterker aan bij alternatief 1 dan bij alternatief 3.

2.1.2

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.
Direct natuurverlies
Omschrijving
Direct natuurverlies wordt veroorzaakt door permanente grondinname. Met permanente
grondinname wordt het absolute, kwantitatieve verlies aan habitatoppervlak bedoeld door de
fysieke aanwezigheid van de kanalen en daarmee samenhangende infrastructurele
voorzieningen met een zeker ruimtebeslag. Ook de ‘snippers’ tussen de infrastructuur, die
niet meer bereikbaar zijn en als zodanig niet meer fungeren binnen het ecologisch weefsel
van het gebied, zullen meegenomen worden als ‘permanente oppervlakte-inname’.
Permanente grondinname resulteert in een absoluut effect, omdat er ten gevolge van de
aanleg van de infrastructuur minder geschikt leefgebied beschikbaar is.
Analyse en beoordeling
Het effect van direct natuurverlies door permanent ruimtebeslag zal concreet begroot
worden door een algemeen beeld op te maken van de waarde van de ecotooptypes (o.b.v.
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BWK) die zullen verdwijnen bij de werken aan de kanalen. Een kwantitatieve analyse op
basis van de biologische waarde en de kwetsbaarheid van de ingenomen oppervlakte zal
aantonen welke alternatieven meer/minder permanent en onherstelbaar natuurverlies met
zich meebrengen.
Tevens vormt het Vlaams en Europees beschermingsstatuut een belangrijk toetsingskader.
Voor de verschillende alternatieven zal nagegaan worden welke oppervlakte van Europees
Habitat- of Vogelrichtlijngebied wordt ingenomen en in hoeverre er ruimtebeslag plaatsvindt
in VEN-gebieden of Vlaamse of erkende natuurreservaten.
Resultaten
De ruimte-inname door het bestaande Afleidingskanaal en de bijhorende parallele structuren
bedraagt in segment 1 in totaal ongeveer 58 ha. Het grootste deel daarvan is de waterloop
zelf (32 ha), die als minder waardevol gekarteerd werd op de biologische waarderingskaart.
Verder nemen de dijken langs het kanaal de belangrijkste oppervlakte in (23 ha). Deze
werden gekarteerd als waardevol op de biologische waarderingskaart. Tabel 31 geeft voor
de verschillende waarderingsklassen van de biologische waarderingskaart de oppervlaktes
weer die deel uitmaken van de bestaande toestand van het Afleidingskanaal en de
bestaande parallele structuren in segment 1.

Tabel 31:

Overzicht ruimte-inname door het bestaande Afleidingskanaal in segment 1
volgens de waarderingsklassen van de BWK (Legende: m= biologisch minder
waardevol, mw= complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen,
mwz= complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle
elementen, mz= complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle
elementen, w= biologisch waardevol, wz= complex van biologisch waardevolle en zeer
waardevolle elementen, z= biologisch zeer waardevol)

Biologische waarde
m
mw
mwz
mz
w
wz
z
Totaal

Oppervlakte-inname in bestaande
toestand (ha)
34,8
0,1
0,0
0,0
17,1
6,3
0,0
58,4

Het lage waterpeil (1,50m TAW) van alternatief 1 leidt tot bredere oeverstroken en een grote
ruimte-inname. Alternatief 2 met een waterhoogte van 3,50m TAW heeft een minder breed
profiel en een meer beperkte ruimte-inname. Het derde alternatief, met een waterstand van
5,60m TAW sluit beter aan bij het bestaande maaiveld en creëert hierdoor een minder breed
profiel met bijgevolg minder ruimte-inname. In Tabel 32 wordt het directe natuurverlies door
de aanleg van de verschillende alternatieven weergegeven volgens de waarderingsklassen
van de BWK. Bij de berekening van deze getallen werd rekening gehouden met de huidige
reeds aanwezige bestaande toestand zoals weergegeven in Tabel 31. Bijgevolg geven de
onderstaande getallen netto bijkomend natuurverlies weer. In deze fase van het project werd
het ontwerp voor de verschillende alternatieven nog niet gedetailleerd uitgewerkt, daardoor
mogen de getallen slechts als richtinggevend voor het directe natuurverlies beschouwd
worden.
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Tabel 32:

Overzicht direct natuurverlies door de verschillende alternatieven in segment 1
volgens de waarderingsklassen van de BWK (Legende: m= biologisch minder
waardevol, mw= complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen,
mwz= complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle
elementen, mz= complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle
elementen, w= biologisch waardevol, wz= complex van biologisch waardevolle en zeer
waardevolle elementen, z= biologisch zeer waardevol)

Biologische
waarde
m
mw
mwz
mz
w
wz
z
Totaal

Oppervlakte direct
natuurverlies
Alternatief 1 (ha)
37,3
1,6
0,0
0,2
6,0
0,3
0,1
45,5

Oppervlakte direct
natuurverlies
Alternatief 2 (ha)
30,6
1,3
0,0
0,1
5,5
0,3
0,1
37,9

Oppervlakte direct
natuurverlies
Alternatief 3 (ha)
21,7
0,9
0,0
0,2
4,8
0,3
0,1
27,9

Uit de tabel valt af te leiden dat alternatief 3 globaal gezien het minste oppervlakte inneemt.
Dit verschil is het duidelijkste zichtbaar in de biologisch minder waardevolle oppervlakte. Ook
wat betreft de biologisch waardevolle oppervlakte zien we een verschil van een halve tot één
ha met alternatief 1 en 2.
Wanneer de kwetsbaarheidskaarten voor ecotoopverlies (INBO) geanalyseerd worden, zien
we dat in segment 1 door de aanleg van het nieuwe scheepvaartkanaal voornamelijk weinig
kwetsbare ecotopen zullen verdwijnen bij de verschillende alternatieven. Onderstaande
Tabel 33 geeft de netto oppervlaktes weer die zullen verdwijnen bij uitvoering van de
verschillende alternatieven, samen met hun kwetsbaarheid voor ecotoopverlies.

Tabel 33:

Overzicht direct natuurverlies door de verschillende alternatieven in segment 1
volgens de kwetsbaarheidskaart ecotoopverlies (INBO)

Kwetsbaarheid
voor
ecotoopverlies
Geen informatie
Niet kwetsbaar
Weinig kwetsbaar
Kwetsbaar
Zeer kwetsbaar

Oppervlakte
Alternatief 1 (ha)
0,0
3,2
37,6
4,7
0,0

Oppervlakte
Alternatief 2 (ha)
0,0
2,5
30,9
4,5
0,0

Oppervlakte
Alternatief 3 (ha)
0,0
1,8
21,9
4,2
0,0

We zien dat de 3 beschouwde alternatieven voornamelijk verschillen in het verlies van
weinig kwetsbare ecotopen, waarbij in alternatief 1 de meeste oppervlakte (37,6 ha) en in
alternatief 3 de minste oppervlakte (21,9 ha) aan weinig kwetsbare ecotopen verloren gaat.
Door geen van de alternatieven wordt zeer kwetsbare natuur ingenomen. Bij alle
alternatieven zullen tussen de 4 en de 5 ha aan kwetsbare ecotopen verdwijnen.
In segment 1 zal door de geplande werkzaamheden aan het Afleidingskanaal geen
oppervlakte binnen een VEN-gebied, natuurreservaat of Vogel- of Habitatrichtlijngebied
ingenomen worden.
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Verstoring ten gevolge van wijzigingen in de waterhuishouding
Omschrijving
Onder verstoring verstaan we de kwaliteitsaantasting van het habitat als gevolg van de
belasting door veranderingen van de fysische omgevingen (hydrologie, morfologie...),
emissie van milieuvreemde stoffen, geluid en de werking van visuele stimuli. De
randeffecten van de geplande ingrepen op hydrologie reduceren de bruikbaarheid en
geschiktheid van de overblijvende habitats: er treedt dus verstoring op ten gevolge van de
wijzigingen in waterhuishouding. Dit veroorzaakt habitatdegradatie door kwaliteitsaantasting
van het habitat. De verstoringseffecten verspreiden zich in het omringende landschap en
hebben meestal zelfs een grotere impact op het totale verlies en de degradatie van het
natuurlijke habitat dan de oppervlakte-inname van de infrastructuur zelf.
Door de kwaliteitsvermindering van habitats kunnen goede leefgebieden veranderen in
suboptimale leefgebieden. De schaal en de reikwijdte van de verstoring zijn beïnvloed door
vele factoren: landschapstopografie, hydrologie, vegetatietype en –bedekking. De effecten
van verstoring nemen af bij toenemende afstand tot de infrastructuur. Daarenboven is de
impact op fauna en ecosystemen afhankelijk van de gevoeligheid van de verschillende
soorten die in het gebied voorkomen.
In wat volgt bespreken we de verstoring van de vegetatie die kan ontstaan door een
wijziging in kwantiteit van oppervlakte- of grondwater. Een blijvende verstoring van het peil
van de grondwatertafel of een permanente verstoring van de grondwaterstromingen kan
leiden tot een wijziging in grondwaterafhankelijke vegetatie. Dit heeft tevens een weerslag
op de aanwezige fauna gezien een wijziging in biotopen kan optreden.
Analyse en beoordeling
Het effect van verstoring door wijzigingen in de waterhuishouding wordt ingeschat door de
kwetsbaarheid van de aanwezige vegetaties te toetsen op basis van de
kwetsbaarheidskaarten voor verdroging die door het INBO werden opgesteld. Het Europese
en Vlaamse beschermingsstatuut dat de gebieden hebben, wordt meegenomen als
bijkomend waardecriterium. Op die manier worden de verstoringseffecten van de
verschillende alternatieven op de waterhuishouding in de omgeving bepaald.
Resultaten
Door het aanleggen van de nieuwe scheepvaartinfrastructuur zullen in segment 1 voor de 3
verschillende alternatieven wijzigingen in de grondwaterstanden optreden. Op basis van een
regionaal grondwatermodel werden deze wijzigingen gemodelleerd. Globaal gezien kan
gesteld worden dat alternatief 1 en 2 grondwaterdalingen met zich meebrengen en
alternatief 3 grondwaterstijgingen.
Figuur 18Figuur 1 geeft de uiterste contouren van de gemodelleerde
grondwaterstandsdalingen in segment 1 weer ten gevolge van de uitvoering van alternatief
1. Nabij het Afleidingskanaal werd een grondwaterstandsdaling binnen een grootte-orde van
3m gemodelleerd. Deze daling neemt gauw af in grootte wanneer men verder van het kanaal
weggaat. De grondwaterstandsdaling deint ver uit ten oosten en westen van het
Afleidingskanaal: tot bijna 4 km ten oosten van het kanaal en tot meer dan 6 km ten westen
ervan.
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Figuur 18:

Grondwaterstandsdalingen in segment 1 ten gevolge van de uitvoering van
alternatief 1 weergegeven op de topografische kaart met aanduiding van HRLgebieden
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(bron: Vectoriële versie van de habitatrichtlijngebieden, Agentschap voor Natuur en Bos; digitale versie
van topografische kaart 1/100.000, raster, NGI, opname 1986-1990 (AGIV))

Op de figuur zien we dat er grondwaterstandsdaling ter hoogte van het Leen te Eeklo wordt
verwacht. Het Leen is een bosgebied dat deel uitmaakt van het VEN-gebied 206: ‘Het
Bellebargiebos en het Leen’. Verder maakt het ook deel uit van het Europees beschermde
Habitatrichtlijngebied BE2300005 ‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: Oostelijk deel’.
Door een grondwaterstandsdaling kan verdroging optreden. Als directe reactie op verdroging
kan vochttekort in de bovenste bodemlaag optreden, waardoor planten en dieren die
gebonden zijn aan hoge waterstanden verdwijnen of zich zullen terugtrekken in de laagste
delen van het terrein. Door verdroging kan bijgevolg een wijziging in ecotopen optreden. Het
Leen is een van nature vochtig ecosysteem. De gemodelleerde grondwaterstanddalingen
kunnen een aanzienlijk effect hebben op de aanwezige vochtminnende ecotopen.
Figuur 19 geeft de uiterste contouren van de gemodellleerde grondwaterstandsdalingen in
segment 1 weer ten gevolge van de uitvoering van alternatief 2. Nabij het Afleidingskanaal
wordt een grondwaterstandsdaling binnen een grootte-orde van 3m gemodelleerd. Deze
daling neemt gauw af in grootte wanneer men verder van het kanaal weggaat. De
grondwaterstandsdaling deint ver uit ten oosten en westen van het Afleidingskanaal: tot
ongeveer 3 km ten oosten van het kanaal en tot meer dan 5 km ten westen ervan.
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Figuur 19:

Grondwaterstandsdalingen in segment 1 ten gevolge van de uitvoering van
alternatief 2 weergegeven op de topografische kaart met aanduiding van VEN- en
HRL-gebieden
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(bron: Vectoriële versie van de habitatrichtlijngebieden, Agentschap voor Natuur en Bos; digitale versie
van topografische kaart 1/100.000, raster, NGI, opname 1986-1990 (AGIV))

Op de figuur zien we een grondwaterstandsdaling ter hoogte van het Leen te Eeklo. De
gemodelleerde grondwaterstanddalingen kunnen een effect hebben op de aanwezige
ecotopen.
Figuur 20 geeft de uiterste contouren van de gemodelleerde grondwaterstandstijgingen en dalingen in segment 1 weer ten gevolge van de uitvoering van alternatief 3. Nabij het
Afleidingskanaal wordt een grondwaterstandstijging vastgesteld. Deze stijging neemt
geleidelijk af in grootte wanneer men verder van het kanaal weggaat. De
grondwaterstandstijging deint uit ten oosten en westen van het Afleidingskanaal. In het
meest noordelijke deel van segment 1 wordt een beperkte grondwaterstanddaling
vastgesteld. Deze lijkt toegeschreven te zijn aan de effecten van de ingrepen in segment 2
en wordt verderop besproken.
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Figuur 20:

Grondwaterstandstijgingen en -dalingen in segment 1 ten gevolge van de
uitvoering van alternatief 3 weergegeven op de topografische kaart met
aanduiding van VEN- en HRL-gebieden

(bron: Vectoriële versie van de habitatrichtlijngebieden, Agentschap voor Natuur en Bos; digitale versie
van topografische kaart 1/100.000, raster, NGI, opname 1986-1990 (AGIV))
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Door de geplande werkzaamheden worden in alternatief 3 in het Leen beperkte
grondwaterstandstijgingen gemodelleerd. Door deze grondwaterstandstijging kan vernatting
plaatsvinden. Deze vernatting kan een vochtoverschot veroorzaken in de bovenste
bodemlaag waardoor planten gebonden aan minder vochtige omstandigheden verdwijnen of
zich terugtrekken naar de hoogste delen van het terrein. Van nature is het Leen een vochtig
gebied met daaraan gebonden de karakteristieke vochtige ecotopen. Een geringe
grondwaterstandstijging wordt niet als bedreiging voor de aanwezige ecotopen beoordeeld.
Onderstaand worden in Tabel 34 de oppervlaktes aan ecotopen die minder en meer
kwetsbaar zijn voor verdroging en die binnen de uiterste contouren van de
grondwaterstanddaling vallen, weergegeven.

Tabel 34:

Overzicht van oppervlaktes binnen de uiterste contouren van
grondwaterstanddaling door de verschillende alternatieven in segment 1 volgens
de kwetsbaarheidsklassen voor verdroging

Kwetsbaarheid
verdroging
Geen informatie
Niet kwetsbaar
Weinig kwetsbaar
Kwetsbaar
Zeer kwetsbaar
Totaal

Oppervlakte
Alternatief 1 (ha)
36,2
4802,5
295,5
68,5
14,7
5217,4

Oppervlakte
Alternatief 2 (ha)
28,5
3863,9
231,9
61,9
12,0
4198,2

Oppervlakte Alternatief 3
(ha)
0,6
133,2
8,5
1,1
0,0
143,4

Uit de bovenstaande tabel kunnen we afleiden dat de oppervlaktes in segment 1 die door
een grondwaterstandsdaling bij uitvoering van alternatief 1 en 2 beïnvloed worden
aanzienlijk groter zijn dan die door alternatief 3 worden beïnvloed. In alternatief 3 treden er
zoals eerder gezegd voornamelijk geringe grondwaterstijgingen op. Het aandeel van de
oppervlaktes die niet of weinig kwetsbaar is voor verdroging, is het grootste voor
alternatieven 1 en 2. In alternatief 2 treedt een gering kleinere verstoring op van
oppervlaktes die kwetsbaar (61,9 ha t.o.v. 68,5 ha in alternatief 1) of zeer kwetsbaar (12 ha
t.o.v. 14,7 ha in alternatief 1) zijn voor verdroging.
Conclusies
Alle alternatieven veroorzaken in het segment tussen Schipdonk en Balgerhoeke direct
natuurverlies bij aanleg van het nieuwe scheepvaartkanaal. 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
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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.
In het kader van de passende beoordeling is het nodig in een later stadium in het project
meer gedetailleerd de effecten van de geselecteerde alternatieven op de waterhuishouding
in het beschermde Habitatrichtlijngebied het Leen te beoordelen. Dit dient te gebeuren o.b.v.
de resultaten uit een meer gedetailleerde ecohydrologische studie.

2.1.3

Landschap

Verstoren geomorfologie
Omschrijving
De belangrijke reliëfstructuren zijn deze die ontstaan zijn door geologische- en
geomorfologische processen. De landschappelijke waarden van geomorfologische
verschijnselen zijn groot. Terreinvormen maken immers de rol van aardkundige processen in
de vroegere en hedendaagse natuurlijke ontwikkeling van landschappen zichtbaar. Het reliëf
van het aardoppervlak vormt bovendien de basis van de diversiteit in uiterlijke en
ecologische kenmerken van bodem en landschap en daarmee van hun identiteit. De
aardkundige waarden worden mede gerekend tot de bijzondere natuur- en
landschapswaarden die bij voorkeur behouden, hersteld en ontwikkeld dienen te worden.
Ingrepen in het landschap kunnen tot gevolg hebben dat de herkenbaarheid van het
landschap dreigt verloren te gaan maar ook de informatie die het landschap en de bodem
als een archief in zich dragen.
Ingrepen zoals het ophogen, afgraven, egaliseren e.d. leiden tot directe veranderingen in het
reliëf. Voorbeelden zijn het rechttrekken van waterlopen, dempen van holle wegen, afgraven
van taluds, aanleggen of wijzigen van dijken en bermen, opvullen van laagten, enz…
Door deze ingrepen wordt niet alleen het zichtbare reliëf gewijzigd, maar ook de natuurlijke,
verticale opbouw van geopatrimoniumeenheden wordt verstoord (geologische ontsluitingen,
typische bodemstructuren, geomorfologie). Bij de effectbeoordeling moet hier in bepaalde
gevallen rekening gehouden worden met een verlies aan geopatrimoniumwaarde. In dit
geval moet ook de contextwaarde van de structuur in zijn omgeving, als een factor voor
effectbeoordeling in rekening gebracht worden (bvb. ensemble waarin de onderlinge relaties
en wisselwerkingen van reliëf, bodem, geologie, morfologie, … nog duidelijk worden
getoond).
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Resultaten
Tussen Schipdonk en Balgerhoeke loopt het Afleidingskanaal van de Leie door de
zandstreek buiten de Vlaamse vallei.
De keuze om het kanaal diep uit te graven in het landschap (alternatief 1,5 m TAW) heeft tot
gevolg dat er een aanzienlijke bijkomende ruimte-inname is (+77% t.o.v. de bestaande
toestand of 45 ha). Weliswaar betreft het hier een gebied zonder bijzondere landschappelijke
waarde. De belangrijkste impact op de geomorfologische processen en eenheden is een
gevolg van enerzijds de diepe uitgraving, waarbij onverstoorde dieperliggende bodemlagen
worden aangetast. Anderzijds zorgt de sterke grondwaterstandsverlaging in een gebied
waarvan de grondwatertafel nu al kunstmatig laag is door het drainerend effect van het
kanaal, voor een bijkomende verstoring.
Indien geen nuttige toepassing kan gevonden worden zal het bijhorende grondverzet elders
leiden tot een bijkomende verstoring (reliëfwijziging).
Alternatief twee (waterhoogte 3,5m TAW) leidt tot een beperkter ruimte-inname (+66% of 35
ha). Ook hier is er –zonder bijkomende maatregelen- een daling van de grondwatertafel en
is er een aanzienlijk grondverzet.
Alternatief drie (waterhoogte 5,6m TAW) leidt tot een ruimte-inname van ca 28 ha of +50%
t.o.v. de bestaande toestand. In tegenstelling tot de twee andere alternatieven stijgt hier de
grondwatertafel, waardoor ze dichter bij het natuurlijke peil komt te liggen. Het grondverzet is
het laagst van alle alternatieven.
Wat betreft dit effect, geniet alternatief 3 de voorkeur voor dit segment. Alternatief 1 scoort
het slechtst.
Verdwijnen en verstoren historisch-geografische structuren
Omschrijving
De kern van het landschappelijke erfgoed is de landschappelijke structuur die gegroeid is uit
een eeuwenlange organisatie en (her)inrichting door de mens van zijn leefmilieu. Deze
basisstructuren zijn soms nog duidelijk bewaard gebleven in het landschap, alhoewel het
gebruik en de invulling van de ruimten en het gebruik of de functie van de constituerende
elementen in de loop van de tijd veranderd zijn geworden. Zowel deze structuren als
elementen vormen het landschappelijk erfgoed. De effecten betreffen veranderingen in de
identiteit van het landschap als zichtbaar resultaat van de sporen die onze voorouders
hebben nagelaten. In veel gevallen gaat het om landschapselementen die door hun
aanwezigheid een invloed (gehad) hebben op de opbouw, de ruimtelijke configuratie en/of
de organisatie van het (omringende) landschap: nederzettingspatronen,
landgebruikspatronen, ontsluitingspatronen, dijken….
Door het verdwijnen (of het nivelleren) van structuurbepalende en kleine
landschapselementen en door de uniformiserende tendensen in de nederzettingsstructuur
en architectuur vervaagt de eigenheid van de verschillende landschappen. De waarde van
deze structuren wordt bepaald door o.a. de gaafheid, de informatiewaarde, de
zeldzaamheid, de contextwaarde en de kenmerkendheid ervan. De waardering wordt in
hoofdzaak gebaseerd op de beleidsstatus van de verschillende gebieden.
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Resultaten
De belangrijkste historisch geografische waarde is het Afleidingskanaal zelf. Sinds de aanleg
halfweg de 19de eeuw is het kanaal een sterk bepalend element in het landschap. Daarbij
dient wel aangestipt te worden dat het nog steeds kan beschouwd worden als een opvallend
artefact dat nauwelijks relaties aanknoopt met het omliggende landschap. Langs het kanaal
ontstonden –vooral ter hoogte van de brugovergangen- kleine kernen zoals Balgerhoeke.
In het voorontwerp is er naar gestreefd om, waar deze kernen voorkomen, een bakprofiel te
voorzien en zo de kern te sparen. Tussen de kernen en brugovergangen wordt een normaal
profiel voorzien. Hierdoor verdwijnt het continue dwarsprofiel dat zo kenmerkend is voor het
kanaal.

Figuur 21:

Landschap ten zuiden van Eeklo (Stoktevijver, naar het zuiden)

Ook hier leidt een diepere ligging van het kanaal tot een grotere grondinname en dito
verstoring van het dwarsprofiel. Door de keuze voor een uitbreiding naar het westen blijft
men wel buiten de ankerplaats in de omgeving van het Leen. Ook zorgt de lage waterstand
ervoor dat de waterhoogte aanzienlijk onder het maaiveld terechtkomt, hetgeen de
landschappelijke samenhang negatief beïnvloedt. Bovendien zullen maatregelen genomen
moeten worden om verdroging in de omgeving van het Leen tegen te gaan. Anders dreigt
belangrijke schade op dit belangrijk landschap. Wel laat een diepere ligging toe om de
hoogte van de dwarsende bruggen te beperken. Indien wordt uitgegaan van dwarsende
bruggen ontstaat een opdeling van het kanaal in deelsegmenten en worden ook de kernen
aangetast.
De drie alternatieven voorzien in een bochtafsnijding ter hoogte van Ravenschoot net ten
zuiden van de N9. Hierdoor wordt over een lengte van ongeveer 1,5 km een landschap
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doorsneden dat deels als relictzone is aangeduid (oostrand van de Cuesta OedelemZomergem), voornamelijk omwille van zijn archeologisch belang (zie verder). Hierdoor
ontstaat een restruimte tussen het oude en het nieuwe kanaaltracé.
Er kan gesteld worden dat alle alternatieven in het pand tussen Schipdonk en Balgerhoeke
hier ernstig negatieve effecten veroorzaken. Alternatief 3 scoort hier beter dan alternatief 2
en alternatief 1.
Effecten op bouwkundig erfgoed
Omschrijving
De meest verregaande impact op bouwkundig erfgoed is de totale of gedeeltelijke
vernietiging. Omdat binnen de huidige filosofie het verplaatsen van monumenten nog maar
zelden overwogen wordt is het van het grootste belang dat vernietiging een laatste optie is.
Indien dit het geval is dient de vernietigde structuur voor afbraak uitgebreid gedocumenteerd
te worden.
Indien een afweging gemaakt moet worden tussen verschillende gebouwen of constructies
kan dit enkel gebeuren op basis van zeer grondig onderzoek. Het feit of een gebouw of
constructie bij wet is beschermd geeft een indicatie van het maatschappelijk belang dat
eraan wordt gehecht, maar mag niet steeds beschouwd worden als een graadmeter voor de
intrinsieke waarde.
Veel bouwkundig erfgoed maakt deel uit van ensembles (dorpskernen,
ontginningsstructuren e.d.). Onder ensembles verstaan we eenheden met een visueelruimtelijke samenhang. Het vernietigen van één van de elementen kan een aanzienlijke
impact hebben op de ensemblewaarde. Zo verliest een dorpskern met kasteel, kerk,
begraafplaats, pastorie, kasteelpark e.d. veel van zijn betekenis wanneer één van de
elementen verdwijnt. De aantasting van de ensemblewaarde kan ook een gevolg zijn van de
verminderde leesbaarheid van het ensemble, waardoor de samenhang wordt verstoord (bv.
tussen de abdij en de abdijhoeve).
Gebouwen en constructies zijn sterk verbonden met de context waarin zij zich bevinden. Ze
ontlenen hun waarde immers niet uitsluitend aan de materiële waarden die ze op zich
vertegenwoordigen. Bouwkundig erfgoed is –zowel naar materiaalgebruik, inplanting,
functie, betekenis, architecturale kenmerken- vaak zeer sterk verbonden met de plaats en de
omgeving. Het louter bewaren van de verschijningsvorm zonder de context is daarom af te
raden.
In eerste instantie gaat het hier om de ruimtelijke context. Het aantasten van deze context
leidt op termijn tot functiewijziging, functieverlies of betekenisverlies. Zo zal bijvoorbeeld een
polderboerderij waarvan de omliggende polders verdwijnen op termijn niet meer leefbaar
zijn. Dit leidt tot (gedeeltelijke) functiewijziging of zelfs verlating. Hieruit volgt dan weer dat
aanpassingen noodzakelijk zullen zijn of dat op termijn verval optreedt.
Daarnaast kan ook de betekenis (de polderboerderij als centrum van een inpolderingsfase)
aangetast worden. Het inschatten van de immateriële erfgoedaspecten is geen eenvoudige
zaak. Hier geldt de stelregel dat alleen een goede beschrijving van het gebied, de
ontstaansgeschiedenis en de verschillende erfgoedwaarden inzicht kan verschaffen.
Wanneer het aantasten van de context onvermijdelijk is, dient nagedacht te worden over de
mogelijkheden om de betrokken erfgoedwaarden te laten evolueren in hun nieuwe context.
De waarden die zij vertegenwoordigen kunnen als uitgangspunt dienen bij de opmaak van
ontwikkelingsperspectieven voor het gebied.
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Resultaten
In de directe omgeving van het kanaal is in dit pand slecht een beperkte hoeveelheid
bouwkundig erfgoed aanwezig. Dit bouwkundig erfgoed is sterk verbonden met het kanaal
zelf.
Het enige beschermd erfgoed is de spoorwegbrug over het kanaal te Balgerhoeke
(09/06/2004). De eerstesteenlegging vond plaats op 9 juni 1862. In september 1862 werd de
brug in gebruik genomen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, meer bepaald op 24 mei 1940
werd de brug vernietigd. De huidige brug is een reconstructie van 1947. De spoorlijn EekloBrugge is sinds 1958 voor reizigersverkeer buiten dienst gesteld maar wordt tussen Eeklo en
Maldegem nog geregeld als historische spoorlijn (hoofdzakelijk met stoomtreinen) gebruikt.
De treinen vertrekken in het Stoomcentrum in Maldegem, dat in 2007 nog bekroond werd
met de Vlaamse monumentenprijs.
Daarnaast is er nog heel wat ander (niet beschermd) erfgoed aanwezig. Naast de
spoorwegbrug is er in Balgerhoeke ook een metalen ophaalbrug over het Schipdonkkanaal
en sluiscomplex, die de kern van de wijk Balgerhoeke op grondgebied Eeklo verbindt met de
Oude Staatsbaan in Adegem. Ze werd gebouwd in 1947 ter vervanging van de tijdens de
oorlog vernielde brug. Deze brug is van het zelfde model als de andere basculebruggen die
op het kanaal voorkomen. Het zijn allemaal bruggen van na de tweede wereldoorlog. De
meeste bruggen zijn vast en hebben geen bijzondere waarde.

Figuur 22:

Stuwsluis te Schipdonk

In Schipdonk staat het sluizencomplex tussen het Afleidingskanaal van de Leie en het
kanaal Gent-Brugge. Hoewel er in de loop van de tijd heel wat onoordeelkundige ingrepen
zijn gebeurd (o.m. een sluiswachterhuisje), is de sluis nog zeer goed herkenbaar.
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Langs het tracé bevinden zich heel wat huizen die hun oorsprong vinden in de aanleg van
het kanaal. Vaak zijn dit horecazaken of boerderijen.

Figuur 23:

Dwarsschuur en woning ter hoogte van de Lindekensbrug (Zomergen)

Ter hoogte van de bruggen en woonkernen wordt een bakprofiel voorzien. Toch valt niet uit
te sluiten dat lokaal bouwkundig ergoed dient te verdwijnen.
Door de grotere ruimte-inname is de impact van alternatief 1 potentieel groter dan die van 2
en 3. De belangrijkste erfgoedwarden die verdwijnen zijn echter onafhankelijk van het
gekozen alternatief.
Effect op archeologische waarden
Omschrijving
Archeologische sporen en resten zijn doorgaans voor leken niet altijd even duidelijk
herkenbaar. Een muurrestant van een kasteel is weliswaar zichtbaar en tastbaar, maar de
meeste archeologische resten liggen weliswaar op geringe diepte (vaak minder dan 1 meter)
in de bodem verborgen, maar zijn aan het maaiveld vaak niet zichtbaar. Grof gezegd: hoe
ouder de resten, hoe minder duidelijk deze zich manifesteren. Met name sporen en resten
uit de prehistorie (pre-Romeins) zijn moeilijk te herkennen; Sporen uit nog oudere perioden,
uit het tijdperk van de jagers-verzamelaars (het Paleolithicum en het Mesolithicum), zijn zelfs
nog lastiger herkenbaar. In deze perioden, grofweg voor 2000 voor Chr., was er nog geen
sprake van een economie gebaseerd op landbouw en veeteelt, er was nog geen aardewerk
en men leefde nog niet sedentair. De mensen trokken rond, leefden van de jacht en het
verzamelen van zaden, noten en vruchten. Ze leefden in kampementen waar eenvoudige
tenten werden opgericht. Heden ten dage is er van dergelijke kampementen weinig terug te
vinden, vaak alleen maar vuurstenen en stenen voorwerpen. Toch is ook uit dergelijke
sporen, hun samenhang en relatie met het omringende landschap een verhaal op te
tekenen. Het zijn de informatiedragers voor onze reconstructie en kennis van ons verleden.
Vrijwel alle archeologische sporen en resten liggen, zoals gesteld, vlak onder het maaiveld.
Ze kenmerken zich door een uitermate hoge kwetsbaarheid, gepaard aan een lage
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zichtbaarheid. Ten dele zijn archeologische sporen al aangetast door eeuwenlange
ploegwerkzaamheden. In wat de bouwvoor, teelaarde of ploegvoor (vaak zo’n 30 tot 50 cm
diepte) wordt genoemd resteert weinig meer. Ingrepen in de bodem, met name vormen van
vergraving, hebben dan ook een desastreus effect. Fysieke aantasting van archeologische
waarden door verschillende vormen van vergravingen is altijd maximaal, absoluut en
definitief. Het regeneratievermogen van archeologische resten is nihil: wat vernietigd wordt,
kan zich niet meer herstellen. Het verlies aan informatie is daarmee ook maximaal.
Twee effecten hebben mogelijk een invloed op de archeologische waarden in het gebied en
worden op dit niveau ingeschat:
-

het effect door fysieke vergraving

-

het effect door verlaging van de grondwatertafel

Onder fysieke aantasting door vergraving wordt het volledige verlies verstaan van
archeologische waarden binnen het bereik van de ingreep.
Vergraving lijkt voor zichzelf sprekend: overal waar vergraven wordt, gaan de
archeologische waarden verloren. Er zijn echter een aantal minder voor de hand liggende
vormen van vergraving te benoemen, die alleen duidelijk worden met behulp van een
uitgebreide ingreep-effectanalyse. Een voorbeeld is de aanleg van drainage (een tijdelijke
bemaling) ten behoeve van de aanleg van gasleidingen. Dergelijke drainage worden in de
lengte van de leidingssleuven aangebracht en takken af naar pompen en generatoren. De
aanleg onder de leidingssleuf maakt dat dergelijke ingrepen vaak niet tot het
verstoringsvolume van de ingreep worden gerekend. Een ander voorbeeld zijn ophogingen:
vaak wordt ten behoeve van het opbrengen van grondlichamen eerst een deel van de
bodem weggegraven. Vaak tast dit de archeologische sporen aan, terwijl juist een ophoging
de suggestie wekt dat dit eerder beschermend zou uitwerken.
Nog een belangrijke vorm van verstoring die vaak over het hoofd wordt gezien, of niet als
‘bedreigend voor de archeologie’ wordt beschouwd, is de aanleg van werfwegen of
werkwegen. Het afgraven van de bouwvoor of teelaarde (zie boven) is in principe niet of
nauwelijks schadelijk voor de archeologie. Probleem is echter dat de zeer kwetsbare resten
direct aan het loopvlak komen te liggen. Het rijden met zwaar materieel heeft daarmee een
direct verstorend effect.
Onder degradatie verstaan we het verlies van artefacten en grondsporen door de
verlaging van de grondwatertafel.
Organisch archeologisch materiaal (houten en benen voorwerpen, textielresten e.d.) blijft in
de meeste gevallen alleen bewaard wanneer deze resten zich onder de grondwaterspiegel
bevinden óf in verkoolde (verbrande) vorm verkeren. In het geval niet-verbrande organische
resten boven de grondwaterspiegel (komen te) liggen, zullen zij op termijn vergaan. Uit
monitoringsonderzoek is gebleken dat een korte verlaging van de grondwatertafel al
negatieve gevolgen heeft voor met name houten voorwerpen. Na daling van de
grondwaterspiegel kan er zuurstof doordringen in de bodem. Hierdoor kunnen allerlei
bodemorganismen dieper in de bodem doordringen. Dergelijke bodemorganismen vreten
zich een weg door de bodem, waarbij ze de organische materialen doorgraven en verteren.
Uiteindelijk zullen de activiteiten van schimmels en bacteriën tot de volledige afbraak van het
resterende organische materiaal leiden.
Over het algemeen kan gesteld worden dat archeologische organische resten die zich
continu in het grondwater bevinden, goed (of in elk geval beter) geconserveerd zullen
blijven.
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Ten aanzien van anorganisch archeologisch materiaal, waarbij gedacht moet worden aan
aardewerk, stenen voorwerpen, glas, metaal, metaallegeringen en slakken, kan opgemerkt
worden dat deze artefactcategorieën relatief stabiel zijn te noemen. Ook deze stabiliteit
hangt echter samen met een stabiele fysische en chemische bodemconditie, d.w.z.
wijzigingen in de stand van het grondwater en de zuurgraad van het grondwater hebben een
negatief effect. In het perspectief van dit onderzoek volstaat te constateren dat alle
artefactcategorieën het meeste gebaat zijn bij stabiele condities: geen wijziging van de
grondwatertafel.
Dit geldt eveneens voor grondsporen. Met name de verlaging van de grondwatertafel
versnelt de biologische degradatie van grondsporen. Omdat in grondsporen vaak zowel
organische stof als metalen voorkomen is overigens alleen per site aan te geven of een
grondwatertafel boven of beneden het spoorniveau het gunstigst is.
Resultaten
De potentiële impact op de archeologische waarden kan worden verbonden met twee grote
impacten. Enerzijds zijn er de graafwerken, die leiden tot een volledige vernietiging van
archeologische waarden in het gebied.
Het gebied tussen de Cuesta van Oedelem en het Afleidingskanaal van de Leie is erg rijk
aan archeologische vindplaatsen uit verschillende periodes. Vooral de randen van de cuesta
in het Noorden (Eeklo, Adegem, Maldegem en Oedelem gedeeltelijk), in het Oosten
(Zomergem) en in het Zuiden (Zomergem, Ursel, Knesselare, Oedelem en Beernem) worden
gekenmerkt door een bijzonder grote concentratie van archeologische sites, o.a. grafheuvels
uit de bronstijd.
•

De Romeinse site van Balgerhoeke

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

Steentijdsites langs het Afleidingskanaal van de Leie

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

Grafheuvels uit de bronstijd langs het Afleidingskanaal van de Leie

Ook hier wijst de prospectie duidelijk op de grote hoeveelheid sites in de regio. Onder hen
vermelden we de begraafplaatsen van Canadees Kerkhof, Oosteindeken en Kraaienakker
(Adegem), evenals Zomergemboven (Zomergem). De meeste sites zijn opgemerkt ten
westen van het kanaal, dwz. langs de oostelijke rand van de cuesta.
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Figuur 24:

•

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

De Romeinse site van Kraaienakker (Adegem)

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

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

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

De middeleeuwse motte van Raverschoot (Adegem)

Deze middeleeuwse motte is genivelleerd geworden in de vorige decennia. Het betreft een
mooi voorbeeld van de middeleeuwse kasteelmottes in de regio. Door de nivellering is het
belang van de site sterk gedaald, maar men kan verwachten dat er nog ondergrondse
sporen aanwezig zijn. Historische teksten wijzen op het belang van deze site, onder andere
in verband met de moord op Karel de Goede.
O.m. de middelleeuwse motte van Ravenschoot wordt rechtstreeks getroffen door de
bochtafsnijding. Hoewel de andere waarden meestal niet direct aan het kanaal grenzen, kan
gesteld worden dat de archeologische impact aanzienlijk is.
Aangezien de graafwerken het omvangrijkst zijn in alternatief 1 heeft dit alternatief het
meeste vernietiging tot gevolg. Bovendien zorgt het lage waterpeil voor een sterk drainerend
effect dat op grote afstand voelbaar is. Ook dit is nefast voor de archeologische waarden in
het gebied. Alternatief twee vertoont dezelfde effecten, maar in iets geringere mate.
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Alternatief 3 leidt tot een verhoging van de grondwatertafel in de omgeving van het kanaal
en heeft dus enkel een negatieve impact ten gevolge van de graafwerken.
Effect op perceptieve kenmerken
Omschrijving
Ingrepen leiden in veel gevallen tot het verwijderen, veranderen of het toevoegen van
landschapselementen.
-

Puntelementen: bomen, gebouwen, bronnen, …

-

Lijnelementen: wegen, kanalen, hoogspanningsmasten, bomenrijen, houtkanten, …

-

Vlakelementen: vijvers, verhardingen, grasland, …

Dit leidt tot veranderingen in het uitzicht van het landschap. Afhankelijk van de omvang van
deze ingrepen kan het landschappelijk karakter van gebieden worden aangetast. In
bepaalde gevallen wordt de karakteristieke ruimtelijke opbouw van de landschapselementen
gewijzigd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij aantasting van vegetatieschermen in een
coulissenlandschap of bijvoorbeeld bij verstoring van de ruimtelijke samenhang tussen een
gehucht en de omliggende polders. In andere gevallen zal inname van de ruimte door
nieuwe elementen de bestaande situatie vanuit visueel oogpunt in meer of mindere mate
wijzigen. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg, kan ondanks het feit dat bestaande
landschapselementen worden opgenomen in het plan, het landschappelijk beeld toch
ingrijpend veranderen.
De visuele effecten van een ingreep zijn zichtbaar binnen een bepaald invloedgebied in de
omgeving: de visuele invloedssfeer. De effecten zijn afhankelijk van:
-

De zichtbaarheid van de ingreep in de omgeving: zichtafstand (of kijkafstand),
schermwerking, ligging van de ingreep op een dominante zichtlocatie, …

-

De kenmerken van de ingreep en de kenmerken van de omgeving. Bijvoorbeeld
zullen ingrepen met grote schaal en afmetingen (industriegebouw,
elektriciteitscentrale, ..) in een open landbouwgebied visueel dominanter aanwezig
zijn dan in een verstedelijkte omgeving. Ook kenmerken zoals kleur, textuur,
beweging (bijvoorbeeld windmolens), … beïnvloeden in sterke mate de visuele
invloedssfeer.

Resultaten
Alle onderzochte alternatieven hebben een belangrijke impact op de perceptieve kenmerken.
Ten noorden van de Ravenschootbrug is het landschap reeds sterk verstoord door de
aanwezigheid van windmolens, hoogspanningsleidingen, dwarsende infrastructuren en
industriële ontwikkelingen.
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Figuur 25:

Industriële ontwikkelingen ter hoogte van het Eeklo’s Vaardeken

Op grote afstand is deze impact eerder beperkt. Indien ervoor geopteerd wordt om opnieuw
bomenrijen aan te planten, zal de impact op grote afstand vooral bepaald worden door de
dwarsende bruggen, die prominent aanwezig zullen zijn in het open landschap. In dat
opzicht scoort alternatief 1 beter dan 2, die zelf beter scoort dan 3.
Op korte afstand zal echter de inrichting van het kanaal zelf een belangrijke impact hebben.
Zowel de diepteligging als de dwarsende bruggen hebben een belangrijke negatieve impact.
Samenvattend kan gesteld worden dat de perceptieve kenmerken in dit segment het meest
worden aangetast door alternatief 3, gevolgd door 2 en 1.
Conclusies
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.
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2.2

Segment 2: Balgerhoeke - Strobrugge

2.2.1

Ruimte

Globaleruimte-inname van juridische bestemmingen
Naast het primaire effect, de globale ruimte-inname, zijn er secundaire effecten van de
ruimte-inname. De impact van de globale ruimte is verschillend, afhankelijk van de
bestaande juridische bestemming, de gewestplanzonering. Zo is de impact van een inname
van woongebied anders dan de impact van een agrarisch gebied dat reeds gereserveerd is
voor de aanleg van een nieuwe waterweg.

Tabel 35:

Ruimte-inname bestaande toestand segment 2 volgens juridische bestemming

Gewestplanzone en overdruk
woongebieden
woongebieden met reservatiestrook
woongebieden met landelijk karakter met reservatiestrook
woongebieden met landelijk karakter met reservatiestrook waterweg
bufferzones
groengebieden
groengebieden met reservatiestrook
groengebieden met reservatiestrook waterweg
agrarische gebieden
agrarische gebieden met reservatiestrook
industriegebieden
bestaande waterwegen
bestaande waterwegen met reservatiestrook
bestaande waterwegen met reservatiestrook waterweg
Totaal

Opp (ha)
0,3299
0,0322
0,7284
0,0325
0,4453
2,6174
11,4856
24,1098
0,3656
0,0944
0,8731
4,8784
0,4424
13,1313
59,5663

Het bestaande Afleidingskanaal en bijhorende parallelle infrastructuren zijn tussen
Balgerhoeke en Strobrugge voornamelijk gelegen in de gewestplanzones groengebieden en
bestaande waterwegen, al dan niet met overdruk voor reservatiestroken. Opmerkelijk is dat
er meer ruimte gelegen is in de groengebieden. De gewestplanzones die binnen de
kadastraal bepaalde contour liggen zijn verwaarloosbaar, en vermoedelijk te wijten aan de
verschillende nauwkeurigheidsgraad van het gewestplan en het digitale kadaster.

Tabel 36:

Ruimte-inname alternatief 1 segment 2 volgens juridische bestemming

Gewestplanzone en overdruk
woongebieden
woongebieden met reservatiestrook
woongebieden met landelijk karakter met reservatiestrook
woongebieden met landelijk karakter met reservatiestrook waterweg
bufferzones
groengebieden
groengebieden met reservatiestrook
groengebieden met reservatiestrook waterweg
agrarische gebieden
agrarische gebieden met reservatiestrook
industriegebieden

Opp (ha)
0,3301
0,0322
0,8336
0,0325
0,4453
2,6174
18,5409
44,8037
0,8236
0,1540
0,8580
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bestaande waterwegen
bestaande waterwegen met reservatiestrook
bestaande waterwegen met reservatiestrook waterweg
Totaal

4,8784
0,4424
13,1322
87,9241

Het alternatief 1 voorziet in een normale waterstand van 1,50m TAW in dit segment.
Opmerkelijk is de grote toename van de oppervlakte gelegen in groengebieden met overdruk
reservatie, al dan niet gespecificeerd voor nieuwe waterweg. De inname van overige
gewestplanzones is beperkt. Bijna de volledig ingenomen ruimte is al gereserveerd door een
niet nader bepaalde reservatiezone, een reservatiezone voor nieuwe waterweg of is gelegen
in de bestemming bestaande waterweg.

Tabel 37:

Ruimte-inname alternatief 2 en 3 segment 2 volgens juridische bestemming

Gewestplanzone en overdruk
woongebieden
woongebieden met reservatiestrook
woongebieden met landelijk karakter met reservatiestrook
woongebieden met landelijk karakter met reservatiestrook waterweg
bufferzones
groengebieden
groengebieden met reservatiestrook
groengebieden met reservatiestrook waterweg
agrarische gebieden
agrarische gebieden met reservatiestrook
industriegebieden
bestaande waterwegen
bestaande waterwegen met reservatiestrook
bestaande waterwegen met reservatiestrook waterweg
Totaal

Opp (ha)
0,3301
0,0322
0,7356
0,0325
0,4453
2,6857
17,1050
42,9657
0,5719
0,1159
0,8580
4,8784
0,4424
13,1322
84,3308

De alternatieven 2 en 3 zijn op het gebied van ruimte-inname gelijk voor het tracé tussen
Balgerhoeke en Strobrugge. Het voorziene normale waterpeil bedraagt 3,50m TAW. Het
profiel is daardoor minder breed dan het profiel van alternatief 1.
De bijkomende ruimte-inname betreft voornamelijk groengebieden met reservatiestroken, de
inname van de bestemming waterweg, al dan niet met overdruk, blijft gelijk. In de overige
gebieden zijn er enkele heel beperkte stijgingen, vaak slechts enkele tientallen vierkante
meters.
Kadastrale innames

Tabel 38:

Kadastrale inname alternatief 1 segment 2

Kadastraal perceel
Met bebouwing in te onteigenen strook
Met bebouwing buiten de te onteigenen
strook
Zonder bebouwing
Totaal

# percelen
20

Opp. (m²)
17499

10
184
214

5711
333859
357070
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De kadastrale innames bij een waterstand van 1,50 TAW tussen Balgerhoeke en Strobrugge
zijn op basis van de huidige data berekend op ongeveer 35,7 ha. Daarbij liggen
verschillende bebouwde percelen in de te onteigenen strook: 20 percelen met 31
hoofdgebouwen en 2 bijgebouwen. Ook zijn er een aantal bebouwde percelen met
bebouwing buiten het ontworpen tracé, met name 10. De grootste inname betreft echter
onbebouwde percelen.

Tabel 39:

Kadastrale inname alternatief 2 en 3 segment 2

Kadastraal perceel
Met bebouwing in te onteigenen strook
Met bebouwing buiten de te onteigenen
strook
Zonder bebouwing
Totaal

# percelen
20

Opp. (m²)
15008

5
187
212

3820
304813
323641

Alternatief 2 en 3 creëren door het smallere profiel een minder groot aantal kadastrale
innames. Het verschil is echter beperkt. Het aantal te onteigenen percelen met bebouwing in
het tracé blijft 20. Het aantal gebouwen dat onteigend moet worden, is iets beperkter: 27
hoofdgebouwen en 2 bijgebouwen. Het is echter niet zeker dat de 4 hoofdgebouwen die bij
alternatieven 2 en 3 behouden kunnen blijven, ook nog effectief hun huidige functie zullen
kunnen behouden, ze kunnen immers deel uitmaken van een gebouwengroep die één
functioneel geheel vormt en gedeeltelijk wel verdwijnt. Het aantal onteigeningen van
bebouwde percelen met bebouwing buiten het tracé halveert, wat wel positief is. De
oppervlakte onbebouwde percelen daalt beperkt.
Ruimte-inname voor bruggen
Onafhankelijk van de gekozen waterstand is de huidige hoogte van de brug van de N49/A11
voldoende. Eventuele aanpassingen aan deze brug zullen plaatsvinden bij de ombouw van
de N49/A11 tot hoofdweg, waarbij al rekening gehouden zal worden met de nodige
maatvoering voor scheepvaart. Eventuele bijkomende ruimte-innames voor deze brug zullen
dus voordien reeds plaatsgevonden hebben. Daarnaast zijn er nog 5 bruggen die een
wegverbinding maken en een spoorwegbrug.
Bij een lagere waterstand dan de huidige, namelijk 1,50m TAW, moeten deze hoger worden
om voldoende vrije doorvaarthoogte te hebben. Het omgevingspeil varieert van 4m tot 7m30,
de nodige hoogtes voor vaste bruggen bedragen 10m50 TAW. In alternatief 1 zullen dus ook
lange brughellingen nodig zijn voor vaste brugconstructies. Deze oppervlaktes blijven
beperkt tot een aantal hectares, maar kunnen door de historisch aanwezige bebouwing in de
omgeving van de brug een grote impact hebben op het gebied van onteigening.
De waterstand in alternatieven 2 en 3 is hoger, en impliceert dus ook hogere vaste
brugconstructies. De nodige doorvaarthoogte leidt tot bruggen met een hoogte van 12,3 m
TAW. De ruimte-inname zal iets groter zijn dan bij alternatief 1, de impact vermoedelijk
vergelijkbaar. Eventuele bebouwing bevindt zich immers dicht bij de brug en is ook in
alternatief 1 getroffen.
Ruimtebeleving
De ruimtebeleving in segment 2 is positiever dan in het eerste segment. Naast de aanwezige
bomenrijen en dijken die een afgetekende landschappelijke structuur vormen is er ook een
kleiner hoogteverschil tussen de waterstand en het omgevingspeil. Het hoogteverschil
tussen het water en het omgevingsniveau bedraagt tussen de 2m30 en 0m70, maar wordt,
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afhankelijk van de plaats, gescheiden door dijklichamen. De huidige visuele interactie is de
hoogst haalbare binnen de veiligheidsnormen.
In alternatief 1 wordt het normale waterpeil opmerkelijk verlaagd. De interactie tussen de
omgeving en het water en gebruikers van beide is dan ook negatiever. Daarnaast worden de
dijklichamen overbodig en verwijderd, en wordt de bomenrij ingenomen en verplaatst. Het
Afleidingskanaal zal hierdoor stroomafwaarts dit segment minder prominent aanwezig zijn in
het landschap.
Bij de alternatieven 2 en 3 wordt het waterpeil enerzijds verlaagd, anderzijds beperkt
verhoogd. Stroomopwaarts dit segment, tussen Balgerhoeke en de brug van de N49, heeft
dit een negatieve impact op de visuele interactie en het kanaal als landschappelijk
waarneembaar visuele element. Stroomafwaarts, tussen de brug van de N49 en Strobrugge,
is de impact relatief neutraal. Er worden dijklichamen en bomenrijen voorzien die de
omgeving structureren en oriënteren, en het hoogteverschil tussen het water en de
onmiddellijke omgeving is beperkt tot deze die voor het veiligheidsniveau noodzakelijk zijn.
Het verschil in impact van de vaste bruggen is beperkt.
Conclusie
Naar globale ruimte-inname scoren alternatief 2 en 3 het best. Alternatief 1 heeft een grotere
ruimte-inname. Indien de ruimte die ingenomen wordt door de bestaande bocht te
Balgerhoeke een ander gebruik krijgt, daalt de totale ruimte-inname voor de waterweg.
Anderzijds biedt het behouden van de bestaande bocht in het tracé opportuniteiten voor
pleziervaart of laad- en loskades in de onmiddellijke omgeving van het stedelijk gebied.
Deze optie bestaat enkel bij de alternatieven 2 en 3.
De kadastrale inname is het grootst bij alternatief 1. Bij de alternatieven 2 en 3 vallen minder
gebouwen in het tracé, en worden meer percelen met bebouwing naast het tracé
gevrijwaard. Ook de oppervlakte onbebouwde percelen die in het tracé ligt is kleiner.
De ruimte-inname voor bruggen is groter bij een waterpeil van 3,50 m TAW (alternatieven 2
en 3). De impact hiervan zal wellicht niet veel groter blijken dan de ruimte-inname nodig voor
vaste bruggen in alternatief 1.
Door de hogere waterstand is de ruimtebeleving positiever in de alternatieven 2 en 3.
Als globale conclusie kan gesteld worden dat een waterstand van 3,50 m TAW tussen
Balgerhoeke en Strobrugge beter is voor de ruimtelijke aspecten dan een waterpeil van
1,50m TAW.
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2.2.2

Natuur

Direct natuurverlies
De ruimte-inname door het bestaande Afleidingskanaal en de parallele structuren bedraagt
in segment 2 tussen Balgerhoeke en Strobrugge in totaal ongeveer 59 ha. Het grootste deel
daarvan is de waterloop zelf (21 ha), die als minder waardevol gekarteerd werd op de
biologische waarderingskaart. Verder nemen de dijken langs het kanaal de belangrijkste
oppervlakte in (27 ha). Deze werden gekarteerd als waardevol op de biologische
waarderingskaart. Onderstaande Tabel 40 geeft voor de verschillende waarderingsklassen
van de biologische waarderingskaart de oppervlaktes weer die deel uitmaken van de
bestaande toestand van het Afleidingskanaal en de bestaande parallele structuren in
segment 2.

Tabel 40:

Overzicht ruimte-inname door het bestaande Afleidingskanaal in segment 2
volgens de waarderingsklassen van de BWK (Legende: m= biologisch minder
waardevol, mw= complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen,
mwz= complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle
elementen, mz= complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle
elementen, w= biologisch waardevol, wz= complex van biologisch waardevolle en zeer
waardevolle elementen, z= biologisch zeer waardevol)

Biologische waarde
m
mw
mwz
mz
w
wz
z
Totaal

Oppervlakte-inname in bestaande
toestand (ha)
26,7
9,8
1,4
0,0
18,9
2,3
0,5
59,6

Het lage waterpeil (1,50m TAW) van alternatief 1 leidt tot bredere oeverstroken en een grote
ruimte-inname. Alternatief 2 en 3 zijn op het gebied van ruimte-inname gelijk voor het tracé
tussen Balgerhoeke en Strobrugge. Het voorziene waterpeil voor beide alternatieven
bedraagt 3,50m TAW. In onderstaande Tabel 41 wordt het directe natuurverlies door de
aanleg van de verschillende alternatieven weergegeven volgens de waarderingsklassen van
de BWK. Bij de berekening van deze getallen werd rekening gehouden met de huidige reeds
aanwezige bestaande toestand zoals weergegeven in Tabel 40. Bijgevolg geven de
onderstaande getallen netto bijkomend natuurverlies weer. In deze fase van het project werd
het ontwerp voor de verschillende alternatieven nog niet gedetailleerd uitgewerkt, daardoor
mogen de getallen slechts als richtinggevend voor het directe natuurverlies beschouwd
worden.

30/06/2008 101

Tabel 41:

Overzicht direct natuurverlies door de verschillende alternatieven in segment 2
volgens de waarderingsklassen van de BWK (Legende: m= biologisch minder
waardevol, mw= complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen,
mwz= complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle
elementen, mz= complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle
elementen, w= biologisch waardevol, wz= complex van biologisch waardevolle en zeer
waardevolle elementen, z= biologisch zeer waardevol)

Biologische
waarde
m
mw
mwz
mz
w
wz
z
Totaal

Oppervlakte direct
natuurverlies
Alternatief 1 (ha)
18,8
1,2
5,4
0,0
2,2
0,3
0,6
28,4

Oppervlakte direct
natuurverlies
Alternatief 2 (ha)
16,4
1,1
4,6
0,0
1,9
0,3
0,6
24,8

Oppervlakte direct
natuurverlies
Alternatief 3 (ha)
16,4
1,1
4,6
0,0
1,9
0,3
0,6
24,8

Uit de tabel valt af te leiden dat alternatief 2 en 3 globaal gezien het minste oppervlakte
innemen. Dit verschil is het duidelijkste zichtbaar in de biologisch minder waardevolle
oppervlakte.
Wanneer de kwetsbaarheidskaarten voor ecotoopverlies (INBO) geanalyseerd worden, zien
we dat in segment 2 door de aanleg van het nieuwe scheepvaartkanaal voornamelijk weinig
kwetsbare ecotopen zullen verdwijnen bij de verschillende alternatieven. Onderstaande
Tabel 42 geeft de netto oppervlaktes weer die zullen verdwijnen bij uitvoering van de
verschillende alternatieven, samen met hun kwetsbaarheid voor ecotoopverlies.

Tabel 42:

Overzicht direct natuurverlies door de verschillende alternatieven in segment 2
volgens de kwetsbaarheidskaart ecotoopverlies (INBO)

Kwetsbaarheid
voor
ecotoopverlies
Geen informatie
Niet kwetsbaar
Weinig kwetsbaar
Kwetsbaar
Zeer kwetsbaar

Oppervlakte
Alternatief 1 (ha)
0,2
3,5
18,4
6,3
0,0

Oppervlakte
Alternatief 2 (ha)
0,2
2,6
15,7
6,3
0,0

Oppervlakte
Alternatief 3 (ha)
0,2
2,6
15,7
6,3
0,0

We zien dat de 3 beschouwde alternatieven voornamelijk verschillen in het verlies van
weinig kwetsbare ecotopen, waarbij in alternatief 1 de meeste oppervlakte (18,4 ha) en in
alternatieven 2 en 3 de minste oppervlakte (15,7 ha) aan weinig kwetsbare ecotopen
verloren gaat. Door geen van de alternatieven wordt zeer kwetsbare natuur ingenomen. Bij
alle alternatieven zal 6,3 ha aan kwetsbare ecotopen verdwijnen. Op dit vlak zijn de
alternatieven dus niet onderscheidend.
In segment 2 zal door de geplande werkzaamheden aan het Afleidingskanaal geen
oppervlakte binnen een VEN-gebied, natuurreservaat of Vogel- of Habitatrichtlijngebied
ingenomen worden.
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Verstoring ten gevolge van wijzigingen in de waterhuishouding
Door het aanleggen van de nieuwe scheepvaartinfrastructuur zullen in segment 2 voor de 3
verschillende alternatieven wijzigingen in de grondwaterstanden optreden. Op basis van een
regionaal grondwatermodel werden deze wijzigingen gemodelleerd. Globaal gezien kan
gesteld worden dat alle alternatieven grondwaterstandsdalingen met zich meebrengen. Op
de onderstaande figuren wordt weergegeven hoe de grondwaterstandwijzigingen zich
ruimtelijk manifesteren.
Figuur 26 geeft de uiterste contouren van de gemodelleerde grondwaterstandsdalingen in
segment 2 weer ten gevolge van de uitvoering van alternatief 1. Nabij het Afleidingskanaal
wordt in het zuidelijk deel van het segment een grondwaterstandsdaling in de grootte-orde
van 3m vastgesteld. Deze daling neemt gauw af in grootte wanneer men verder van het
kanaal weggaat. De grondwaterstandsdaling deint ver uit ten oosten en westen van het
Afleidingskanaal: tot bijna 2 km ten oosten van het kanaal en tot meer dan 2 km ten westen
ervan. In het centrale en noordelijke deel van segment 2 zijn de grondwaterstandsdalingen
minder uitgesproken. De invloed van de grondwaterstandsdalingen kan maximum tot 3 km
ten oosten en 4 km ten westen van het kanaal reiken.
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Figuur 26:

Grondwaterstandsdalingen in segment 2 ten gevolge van de uitvoering van
alternatief 1 weergegeven op de topografische kaart

(bron: Vectoriële versie van de habitatrichtlijngebieden, Agentschap voor Natuur en Bos; digitale versie
van topografische kaart 1/100.000, raster, NGI, opname 1986-1990 (AGIV))

Figuur 27 geeft de uiterste contouren van de gemodelleerde grondwaterstandsdalingen in
segment 2 weer ten gevolge van de uitvoering van alternatief 2. Enkel in het zuidelijke deel
van het segment wordt een grondwaterstandsdaling vastgesteld. Nabij het Afleidingskanaal
werd deze gemodelleerd in de grootte-orde van 2m. Deze daling neemt geleidelijk af in
grootte wanneer men verder van het kanaal weggaat. De verstoring door de
grondwaterstandsdaling reikt tot ongeveer 3 km ten oosten en ten westen van het kanaal. In
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het uiterste noordelijke deel van het segment komt een beperkte grondwaterstandstijging
voor. Deze lijkt toegeschreven te zijn aan de effecten van de ingrepen in segment 3 en wordt
verderop besproken.

Figuur 27:

Grondwaterstandsdalingen en -stijgingen in segment 2 ten gevolge van de
uitvoering van alternatief 2 weergegeven op de topografische kaart

(bron: Digitale versie van topografische kaart 1/100.000, raster, NGI, opname 1986-1990 (AGIV))

Figuur 28 geeft de uiterste contouren van de gemodelleerde grondwaterstandstijgingen en dalingen in segment 2 weer ten gevolge van de uitvoering van alternatief 3. Enkel in het
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zuidelijke deel van het segment wordt een grondwaterstandsdaling vastgesteld. Nabij het
Afleidingskanaal werd deze gemodelleerd op maximaal 1 m. Deze daling neemt geleidelijk af
in grootte wanneer men verder van het kanaal weggaat. De verstoring door de
grondwaterstandsdaling reikt tot maximaal ongeveer 2 km ten oosten en ten westen van het
kanaal. In het uiterste noordelijke deel van het segment komt een beperkte
grondwaterstandstijging voor. Deze lijkt toegeschreven te zijn aan de effecten van de
ingrepen in segment 3 en wordt verderop besproken.

Figuur 28:

Grondwaterstandsdalingen en -stijgingen in segment 2 ten gevolge van de
uitvoering van alternatief 3 weergegeven op de topografische kaart

(bron: Digitale versie van topografische kaart 1/100.000, raster, NGI, opname 1986-1990 (AGIV))
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Onderstaand worden in Tabel 43 de oppervlaktes aan ecotopen die minder en meer
kwetsbaar zijn voor verdroging en die binnen de uiterste contouren van de
grondwaterstanddaling vallen, weergegeven voor segment 2.

Tabel 43:

Overzicht van oppervlaktes binnen de uiterste contouren van
grondwaterstanddaling door de verschillende alternatieven in segment 2 volgens
de kwetsbaarheidsklassen voor verdroging

Kwetsbaarheid
verdroging
Geen informatie
Niet kwetsbaar
Weinig kwetsbaar
Kwetsbaar
Zeer kwetsbaar
Totaal

Oppervlakte
Alternatief 1 (ha)
16,1
2911,2
230,8
19,0
10,3
3187,4

Oppervlakte
Alternatief 2 (ha)
8,1
1224,4
93,7
16,9
1,4
1344,5

Oppervlakte Alternatief 3
(ha)
5,5
716,3
31,9
12,7
0,0
766,4

Uit de bovenstaande tabel kunnen we afleiden dat de oppervlaktes in segment 2 die door
een grondwaterstandsdaling bij uitvoering van alternatief 1 beïnvloed worden aanzienlijk
groter zijn dan die van alternatief 2. De verstoorde oppervlaktes door alternatief 2 zijn op hun
beurt aanzienlijk groter dan deze die verstoord worden door alternatief 3. In alternatief 3
treden er voornamelijk grondwaterstandsdalingen op in niet kwetsbare gebieden (716 ha).
Ook voor alternatief 1 en 2 zijn de verstoorde oppervlaktes door grondwaterstanddaling het
grootste in niet kwetsbare gebieden (resp. 2911 ha en 1224 ha). Ook de oppervlaktes in
kwetsbare gebieden voor verdroging zijn het grootste in alternatief 1 (19ha) en het kleinste in
alternatief 3 (13ha). Door alternatief 3 worden geen zeer kwetsbare gebieden verstoord.
Door alternatief 2 wordt een oppervlakte van 1,4 ha zeer kwetsbare gebieden verstoord en
door alternatief 1 een oppervlakte van 10,3 ha.
Conclusies
Alle beschouwde alternatieven veroorzaken een direct natuurverlies door de aanleg van een
nieuwe scheepvaartverbinding tussen Balgerhoeke en Strobrugge. Alternatieven 2 en 3 met
een waterstand van 3,50 m TAW 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
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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.

2.2.3

Landschap

Verstoren geomorfologie
Het Afleidingkanaal loopt ten noorden van de N9 door de zandstreek binnen de Vlaamse
vallei. Het Meetjesland van St.-Laureins Kaprijke is een laag gelegen, vochtig en zandig
gebied, dat pas in de late middeleeuwen systematisch werd ontgonnen.
Ten noorden van de Ravenschootbrug is het landschap reeds sterk verstoord door de
aanwezigheid van hoogspanningsleidingen, dwarsende infrastructuren en industriële
ontwikkelingen. Nu is het een vlak landbouwland met weinig uitgesproken microreliëf dat
nederzettingen en infrastructuur structureert.
Ten zuiden van de N49 betreft het hier een gebied zonder bijzondere landschappelijke
waarde. Ten noorden van de N49 wordt het landschap snel gaver en waardevoller. Het
gebied tussen het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal is aangeduid als relictzone. De
belangrijkste impact op de geomorfologische processen en eenheden is een gevolg van
enerzijds de diepe uitgraving, waarbij onverstoorde dieperliggende bodemlagen worden
aangetast. Anderzijds zorgt de sterke grondwaterstandsverlaging in een gebied waarvan de
grondwatertafel nu al kunstmatig laag is door het drainerend effect van het kanaal, voor een
bijkomende verstoring.
Indien geen nuttige toepassing kan gevonden worden zal het bijhorende grondverzet elders
leiden tot een bijkomende verstoring (reliëfwijziging)
Alternatieven 2 en 3 (waterhoogte 3,5 TAW) leidt tot een beperkter ruimte-inname. Hier sluit
de bestaande waterhoogte nauw aan bij het huidige grondwaterpeil. Het grondverzet is
eveneens lager dan in alternatief 1.
Wat betreft dit effect genieten alternatief 2 en 3 de voorkeur. Alternatief 1 scoort het slechtst.
Verstoring historisch geografische structuren
Het Afleidingskanaal zelf is de belangrijkste historisch-geografische structuur in dit segment.
Sinds de aanleg halfweg de 19de eeuw is het kanaal een sterk bepalend element in het
landschap. Daarbij dient wel aangestipt te worden dat het nog steeds kan beschouwd
worden als een opvallend artefact dat nauwelijks relaties aanknoopt met het omliggende
landschap. De aanwezigheid van verschillende infrastructuren zorgt ervoor dat het kanaal
veel minder dominant aanwezig is dan in het eerste segment.
Bij het aanleggen van het kanaal verdween ook de oude bebouwing rondom de Celiebrug
de
over de Lieve, die hier halverwege de 13 eeuw werd gegraven.
Ten noorden van de N49 krijgt het Afleidingskanaal een bijzondere landschappelijke
kwaliteit. Door het dalende omgevingspeil heeft het kanaal hier dijken die beplant zijn met
dubbele bomenrijen.
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Figuur 29:

Afleidingskanaal vanaf de N49 (naar het westen)

30/06/2008 109

Figuur 30:

Landschap ter hoogte van Moerhuize

Ook hier leidt een diepere ligging van het kanaal tot een grotere grondinname en dito
verstoring van het dwarsprofiel. Door de keuze voor een uitbreiding naar het westen blijft
men wel buiten de relictzone. Een lage waterstand zorgt ervoor dat de waterhoogte onder
het maaiveld terechtkomt, hetgeen de landschappelijke samenhang negatief beïnvloedt. Wel
laat een diepere ligging toe om de hoogte van de dwarsende bruggen te beperken. Indien
wordt uitgegaan van vaste dwarsende bruggen ontstaat een opdeling van het kanaal in
deelsegmenten en wordt ook het landschap tussen Leopold- en Afleidingskanaal sterk
versneden.
Er kan gesteld worden dat alle alternatieven in het pand tussen Balgerhoeke-Strobrugge
aanzienlijke negatieve effecten veroorzaken, voornamelijk te noorden van de N49.
Alternatief 2 scoort hier beter dan alternatief 1.
Bouwkundig erfgoed
In de directe omgeving van het kanaal is in dit pand slechts een beperkte hoeveelheid
bouwkundig erfgoed aanwezig. Dit is deels te verklaren door de rol die het Afleidingskanaal
speelde tijdens de wereldoorlogen. Tijdens WOII werd er tweemaal slag geleverd langs het
kanaal. In mei 1940 tegen de oprukkende Duitse troepen. In augustus en september 1944
werd er hevig slag geleverd tussen de Canadezen en de Duitsers. Een tank in het centrum
van Balgerhoeke en enkele gedenkstenen herinneren hieraan.
Ter hoogte van de Celiebrug is de bebouwing geconcentreerd ten noorden van het kanaal.
Omdat de uitbreiding ten zuiden is voorzien is er dus geen effect.
Dit belangrijkste bouwkundig erfgoed is sterk verbonden met het kanaal zelf. De Rapenbrug
en Celiebrug over het Afleidingskanaal zijn ijzeren basculebruggen, wederopgebouwd na de
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vernietiging van WO II, volgens een ontwerp van het Ministerie van Openbare Werken van
1947.

Figuur 31:

Rapenbrug

Archeologie
In dit deelgebied zijn –in de omgeving van het kanaal- weinig archeologische vindplaatsen
gekend. Het ontbreken van de aanleg van belangrijke infrastructuren –en dus van
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archeologisch onderzoek- kan hier deels een verklaring zijn. Dit betekent echter niet dat er
geen archeologische relicten aanwezig zijn. Zo zijn mogelijk nog resten van het
middeleeuwse Celie aanwezig. Recent werd in Maldegem (Kasteelstraat, Middelburg) een
deel van het kasteel van Middelburg opgegraven.
Perceptieve kenmerken
Beide onderzochte alternatieven hebben een belangrijke impact op de perceptieve
kenmerken. Ten noorden van Balgerhoeke is het landschap reeds sterk verstoord door de
aanwezigheid van windmolens, hoogspanningsleidingen, dwarsende infrastructuren en
industriële ontwikkelingen.
Op grote afstand is de impact van de werken eerder beperkt. Indien ervoor geopteerd wordt
om opnieuw bomenrijen aan te planten, zal de impact op grote afstand vooral bepaald
worden door de dwarsende bruggen, die prominent aanwezig zullen zijn in het open
landschap. In dat opzicht scoort alternatief 1 beter dan 2.
Op korte afstand zal echter de inrichting van het kanaal zelf een belangrijke impact hebben.
Zowel de diepteligging als de dwarsende bruggen hebben een belangrijke negatieve impact.
Samenvattend kan gesteld worden dat de perceptieve kenmerken in dit segment het meest
worden aangetast door alternatief 2, gevolgd door 1.
Conclusies
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 indien
de vergelijking wordt gemaakt met het andere alternatief.

2.3
2.3.1

Segment 3: Strobrugge-Haven
Ruimte

Globale ruimte-inname van juridische bestemmingen
Naast het primaire effect, de globale ruimte-inname, zijn er secundaire effecten van de
ruimte-inname. De impact van de globale ruimte is verschillend, afhankelijk van de
bestaande juridische bestemming, de gewestplanzonering. Zo is de impact van een inname
van woongebied anders dan de impact van een agrarisch gebied dat reeds gereserveerd is
voor de aanleg van een nieuwe waterweg.
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Tabel 44:

Ruimte-inname bestaande toestand segment 3 volgens juridische bestemming

Gewestplanzone en overdruk
woongebieden met reservatiestrook waterweg
woongebieden met landelijk karakter met reservatiestrook waterweg
woonuitbreidingsgebieden met reservatiestrook
woonuitbreidingsgebieden met reservatiestrook waterweg
groengebieden met reservatiestrook
groengebieden met reservatiestrook waterweg
natuurgebieden met reservatiestrook
agrarische gebieden met reservatiestrook
agrarische gebieden met reservatiestrook waterweg
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden met reservatiestrook
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden met reservatiestrook
waterweg
bestaande waterwegen
bestaande waterwegen met reservatiestrook
bestaande waterwegen met reservatiestrook waterweg
Totaal

Opp (ha)
1,4102
0,0002
0,2511
2,0808
0,6374
11,8927
0,8465
0,6934
4,8226
2,8545
3,0267
32,0216
1,4488
1,8259
32,0699
95,8823

Voor deze analyse is uitgegaan van de bestaande ruimte-inname van het Afleidingskanaal,
niet van het Leopoldkanaal. Het Leopoldkanaal wordt immers niet in alle alternatieven
fysisch een scheepvaartweg, en kan daarbij zijn huidige bestemmingen, afwaterings- en
natuurfuncties behouden. Het is opmerkelijk dat een groot aandeel van de bestaande ruimteinname van het Afleidingskanaal niet bestemd is als waterweg of groengebied (wat een veel
voorkomende bestemming is voor oeverzones en dijken). Het grootste aandeel is
landschappelijk waardevol agrarisch gebied, al dan niet met reservatiestroken. Daarnaast
zijn er ook kleinere oppervlaktes in diverse woongebieden, al dan niet bezwaard met
reservatiestroken.

Tabel 45:

Ruimte-inname alternatief 1 en 2 segment 3 volgens juridische bestemming

Gewestplanzone en overdruk
woongebieden met reservatiestrook waterweg
woongebieden met landelijk karakter
woongebieden met landelijk karakter met reservatiestrook
woongebieden met landelijk karakter met reservatiestrook waterweg
woonuitbreidingsgebieden met reservatiestrook
woonuitbreidingsgebieden met reservatiestrook waterweg
groengebieden
groengebieden met reservatiestrook
groengebieden met reservatiestrook waterweg
natuurgebieden
natuurgebieden met reservatiestrook
agrarische gebieden
agrarische gebieden met reservatiestrook
agrarische gebieden met reservatiestrook waterweg
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden met reservatiestrook
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden met reservatiestrook
waterweg

Opp (ha)
1,4102
0,1385
0,0330
0,0029
0,2511
2,0808
10,5335
9,3476
12,9466
1,0816
0,8465
0,3298
0,8682
4,9593
38,3930
27,9842
48,0279
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bestaande waterwegen
bestaande waterwegen met reservatiestrook
bestaande waterwegen met reservatiestrook waterweg
Totaal

26,5274
5,8497
35,5641
227,1759

Bij de alternatieven 1 en 2 wordt het Afleidingskanaal uitgebreid naar de oostelijke en
zuidelijke zijde, zodat er één kanaalpand ontstaat en het Leopoldkanaal als afzonderlijk
kanaal verdwijnt. De verschillende waterstanden resulteren niet in een breder profiel, de
huidige buitenste dijklichamen worden behouden. De oppervlakte-inname voor het
scheepvaartkanaal wordt dan ook veel groter dan de bestaande ruimte-inname en dan de
oppervlakte die strikt noodzakelijk is voor de scheepvaart. Concreet is het meer dan een
verdubbeling van de bestaande inname van het Afleidingskanaal.
De bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied, al dan niet reeds bezwaard
met reservatiestroken, neemt het sterkst toe. Daarnaast is er ook een aanzienlijke
bijkomende oppervlakte groengebieden en bestaande waterweg, eveneens gedeeltelijk
reeds in een reservatiezone. In zijn totaliteit is een groot aandeel van de bijkomende ruimteinname niet gelegen in een reservatiestrook of een zone voor waterweg, met name 48 ha.
Ongeveer 80 ha is gelegen in een zone voor waterweg of opgenomen in een
reservatiestrook.

Tabel 46:

Ruimte-inname alternatief 3 segment 3 volgens juridische bestemming

Gewestplanzone en overdruk
woongebieden met reservatiestrook waterweg
woongebieden met landelijk karakter met reservatiestrook waterweg
woonuitbreidingsgebieden met reservatiestrook
woonuitbreidingsgebieden met reservatiestrook waterweg
groengebieden met reservatiestrook
groengebieden met reservatiestrook waterweg
natuurgebieden met reservatiestrook
agrarische gebieden met reservatiestrook
agrarische gebieden met reservatiestrook waterweg
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden met reservatiestrook
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden met reservatiestrook
waterweg
bestaande waterwegen
bestaande waterwegen met reservatiestrook
bestaande waterwegen met reservatiestrook waterweg
Totaal

Opp (ha)
2,0886
0,0002
0,2643
2,2984
0,6374
13,6994
0,8765
1,3539
5,5752
4,6659
4,7074
38,7689
1,4488
1,8259
32,0699
110,2807

De ruimte-inname voor het scheepvaartkanaal van alternatief 3 is de helft van de
alternatieven 1 en 2. De breedte van het eigenlijke scheepvaartkanaal is immers beperkt tot
de noodzakelijke breedtes. De grootste toename betreft de bestemming landschappelijk
waardevol gebied met reservatiestrook waterweg. Daarmee is de bestemming
landschappelijk waardevol gebied, al dan niet met reservatiestroken, de grootst ingenomen
bestemmingsoppervlakte. De bestemmingen groengebied, andere agrarische gebieden en
ook woongebieden nemen beperkt toe in oppervlakte.
Van deze bijkomende innames is ongeveer 12,58 ha gelegen in een reservatiestrook of zone
voor waterweg. Zo’n 1,81 ha is gelegen in zones die nog niet bezwaard zijn met
reservatiestroken of een bestemming als waterweg hebben.
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Kadastrale innames

Tabel 47:

Kadastrale inname alternatief 1 en 2 segment 3

Kadastraal perceel
Met bebouwing in te onteigenen strook
Met bebouwing buiten de te onteigenen
strook
Zonder bebouwing
Totaal

# percelen
3

Opp. (m²)
941

0
14
17

0
49472
50413

De kadastrale innames zijn bij alternatief 1 en 2 beperkt tot de kadastrale percelen op de
middenberm. Dit zijn hoofdzakelijk onbebouwde percelen met een heel beperkt gebruik. Ter
hoogte van de sifon te Damme is er een woonperceel gelegen. De impact van kadastrale
innames is bijgevolg beperkt tot deze woning.

Tabel 48:

Kadastrale inname alternatief 3 segment 3

Kadastraal perceel
Met bebouwing in te onteigenen strook
Met bebouwing buiten de te onteigenen
strook
Zonder bebouwing
Totaal

# percelen
21

Opp. (m²)
6972

9
231
261

5142
176225
188338

De kadastrale inname bij een verbreding in westelijke richting is groter. Daarbij gaat het om
21 bebouwde percelen die samen 33 hoofdgebouwen bevatten in het voorziene tracé. Er zijn
ook 9 bebouwde percelen met bebouwing buiten het tracé die getroffen worden. De
oppervlakte van de onbebouwde percelen is echter veel groter, bijna 18ha.
Ruimte-inname voor bruggen
In dit segment zijn 6 bruggen gelegen. De Leeskensbrug (N49) wordt aangepast in het kader
van de ombouw van de N49 tot snelweg.
In het alternatief 1 bedraagt het normale waterpeil 1,50 m TAW, het omgevingspeil 2,50 m
TAW tot 3,50 m TAW. Het brugpeil voor vaste bruggen is 10,50m TAW. Door de brede
oeverstroken aan beide zijden van het kanaal kan een gedeelte van de hellingen
opgevangen worden binnen de kanaalruimte. De nog nodige ruimte voor brughellingen blijft
echter groot. De innames hiervoor zullen vermoedelijk enkele hectares bedragen, wat in
verhouding tot de beperkte kadastrale innames voor dit alternatief veel is.
Het waterpeil in het alternatief 2 is 3,50m TAW. Dit resulteert in brughoogtes van 12,50m
TAW om voldoende vrije doorvaarthoogte te creëren. Ter hoogte van Damme is dit 10 meter
boven het maaiveldniveau. De nodige ruimtes voor brughellingen zullen dan ook groter zijn
dan bij alternatief 1.
De bijkomende ruimte-inname voor vaste bruggen in alternatief 3 zal vergelijkbaar zijn aan
deze in alternatief 2. Het gaat om een zelfde brughoogte, waarvan de helling in alternatief 2
opgevangen wordt in het kanaaltracé aan beide zijden van de vaargeul. In alternatief 3 wordt
deze gedeeltelijk opgevangen boven het Leopoldkanaal.

30/06/2008 115

Ruimtebeleving
De ruimtebeleving in het derde segment wordt voornamelijk bepaald door de aanwezigheid
van de twee parallelle kanalen tussen beboste dijken. Op microschaal vormen ze een
afzonderlijke ruimte die boven de omgevende polders ligt maar wel een besloten karakter
heeft. Op groter schaalniveau zijn ze sterk beeldbepalend als opgaande lineaire elementen
in een vlak landschap. De interactie tussen de gebruikers in de omgeving en gebruikers van
het kanaal is optimaal binnen de bestaande nodige veiligheidsafstanden.
In het alternatief 1 wijzigt de ruimte ervaring op microschaal ingrijpend. Het verdwijnen van
de middenberm met de bomenrijen zal het kleinschalige karakter tenietdoen. De ruimte
wordt door het brede watervlak veel groter en minder op mensenschaal. Het lagere
waterniveau, dat de interactie tussen de verschillende gebruikers negatief beïnvloedt,
versterkt dit grotere schaalniveau nog. Op ruimere schaal wijzigt het landschap minder
ingrijpend. De bestaande dijken en bomenrijen aan de buitenzijdes kunnen immers
behouden blijven. Het verdwijnen van de middenberm en de bijhorende bomenrijen zal niet
waarneembaar zijn van op enige afstand.
Alternatief 2 wijzigt eveneens enkel op microschaal inzake beleving. Het waterpeil, dat 3,50
m TAW bedraagt, zal de grotere schaal echter niet versterken. Bijkomend is dat het
waterpeil op sommige plaatsen zich boven het omgevingspeil bevindt, en er hogere
dijklichamen het kanaal extra zullen accentueren in het landschap. Dit is een interessante
ruimtelijke ervaring, die benadrukt dat het kanaal geen natuurlijk maar een kunstmatig
element is in het landschap. Anderzijds kan dit bij direct omwonenden een
onveiligheidsgevoel creëren.
De impact van het derde alternatief wijzigt de microschaal beperkter. De bestaande
middenberm met bomenrijen blijft behouden, de schaal van het Afleidingskanaal wordt iets
groter. Ook hier worden de dijken iets hoger en langer en wordt het kanaal sterker
geaccentueerd als een element dat boven het landschap ligt.
Conclusie
Vanuit het standpunt globale ruimte-inname voor een scheepvaartkanaal –de oppervlakte
waarin veranderingen optreden- is het alternatief 3 het minst negatief. Alternatieven 1 en 2
nemen heel wat meer ruimte in. Indien echter rekening wordt gehouden met de totale ruimteinname van het kanalenstelsel neemt Alternatief 3 het meeste ruimte in. Dit vertaalt zich ook
in de kadastrale innames. Bij alternatief 3 bevinden zich verschillende percelen met
bebouwing in het tracé. Voor alternatieven 1 en 2 is enkel de woning op de middenberm ter
hoogte van de sifon getroffen.
De nodige ruimte voor brughellingen is bij alle alternatieven groot. Voor alternatief 1 is deze
het minst groot, alternatieven 2 en 3 zullen een vergelijkbare ruimte-inname voor bruggen
genereren.
De ruimtelijke ervaring scoort best in het alternatief 3, het slechtst in alternatief 1. Alternatief
2 leunt daarbij dicht aan bij alternatief 1.
Er kan niet zomaar gesteld worden dat één alternatief voor het aspect ruimte beter is dan
een ander, dit is afhankelijk welk gewicht wordt toegekend aan de onderzochte criteria. De
impact van de vele onteigeningen bij alternatief drie is bij de aanleg van het traject groot,
maar daar tegenover staat dat de meeste onteigeningen gebeuren in een zone die
gereserveerd is in de juridische plannen. Betreffende een aantal randvoorwaarden die een
hogere ruimtelijke kwaliteit kunnen genereren scoort het alternatief 3 dan weer het best: het
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kanaal blijft kleinschalig, de bestaande identiteit blijft behouden onder een gewijzigde vorm,
het bestaande recreatieve medegebruik kan verder uitgebouwd worden.

2.3.2

Natuur

Direct natuurverlies
De ruimte-inname door het bestaande Schipdonkkanaal en Leopoldkanaal (Tweelingkanaal)
inclusief de middenberm en de bijhorende parallele structuren bedraagt in segment 3 in
totaal ongeveer 227 ha. Een groot deel daarvan is de waterloop zelf (84 ha), die als minder
waardevol gekarteerd werd op de biologische waarderingskaart. Verder nemen de dijken
langs de kanalen een belangrijke oppervlakte in (109 ha). Deze werden gekarteerd als
waardevol op de biologische waarderingskaart. De middenberm (51 ha) bestaat
voornamelijk uit de gekarteerde eenheden dijk (30 ha – biologisch waardevol),
populieraanplant op vochtige grond (9 ha – biologisch waardevol), populieraanplant op
vochtige grond met ruderale ondergroei (3 ha – biologisch waardevol).
Onderstaande Tabel 49 geeft voor de verschillende waarderingsklassen van de biologische
waarderingskaart de oppervlaktes weer die deel uitmaken van de bestaande toestand van
het Tweelingkanaal, de middenberm en de bestaande parallele structuren in segment 3.

Tabel 49:

Overzicht ruimte-inname door het bestaande Tweelingkanaal en de middenberm in
segment 3 volgens de waarderingsklassen van de BWK (Legende: m= biologisch
minder waardevol, mw= complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle
elementen, mwz= complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer
waardevolle elementen, mz= complex van biologisch minder waardevolle en zeer
waardevolle elementen, w= biologisch waardevol, wz= complex van biologisch
waardevolle en zeer waardevolle elementen, z= biologisch zeer waardevol)

Biologische waarde
m
mw
mwz
mz
w
wz
z
Totaal

Oppervlakte-inname in bestaande
toestand (ha)
89,1
8,4
6,0
0,1
90,1
30,8
2,8
227,2

Bij alternatieven 1 en 2 wordt het Afleidingskanaal uitgebreid naar de oostelijke en zuidelijke
zijde, zodat er één kanaalpand ontstaat en de middenberm samen met het Leopoldkanaal
verdwijnt. De verschillende waterstanden van alternatief 1 (1,50m TAW) en alternatief 2
(3,50m TAW) resulteren niet in een smaller of breder profiel en de huidige buitenste
dijklichamen worden dus behouden. De breedte van het nieuwe scheepvaartkanaal is veel
groter dan strikt noodzakelijk voor de scheepvaart. De absolute ruimte-inname voor het
nieuwe scheepvaartkanaal in het derde alternatief, met een waterstand van 3,50m TAW, is
veel beperkter dan bij de andere twee alternatieven. De breedte van het eigenlijke kanaal is
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immers beperkt tot de minimaal noodzakelijke breedte voor de scheepvaart. De middenberm
tussen de twee kanalen blijft bij alternatief 3 behouden en het Schipdonkkanaal wordt
uitgebreid in zuidelijke richting. In onderstaande Tabel 50 wordt het directe natuurverlies
door de aanleg van de verschillende alternatieven weergegeven volgens de
waarderingsklassen van de BWK. Bij de berekening van deze getallen werd rekening
gehouden met de huidige toestand zoals weergegeven in Tabel 49. Bijgevolg geven de
onderstaande getallen netto bijkomend natuurverlies weer. Bij alternatieven 1 en 2 werd er
rekening mee gehouden dat de middenberm en de bijhorende natuurwaarde zal verdwijnen.
In deze fase van het project werd het ontwerp voor de verschillende alternatieven nog niet
gedetailleerd uitgewerkt, daardoor mogen de getallen slechts als richtinggevend voor het
directe natuurverlies beschouwd worden.

Tabel 50:

Overzicht direct natuurverlies door de verschillende alternatieven in segment 3
volgens de waarderingsklassen van de BWK (Legende: m= biologisch minder
waardevol, mw= complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen,
mwz= complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle
elementen, mz= complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle
elementen, w= biologisch waardevol, wz= complex van biologisch waardevolle en zeer
waardevolle elementen, z= biologisch zeer waardevol)

Biologische
waarde
m
mw
mwz
mz
w
wz
z
Totaal

Oppervlakte direct
natuurverlies
Alternatief 1 (ha)
1,6
1,1
0,0
0,0
46,5
1,2
0,3
50,7

Oppervlakte direct
natuurverlies
Alternatief 2 (ha)
1,6
1,1
0,0
0,0
46,5
1,2
0,3
50,7

Oppervlakte direct
natuurverlies
Alternatief 3 (ha)
7,5
2,5
0,7
0,2
2,2
0,5
0,7
14,4

Uit de tabel valt af te leiden dat alternatief 3 globaal gezien het minste oppervlakte inneemt.
Dit verschil is het duidelijkste zichtbaar in de biologisch waardevolle oppervlakte. De 46 ha
biologisch waardevolle ecotopen die verdwijnen in alternatief 1 en 2 zijn deze die gelegen
zijn op de middenberm tussen het Schipdonk- en het Leopoldkanaal. Het gaat hier
hoofdzakelijk over de dijken en de populieraanplanten. Wat betreft de biologisch minder
waardevolle elementen zien we dat de twee alternatieven minder oppervlakte innemen dan
alternatief 3.
Wanneer de kwetsbaarheidskaarten voor ecotoopverlies (INBO) geanalyseerd worden, zien
we dat in segment 3 door de aanleg van het nieuwe scheepvaartkanaal voor alternatieven 1
en 2 voornamelijk kwetsbare ecotopen zullen verdwijnen. Hierbij gaat het om de kwetsbare
oppervlakte (29,8 ha) van de middenberm die ingenomen wordt. Bij de uitvoering van
alternatief 3 zullen voornamelijk weinig kwetsbare ecotopen ingenomen worden. Het gaat
hier om een oppervlakte van 8,6 ha. OnderstaandeTabel 51 geeft de netto oppervlaktes
weer die zullen verdwijnen bij uitvoering van de verschillende alternatieven, samen met hun
kwetsbaarheid voor ecotoopverlies.
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Tabel 51:

Overzicht direct natuurverlies door de verschillende alternatieven in segment 3
volgens de kwetsbaarheidskaart ecotoopverlies (INBO)

Kwetsbaarheid
voor
ecotoopverlies
Geen informatie
Niet kwetsbaar
Weinig kwetsbaar
Kwetsbaar
Zeer kwetsbaar

Oppervlakte
Alternatief 1 (ha)
2,2
14,9
3,4
29,8
0,5

Oppervlakte
Alternatief 2 (ha)
2,2
14,9
3,4
29,8
0,5

Oppervlakte
Alternatief 3 (ha)
0,0
1,7
8,6
4,1
0,0

In segment 3 zal door de geplande werkzaamheden aan het Tweelingkanaal geen
oppervlakte binnen een VEN-gebied, natuurreservaat of Habitatrichtlijngebied ingenomen
worden. De bestaande kanalen zijn wel gelegen in een zone die is aangeduid als
Vogelrichtlijngebied, met name ‘BE2500932 - Poldercomplex’ (Figuur 32). In de huidige
toestand nemen de bestaande kanalen met middenberm en parallele infrastructuur ongeveer
63 ha in het VRL-gebied in.

Figuur 32:

Segment 3 met aanduiding van het vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’

(bron: Vectoriële versie van de vogelrichtlijngebieden, Agentschap voor Natuur en Bos; digitale versie
van topografische kaart 1/100.000, raster, NGI, opname 1986-1990 (AGIV))
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Gezien de werkzaamheden voor de ontwikkeling van het nieuwe scheepvaartkanaal voor
alternatieven 1 en 2 binnen de buitenste dijklichamen van het bestaande kanaal zullen
plaatsvinden, zal enkel de oppervlakte van de middenberm, die strikt gezien is aangeduid als
VRL-gebied gedeeltelijk verdwijnen. Concreet gaat het hier over een oppervlakte van 11 ha.
De waarde van de middenberm in het geheel van het Vogelrichtlijngebied Poldercomplex is
evenwel beperkt, waardoor het verliezen van deze oppervlakte niet teniet zal doen aan de
integriteit en kwaliteit van het Vogelrichtlijngebied. Bij alternatief 3 wordt de middenberm wel
behouden, maar wordt een bijkomende oppervlakte ten zuiden van het Afleidingskanaal
ingenomen. Concreet gaat het hier over een oppervlakte van 6,5 ha.
Verstoring ten gevolge van wijzigingen in de waterhuishouding
Door het aanleggen van de nieuwe scheepvaartinfrastructuur zullen in segment 3 voor de 3
verschillende alternatieven wijzigingen in de grondwaterstanden optreden. Op basis van een
regionaal grondwatermodel werden deze wijzigingen gemodelleerd. Globaal gezien kan
gesteld worden dat bij de uitvoering van alternatief 1 grondwaterstandsdalingen zullen
optreden en bij de uitvoering van alternatieven 2 en 3 grondwaterstandstijgingen. Op de
onderstaande figuren wordt weergegeven hoe de grondwaterstandwijzigingen zich ruimtelijk
manifesteren.
Figuur 33 geeft de uiterste contouren van de gemodelleerde grondwaterstandsdalingen in
segment 3 weer ten gevolge van de uitvoering van alternatief 1. Nabij het Afleidingskanaal
en het Leopoldkanaal wordt in het zuidelijk deel van het segment een beperkte
grondwaterstandsdaling vastgesteld. Deze daling neemt gauw af in grootte wanneer men
verder van het kanaal weggaat. De grondwaterstandsdaling deint ongeveer uit tot 1 km ten
oosten en ten westen van de kanalen. In het centrale en noordelijke deel van segment 3 zijn
de grondwaterstandsdalingen minder uitgesproken.
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Figuur 33:

Grondwaterstandsdalingen in segment 3 ten gevolge van de uitvoering van
alternatief 1 weergegeven op de topografische kaart met aanduiding van de HRLen VRL-gebieden

(bron: Vectoriële versie van de habitat- en vogelrichtlijngebieden, Agentschap voor Natuur en Bos;
digitale versie van topografische kaart 1/100.000, raster, NGI, opname 1986-1990 (AGIV))

Bovenstaande figuur geeft een grondwaterstandsdaling ter hoogte van het Europees
beschermde Vogelrichtlijngebied BE2500932 ‘Poldercomplex’ weer. Door de geplande
werkzaamheden in alternatief 1 zullen in een beperkte zone van dit gebied beperkte
grondwaterstanddalingen optreden. Door deze grondwaterstandsdaling kan verdroging
optreden. Als directe reactie op verdroging kan vochttekort in de bovenste bodemlaag
optreden, waardoor planten en dieren die gebonden zijn aan hoge waterstanden verdwijnen
of zich zullen terugtrekken in de laagste delen van het terrein. Door verdroging kan bijgevolg
een wijziging in ecotopen optreden. Het Poldercomplex is een van nature vochtig
ecosysteem, met daaraan gebonden vochtige ecotopen die het habitat voor de Europees
beschermde vogelsoorten uitmaken. Grondwaterstanddalingen kunnen een aanzienlijk effect
hebben op de aanwezige vochtminnende ecotopen.
Error! Reference source not found. geeft tevens een gemodelleerde grondwaterstandstijging ter

hoogte van een deel van het Europees beschermde Habitatrichtlijngebied BE2500002
‘Polders’ weer. Door de geplande werkzaamheden in alternatief 1 zullen in het oostelijk deel
van dit gebied grondwaterstanddalingen kunnen optreden. Door deze
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grondwaterstandsdaling kan verdroging optreden en kan, daaraan gekoppeld, een wijziging
in ecotooptypes met zich meebrengen in het gebied. Voor een meer gedetailleerde analyse
dienen conclusies getrokken te worden op basis van de ecohydrologische studie. Op die
manier kan in detail nagegaan worden welke effecten ten gevolge van de wijzigingen in
waterhuishouding kunnen optreden in het gebied.
Figuur 34 geeft de uiterste contouren van de gemodelleerde grondwaterstandstijgingen in
segment 3 weer ten gevolge van de uitvoering van alternatief 2. Over het hele segment
wordt nabij het Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal een grondwaterstandstijging in de
grootte-orde van 0,5m gemodelleerd. Deze stijging neemt gauw af in grootte wanneer men
verder van het kanaal weggaat. De grondwaterstandstijging deint maximaal uit tot ongeveer
1 km ten oosten en ten westen van de kanalen.
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Figuur 34:

Grondwaterstandstijgingen in segment 3 ten gevolge van de uitvoering van
alternatief 2 weergegeven op de topografische kaart met aanduiding van de VRLen HRL-gebieden

(bron: Vectoriële versie van de habitat- en vogelrichtlijngebieden, Agentschap voor Natuur en Bos;
digitale versie van topografische kaart 1/100.000, raster, NGI, opname 1986-1990 (AGIV))

Op de figuur zien we dat er grondwaterstandstijgingen ter hoogte van het
Vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’ gemodelleerd werden. Door de geplande
werkzaamheden in alternatief 2 zullen in een beperkte zone nabij de kanalen
grondwaterstandstijgingen optreden. Aanzienlijke grondwaterstandstijgingen kunnen een
effect hebben op de aanwezige ecotopen.
Figuur 34 geeft ook gemodelleerde grondwaterstijgingen ter hoogte van het
Habitatrichtlijngebied ‘Polders’ weer. De stijgingen beperken zich, net zoals in alternatief 1,
tot de oostelijke delen van het gebied. Vernatting van de vochtgevoelige ecotopen zal een
minder groot effect hebben dan verdroging, maar kan er tevens voor zorgen dat de
aanwezige vegetatie verdwijnt of wijzigt, waardoor habitats verdwijnen of wijzigen.
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Onderstaande Figuur 35 geeft de uiterste contouren van de gemodelleerde
grondwaterstandstijgingen in segment 3 weer ten gevolge van de uitvoering van alternatief
3. Over het hele segment wordt nabij het Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal een
grondwaterstandstijging in de grootte-orde van 0,5m gemodelleerd. Deze stijging neemt
gauw af in grootte wanneer men verder van het kanaal weggaat. De grondwaterstandstijging
deint maximaal uit tot ongeveer 0,5 km ten oosten en ten westen van de kanalen.

Figuur 35:

Grondwaterstandstijgingen in segment 3 ten gevolge van de uitvoering van
alternatief 3 weergegeven op de topografische kaart met aanduiding van VRL- en
HRL-gebieden

(bron: Vectoriële versie van de habitat- en vogelrichtlijngebieden, Agentschap voor Natuur en Bos;
digitale versie van topografische kaart 1/100.000, raster, NGI, opname 1986-1990 (AGIV))

Bovenstaande figuur geeft ook de grondwaterstijgingen ter hoogte van het
Vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’ weer. De stijgingen beperken zich, net zoals in de
andere alternatieven tot een beperkt deel van het Vogelrichtlijngebied dat aan de kanalen
gelegen is. De grondwaterstandswijzigingen zijn beperkter dan in alternatieven 1 en 2. Het
grondwater in een deel van het Habitatrichtlijngebied ‘Polders’ kan bij alternatief 3 stijgen.
Wegens het voorkomen van vochtminnende ecotopen in het gebied en wegens de kleine
stijging van de grondwaterstand kan ervan uitgegaan worden dat er geen aanzienlijke
effecten van de verstoring zullen optreden.
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In Tabel 52 worden de oppervlaktes aan ecotopen die minder en meer kwetsbaar zijn voor
verdroging en die binnen de uiterste contouren van de grondwaterstanddaling vallen,
weergegeven voor segment 3.
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Tabel 52:

Overzicht van oppervlaktes binnen de uiterste contouren van
grondwaterstandstijging door de verschillende alternatieven in segment 3 volgens
de kwetsbaarheidsklassen voor verdroging

Kwetsbaarheid
verdroging
Geen informatie
Niet kwetsbaar
Weinig kwetsbaar
Kwetsbaar
Zeer kwetsbaar
Totaal

Oppervlakte
Alternatief 1 (ha)
19,6
1202,3
214,0
77,4
9,6
1522,9

Oppervlakte
Alternatief 2 (ha)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Oppervlakte Alternatief 3
(ha)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

In bovenstaande tabel zien we dat alternatieven 2 en 3 uitsluitend grondwaterstijgingen met
zich meebrengen, waardoor de waarden in de tabel nul zijn. Alternatief 1 verstoort
voornamelijk niet of weinig kwetsbare gebieden. Toch wordt er ook 77 ha kwetsbaar gebied
en bijna 10 ha zeer kwetsbaar gebied ingenomen.
Conclusies
Alle beschouwde alternatieven voor de aanleg van een nieuw scheepvaartkanaal 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
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 als het minst negatief
beoordeeld omdat de grondwaterstijgingen algemeen gezien beperkt blijven over het ganse
traject.
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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.

2.3.3

Landschap

Ter hoogte van Strobrugge kruist de N410 het Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal, die
vanaf hier parallel lopen. We bevinden ons hier op de overgang van de zandstreek binnen
de Vlaamse vallei en de polders. Hoewel beide kanalen hier een eenheid lijken te vormen,
zijn ze landschappelijk zeer verschillend. Het Leopoldkanaal is immers sterk verbonden met
de omliggende polders, waarvoor het de afwatering verzorgt, terwijl het Afleidingskanaal hier
geen enkele relatie heeft met het polderlandschap.
Verstoren geomorfologie
Vanuit de vaststelling dat beide kanalen een zeer verschillende relatie hebben tot het
landschap is het samenslaan van beide kanalen een negatieve impact. Eén van beide
functies zal immers overgenomen moeten worden door technische hulpmiddelen (pompen).
Het volledig loskoppelen van de afwatering van de polders door het Leopoldkanaal (door de
keuze van een waterhoogte van 3,5 m TAW in een eengemaakt kanaal) wordt hier
negatiever beoordeeld dan het wijzigen van de afwatering van het Afleidingskanaal. De
voorkeur gaat echter uit naar een alternatief waarbij beide kanalen blijven bestaan en hun
eigen functie behouden.
Alle alternatieven brengen aanzienlijke graafwerken met zich mee. Indien men de
middenberm meerekent bij de ruimte-inname, scoren de twee alternatieven met een enkel
kanaal het slechtst. Beiden leiden tot een extra ruimte-inname van ca. 60 ha. De eenzijdige
uitbouw van het kanaal brengt een extra ruimtebeslag van 23 ha met zich mee. Qua
grondverzet leidt alternatief 1 tot ca. 5 miljoen m³. De twee andere alternatieven brengen 4
miljoen m³ met zich mee.
Indien geen nuttige toepassing kan gevonden worden (binnen of buiten het project), zal het
bijhorende grondverzet elders leiden tot een bijkomende verstoring (reliëfwijziging).
Wat betreft dit effect geniet alternatief 3 de voorkeur. Alternatief 2 scoort het slechtst.
Verstoring historisch geografische structuren
Het dubbelkanaal zelf is de belangrijkste historisch-geografische structuur in dit segment.
Sinds de aanleg halfweg de 19de eeuw zijn beide kanalen een sterk bepalend element in het
landschap. Daarbij dient wel aangestipt te worden dat ze nog steeds kunnen beschouwd
worden als een opvallend artefact dat slechts beperkt aanknoopt met het omliggende
landschap. Het open, laaggelegen polderlandschap en de volgroeide meervoudige
bomenrijen op de dijken zorgen ervoor dat het een bijzonder dominante structuur is.
De landschappelijke waarden in het gebied tussen Strobrugge en Moerkerke zijn nauwelijks
op beleidsmatig niveau erkend. Toch betreft het hier een belangrijk open-ruimtegebied dat
door beide kanalen wordt gestructureerd. Stroomafwaarts Moerkerke beginnen de
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kustpolders. Dit gebied heeft een zeer hoge landschappelijke waarde en draagt de sporen
van de complexe ontstaansgeschiedenis van het gebied. Het gebied rond Damme bevat een
grote concentratie aan historisch-geografische structuren, die vooral terug te brengen zijn op
de inpolderingsgeschiedenis, de militaire geschiedenis en de zoektocht naar een uitweg
naar de zee. Zo liggen in het gebied een aantal historische dijken, defensieve linies en –al
dan niet gedempte- waterwegen. De meest bekende is ongetwijfeld het kanaal DammeSluis.
Het wegnemen van de middenberm leidt tot het vernietigen van het unieke karakter van dit
dubbelkanaal. Hiertegenover staat dan weer dat het kanaal hierdoor binnen zijn historisch
gabariet kan blijven. Wel dient aangestipt dat indien wordt geopteerd voor een enkel kanaal
op 3,50 m TAW, er een afwateringsgracht zal nodig zijn langs het kanaal om de
pompstations met elkaar te verbinden. In elk geval zal ook een aanzienlijke impact optreden
ter hoogte van de kruising met het kanaal Brugge-Damme-Sluis. Dit kanaal werd in de 19de
eeuw doorsneden bij aanleg van het dubbelkanaal. Het loopt via een sifon onder beide
kanalen. Deze kruisende kanalen hebben aanleiding gegeven tot een zeer bijzondere plek:
de sifon.
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Figuur 36:

Leopoldkanaal-Afleidingskanaal te Moerkerke
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Figuur 37:

Damse Vaart ter hoogte van de Sifon

Hoewel de kruising zelf blijft bestaan, zal in het geval van een enkel kanaal het eiland in het
midden van het kanaal moeten verdwijnen. In het geval van een dubbelkanaal moet de
Damse Vaart beperkt worden ingekort.
Er kan gesteld worden dat alle alternatieven in het pand tussen Strobrugge en de haven
hier aanzienlijke negatieve effecten veroorzaken, voornamelijk te westen van de N49.
Alternatief 2 en 3 scoren hier beter dan alternatief 1.
Bouwkundig erfgoed
In de directe omgeving van het kanaal is in dit pand slechts een beperkte hoeveelheid
bouwkundig erfgoed aanwezig. Binnen de kanaalbedding zijn nog restanten te vinden van
waterbouwkundige en militaire werken uit verschillende periodes.
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Figuur 38:

Stuw ter hoogte van de Platheulebrug

Figuur 39:

Mitrailleursnest aan de sifon te Damme (Hollandlinie)

Een groot deel van deze constructies zal verdwijnen bij aanleg van Seine-Schelde West.
Archeologie
In dit deelgebied zijn zeer veel archeologische waarden gekend, vooral in de omgeving van
Damme. Het betreft hier voornamelijk middeleeuwse en in mindere mate Romeinse
waarden. Oudere vondsten zijn –gezien de ontstaansgeschiedenis van het gebied- weinig
waarschijnlijk.
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Figuur 40:

Gekende archeologische waarden in het gebied

In het verleden is –o.m. bij het uitvoeren van natuurinrichtingsprojecten- te weinig aandacht
besteed aan de unieke archeologische waarden in het gebied. Over de eventuele waarden
in de middenberm is weinig geweten. Duidelijk is dat de opeenvolgende beplantingen
waarschijnlijk tot een verstoring hebben geleid. Dit geldt overigens ook voor de oevers. Er
kan worden aangenomen dat het alternatief met de meeste graafwerken het grootste effect
zal hebben. Enkel alternatief 1 geeft aanleiding tot een grondwaterstandsverlaging en wordt
hierdoor meer negatief beoordeeld dan alternatief 2.
Perceptieve kenmerken
Alle onderzochte alternatieven hebben een belangrijke impact op de perceptieve kenmerken.
Het unieke karakter van het dubbelkanaal wordt in elk geval verstoord. Vanop grote afstand
hebben alternatieven die binnen het huidige gabariet blijven wellicht weinig impact. Indien
geopteerd wordt voor het herstel van de bomenrijen zal het verschil met een alternatief met
dubbel kanaal beperkt zijn, zeker op lange termijn.
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Figuur 41:

Zicht vanuit de polders (Platheule)

Een bijkomende impact is te verwachten van de dwarsende bruggen, die prominent
aanwezig zullen zijn in het open landschap. Het aantal bruggen is in deze sectie beperkt.
Door het lage peil van de omgeving zullen ze wel duidelijk zichtbaar zijn, vooral omdat de
oprijhellingen ver in het landschap zullen reiken. Het verschil tussen een waterhoogte van
1,5 of 3,5 m TAW is beperkt.
Op korte afstand zal echter de inrichting van het kanaal zelf een belangrijke impact hebben.
De keuze voor het verwijderen van de middenberm zal het unieke karakter van het
dubbelkanaal tenietdoen. Het nieuwe kanaal wordt zeer breed, waardoor het ingesloten
karakter verdwijnt. Door het enkelzijdig aanpassen van het Afleidingskanaal blijft de
middenberm behouden. Er zal echter een belangrijke asymmetrie ontstaan tussen beide
kanalen.
Samenvattend kan gesteld worden dat de perceptieve kenmerken in dit segment het meest
worden aangetast door alternatief 2, gevolgd door 1. Alternatief 3 scoort het best.
Conclusies
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.
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DEEL III:
GEOPTIMALISEERD
ONDERZOEKSALTERNATIEF EN
VARIANTEN

30/06/2008 134

1.

PRIMAIRE EFFECTEN

1.1

Waterhuishouding

1.1.1

Geoptimaliseerd alternatief

Zie alternatief 3.

1.1.2

Aansluitingsvarianten

De keuze voor de verschillende aansluitingsvarianten heeft vooral een invloed op de
verzilting en de grondwaterstand.

1.1.2.1 Variant A
Grondwater
Variant A leidt tot –zonder maatregelen- grondwaterstandsstijgingen in de grootte-orde van
10 cm tot 30 cm langs het verbindingskanaal. Ter hoogte van Dudzele treedt een beperkte
grondwaterstandsdaling op (max. 20 cm).
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Figuur 42:

Grondwaterstandswijzigingen aansluitingsvariant A

(bron: Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 1991-2002 (AGIV))

Verzilting
Mechanisme van verzilting en mogelijke tegenmaatregelen
Aan zijn benedenstroomse uiteinde staat het kanaal (via een sluis) in verbinding met het
Boudewijnkanaal. Dit kanaal is, door zijn contact met de achterhaven, sterk verzilt, zij het
niet in dezelfde mate als de achterhaven zelf. Door het contact tussen Boudewijnkanaal en
nieuw kanaal zal onvermijdelijk een geleidelijke verzilting van dit kanaal optreden. Verzilting
kan in de eerste plaats het gevolg zijn van de transfer van volumes zout water; zoals
bijvoorbeeld gebeurt bij versassing van een hoger gelegen (zouter) peil naar een lager
gelegen (zoeter) peil. In het geval van de aansluiting van het nieuwe kanaal op het
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Boudewijnkanaal liggen beide watervlakken theoretisch op hetzelfde peil van 3,50 m TAW;
in de praktijk zullen zich schommelingen voordoen in beide peilen (en naar verwachting
vooral aan de kant van het Afleidingskanaal), maar de uitgewisselde volumes zullen door het
geringe peilverschil toch eerder beperkt blijven.
Ook zonder uitwisseling van water kan en zal echter verzilting optreden. Dit is een gevolg
van het dichtheidsverschil tussen zout en zoet water, waardoor een stroming ontstaat van
zout water in de richting van het zoetere waterlichaam. Er zal met name bij elke versassing
een uitwisseling plaatsgrijpen. De snelheid waarmee deze uitwisseling plaatsvindt, is een
functie van onder andere de waterdiepte en het dichtheidsverschil. Afhankelijk van de duur
dat de sluisdeuren geopend zullen zijn om één of meerdere schepen toegang te verschaffen,
zal een min of meer belangrijk deel van de inhoud van de sluiskolk worden vervangen door
zout water. Wanneer de sluisdeuren aan de zijde van het Afleidingskanaal geopend worden
zal van dit zoute water een deel naar het Afleidingskanaal vloeien5.
Aangezien zout water een grotere dichtheid heeft dan zoet water zal de verzilting in het
kanaal zich voordoen onder de vorm van een zouttong op de bodem van het kanaal, met
afnemende dikte in stroomopwaartse richting. In theorie kan deze zoutttong zich na verloop
van tijd uitstrekken tot aan de meer stroomopwaarts gelegen sluis in Balgerhoeke. Zonder
modelberekeningen is het onmogelijk te voorspellen in welke mate en binnen welk
tijdsbestek dit proces zich kan voltrekken.
Hierbij moet gewezen worden op de rol van het (zoete) bovendebiet. Aanvoer van zoet
bovenstrooms water resulteert in het onstaan van een evenwichtssituatie waarbij de
zouttong gestabiliseerd wordt op een (gemiddeld) vaste situatie en waarbij de verzilting dus
beperkt wordt: hoe groter het bovendebiet, hoe minder ver de verzilting zich in
stroomopwaartse richting zal manifesteren. Hierbij stuiten we op de beperking dat gemiddeld
genomen, en zeker in droogteperiodes, de beschikbare hoeveelheden water in het door Leie
en Boven-Schelde gevoede systeem rond Gent nauwelijks of niet voldoende zijn om de
huidige behoeften te voldoen. Het gaat hier in de eerste plaats om de bij verdrag
vastgelegde behoefte van een tweemaandelijks gemiddeld debiet van 13 m³/s op het kanaal
Gent-Terneuzen, overigens ook met het oog op het terugdringen van de verzilting op dat
kanaal.
Uit de waterbalansstudie volgt dan ook dat het nieuwe kanaal grotendeels “zichzelf moet
voeden”. Dit houdt in dat gerekend moet worden op het water afkomstig van het
“stroomgebied” van het kanaal en op infilterend grondwater. In combinatie met
waterbesparende maatregelen ter hoogte van de sluizen volstaat dit om de verliezen door
versassen en evaporatie te dekken, maar blijft gemiddeld gezien slechts weinig water over
voor het tegengaan van de verzilting.
Uitgegaan kan worden van de beschikbaarheid van een 300-tal liter zoet water per seconde
voor het compenseren van zoetwaterverliezen bij versassingen. Dit is een dagvolume van
25.920 m³, dit is nagenoeg het volume van één kolk. Uitgaande van een verlies van
zoetwatervolume van 10 à 20% om succesvolle maatregelen tegen verzilting te nemen, dekt
dit slechts 1/3 tot 1/6 van de behoefte bij 30 versassingen per dag6.
Succes in beperken van de ontwikkeling van de zouttong hangt daarom af van de
mogelijkheden om bij wassen de zoutwig te controleren. Het principe is dat ontwikkeling van
de zouttong tijdens droge periodes niet kan vermeden worden, maar dat bij periodes van

5

Naarmate het Afleidingskanaal zouter wordt, zal de snelheid waarmee de uitwisseling plaatsvindt afnemen,
aangezien ook het dichtheidsverschil afneemt.

6

Het is duidelijk dat met een kleinere (tweede sluisdeur) en goed gevulde kolk (meer schepen), minder
wateruitwisseling plaatsvindt. De keuze voor een enkele sluis Vb leidt tot een besparing van meer dan 50%.
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was het aanzienlijke bovendebiet (het kanaal blijft immers zijn functie van afvoerkanaal
vervullen) er voor kan zorgen dat de verzilting sterk wordt teruggedrongen. Dit dient echter
verder onderzocht te worden aan de hand van een gedetailleerde modellering.
Daarnaast kunnen maatregelen genomen worden ter hoogte van de sluis. Hoewel deze
maatregelen de verzilting niet kunnen tegenhouden kunnen ze deze wel vertragen.
Mogelijke maatregelen zijn onder meer de volgende:
Sluisbeheer:
Goed sluisbeheer is een middel om verzilting te beperken:
• De zoutlast vermindert meer dan het proportionele aandeel van minder sluisoperaties.
• Hoe beter de kolk gevuld is met schepen, hoe kleiner het water- en dus ook het
zoutwatervolume, bovendien wordt het aantal schuttingen beperkt en de frequentie
van de uitwisselingsstromen.
• Het gebruik van tussendeuren reduceert ook het volume.
Vermits de haven van Zeebrugge een constant peil heeft, is het niet mogelijk te profiteren
van versassingen bij laag tij.
Systemen bij open deuren:
Bij open sluisdeuren zijn er enkele systemen om verzilting te beperken.
• Vertragen of beperken van de uitwisselingsstroom (door een luchtbellenscherm), met
snelle sluiting van de sluisdeuren. Dit is efficiënt voor lange sluizen met kleine
densiteitsverschillen tussen het water aan beide zijden van de sluis, en in het geval
van het Afleidingskanaal pas efficiënt nadat een zekere verzilting is opgetreden.
• Een beweegbare drempel (rekening houdend met de diepgang van de versaste
schepen) in de bodem van sluiskolk.
• Direct terugspoelen van zout water aan de sluisingang, met zuigbuizen aan de ingang.
De maatregel is efficiënter als er vlak na de sluisdeur een put voorkomt om de
zoutwaterstoom op te vangen. Selectieve afpomping wordt bekomen met brede
zuigpijpen.
Efficiënt spuien van zout water uit het kanaal is mogelijk indien innamepunten
gepositioneerd worden waar de zoutconcentratie het hoogst is, i.e. nabij de kanaalbodem en
dichtbij de plaats waar de zoutintrusie plaatsgrijpt. De volgende maatregelen kunnen het
resultaat verbeteren:
• Het aanleggen van een zoutvang aan de kanaalzijde van de sluis om de zoutintrusie
te onderscheppen en terug te pompen. Zelfs wanneer wordt aangenomen dat er
verticale vermenging optreedt als gevolg van scheepvaart en wind, is deze maatregel
in grote mate bevredigend.
• De kanaalbodem verdiepen nabij de sluis om het zoute water te stockeren. Dit
zoutbassin wordt bij voorkeur selectief weggepompt door middel van een breed
innamepunt en bij een lage zuigkracht.
Beide maatregelen worden toegepast in Terneuzen.
Deze verschillende maatregelen hebben alle in wisselende mate een behoefte aan zoet
water, en zijn des te efficiënter naarmate meer zoet water beschikbaar is.
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Specifiek voor Variant A moet er op gewezen worden dat doorspoelen met zoet water in het
laatste stuk (vanaf de westwaartse bocht van het kanaal) niet evident is. De kortste weg om
de wassen te evacueren is immers in de natuurlijke noordelijke richting (Heist). Een afvoer
via de aansluiting met het Boudewijnkanaal is minder efficiënt en, omwille van het strikte
peilbeheer op het Boudewijnkanaal en in de haven, ook niet aangewezen.
Gevolgen van de verzilting van het kanaal
Verzilting van het kanaalwater heeft een invloed op het ruimere watersysteem7 in die mate
dat er een stroming kan bestaan tussen het verzilte kanaalwater en de omgeving. In het
kanaalpand stroomopwaarts van de sluis in Balgerhoeke is dit niet het geval. Het kanaal is in
dit gedeelte immers grotendeels drainerend, wat betekent dat de stroming van het
grondwater in de richting van het kanaal is en niet andersom. Eventuele verzilting als gevolg
van dichtheidsstromingen zal vermoedelijk uiterst beperkt blijven. Overigens is het sowieso
niet te verwachten dat de verzilting zich zal kunnen voortzetten tot stroomopwaarts van de
sluis van Balgerhoeke.
In het stroomafwaartse gedeelte is het kanaal echter infiltrerend. Brak kanaalwater kan dus
van hieruit infiltreren in het grondwater en, in de vorm van kwel, ook gecapteerd worden door
het oppervlaktewater. Gezien het strikte peilbeheer in de polders is het in de praktijk niet de
verwachting dat het grondwaterpeil hierdoor substantieel zal stijgen; wel kan het grensvlak
tussen reeds van nature aanwezig zout (dieper) en zoet (ondieper) grondwater er hoger
komen door te liggen. Zolang er een voldoende dikke laag zoet water aanwezig is bovenop
het zilte water hoeft dit voor de landbouw geen beperking te vormen; de wortellaag blijft
immers buiten het bereik van de verzilting. Wel kan het oppompen van grondwater ten
behoeve van beregening (tuinbouw) of drenken van vee eventueel een probleem gaan
vormen. In een dergelijk geval zijn maatregelen nodig die in essentie neerkomen op het
capteren van de zoute kwel (via de aanleg van een drainagegracht parallel met het kanaal)
en de aanvoer van voldoende zoet water (vooral in de zomer, via het inlaten van
irrigatiewater in de polders vanuit zoete waterlichamen, zoals b.v. de Damse Vaart) om het
grensvlak zout/zoet op een voldoende grote diepte te stabiliseren.
De kustpolders zijn er door deze pincipes van waterbeheer gedurende vele eeuwen in
geslaagd landbouw te bedrijven in zones met van nature zout grondwater, en ook de meer
recente ervaring (onder meer langs het kanaal Gent Terneuzen, langs het Boudewijnkanaal
en langs de Zeeuwse kanalen) toont aan dat de beheersing van de zoutwaterproblematiek
geen onoverkomelijk probleem vormt. In de praktijk blijft de verzilting van het ondiepe
grondwater langs deze kanalen bijna overal beperkt tot een afstand van de orde van enkele
tientallen meters.
Bovenstaande redenering gaat uit van een minstens gedeeltelijke verzilting van het water in
het Afleidingskanaal. Zoals eerder gezegd kan zonder modellering moeilijk uitgemaakt
worden hoever deze verzilting zich in de praktijk zal uitstrekken. Zeker is echter dat
eventuele problemen zich sterker zullen manifesteren naarmate men zich meer
stroomafwaarts begeeft, en sterker in de zomer dan in de winter.

7

Impacten op b.v. fauna en flora in het kanaal worden elders besproken
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1.1.2.2 Variant B
Grondwater
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Figuur 43:

Grondwaterstandswijzigingen aansluitingsvariant B

(bron: Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 1991-2002 (AGIV))

Het doortrekken van het Afleidingskanaal leidt tot een beperkte grondwaterstijging (max. 0,2
meter) die zich echter manifesteert over een aanzienlijke oppervlakte, vooral binnen het
havengebied.
Verzilting
Met betrekking tot het verziltingseffect gelden dezelfde beschouwingen als voor variant A.
Het voornaamste verschil is dat de aansluiting rechtstreeks op de dokken van de
achterhaven initieel een grotere saliniteitsgradiënt met zich meebrengt, en dus een (iets)
snellere verzilting. Met betrekking tot de inzet van wassen om “door te spoelen” gelden
dezelfde bedenkingen als voor variant A.

1.1.2.3 Variant C
Grondwater
Cfr. Variant A
Verzilting
Met betrekking tot het verziltingseffect gelden dezelfde beschouwingen als voor variant B.
Het voornaamste verschil is dat het kanaal nu in de richting ligt van de natuurlijke afvoer van
de wassen, zodat de verzilting tijdens deze periodes allicht kan teruggedrongen worden tot
vlak bij de sluis die de verbinding verzorgt met de achterhaven (daar waar in variant A en B
het stuk tussen de aansluiting op de haven en de aansluiting op het Afleidingskanaal niet of
minder kan genieten van dit effect en daardoor allicht vollediger zal verzilten).

1.1.3

Variant doorvaarthoogte 9,10 m

De variant heeft geen invloed op de waterhuishouding.

1.2
1.2.1

Grondverzet
Geoptimaliseerd alternatief

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het grondverzet voor de verschillende
aansluitingsvarianten (segment 4). De varianten sluiten aan bij het geoptimaliseerd alternatief.
Onderaan de tabel is ook het totale uit te graven volume en grondverzet opgenomen.
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Tabel 53:

Uuitgravingsvolumes van de alternatieven en aansluitingsvarianten

Zone

Variant A (m³)

Aansluiting haven

Variant C (m³)

uitgraving

ophoging

uitgraving

ophoging

uitgraving

ophoging

1.760.466

342.750

1.274.720

315.824

2.602.801

311.940

Totaal grondverzet
Grondbalans
Totaal geoptimaliseerd alt.

Variant B (m³)

9.227.128

2.103.196

1.590.544

2.914.741

+1.417.696

958.896

+2.290.861

2.292.523

8.741.402

2.265.597

10.069.483

2.261.713

Totaal grondverzet

11.519.650

11.006.998

12.331.195

Grondbalans

+6.934.605

+6.475.805

+7.807.770

1.2.2

Variant doorvaarthoogte 9,10 m

De extra ophoging t.g.v. de brugverhogingen werd niet berekend. De ophoging heeft wel een
positief effect op de grondbalans.

1.3
1.3.1

Ruimte-inname
Geoptimaliseerd alternatief

De optimalisatie van het alternatief 3 omvat een verdere technische verfijning, de mogelijke
bijkomende ruimte-inname voor boscompensatie, en eveneens een concreter beeld van de
ruimte-inname voor bruggen. Dit laatste wordt behandeld bij de secundaire effecten.
Technische optimalisaties
Door het doorvoeren van een aantal technische optimalisaties en ontwerpverfijningen, zoals
beschreven in de strategische nota en in de technische beschrijving van het geoptimaliseerd
alternatief 3, wijzigt de globale ruimte-inname. Zoals gesteld bij de analyses van de
nulalternatieven en de onderzoeksalternatieven is dit alle ruimte die het nieuwe kanaal en de
onmiddellijk aansluitende infrastructuren (dijken, dijkweg, bomenrijen zoals huidige
beplanting) inneemt, ongeacht de eigendomsituatie. Bij onderstaande berekening is nog
geen rekening gehouden met ruimte-innames voor brughellingen en wordt de bocht te
Balgerhoeke als te behouden beschouwd bij het geoptimaliseerd alternatief. In het segment
3 is de ruimte-inname door de middenberm en het Leopoldkanaal, die niet wijzigen, niet mee
verrekend.

Tabel 54:

Opp in ha

Oppervlakte-inname geoptimaliseerd alternatief

Aansluiting op
kanaal GentOostende

Segment 1
Schipdonk Balgerhoeke

Segment 2
BalgerhoekeStrobrugge

Segment 3
StrobruggeDamme
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Bestaande
toestand
Geoptimaliseerd
alternatief

4,0367

58,4255

59,5663

95,8823

10,3182

89,0303

75,2012

101,1292

Ruimte-inname voor boscompensatie
Stroomafwaarts van Balgerhoeke neemt het aantal bomenrijen op de oevers toe. In het
basisalternatief wordt uitgegaan van een ruimte-inname van 9 meter op elke oever, wat
overeenstemt met een tweetal bomenrijen. Vanaf 3 bomenrijen die niet gescheiden worden
door infrastructuur en waarvan de tussenafstand beperkt blijft, vallen deze lijnbeplantingen
mogelijks onder het bosdecreet en dienen zij dus gecompenseerd te worden.8 Een dergelijke
compensatie is alleen geldig wanneer zij ook aan bovenstaande kenmerken voldoet.
Een mogelijke wijze van de aanplant wordt beschreven in het Groenbeheerplan voor de
T300 en N378, opgemaakt door de Projectgroep Natuurtechniek van de Afdeling
Wegenbeleid en beheer van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. In dit plan wordt
voorgesteld om de boscompensaties lineair langs het kanaal te voorzien. Op de plaatsen
waar nu meerdere bomenrijen voorkomen, wordt de plantafstand tussen de bomen vergroot
tot 10 meter (wat aanzienlijk meer is dan in de huidige toestand, waar de afstand vaak maar
vijf meter is).

Figuur 44:

Beplantingsprofiel zoals voorgesteld in het groenbeheerplan T300 en N378

Als we rekening houden met de bestaande toestand creëert deze lineaire boscompensatie
een bijkomende ruimte-inname. Stroomafwaarts Leeskensbruggen wordt een profiel
aangehouden zoals hierboven geschetst, i.e. met drie bomenrijen. Hiervoor is een extra
ruimte-inname nodig van 15 meter ten opzichte van het basisprofiel. Dit profiel wordt
aangehouden tot Moerkerke (Jaksensbruggen), waar het gemengd profiel begint. Voorbij
Moerbrugge wordt een extra bomenrij toegevoegd, hetgeen leidt tot 25m extra ruimte8

Dit is in tegenspraak met het groenbeheerplan voor de T300 en N378, waar wordt gesteld dat de beplantingen
niet onder het bosdecreet vallen.
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inname t.o.v. het basisprofiel. Dit profiel wordt doorgetrokken tot de aansluiting met de
haven, met een onderbreking ter hoogte van de Sifon te Damme. Dit leidt tot een extra
ruimte-inname van ca. 18,74 ha, uitsluitend landbouwgrond. Daarvan bevindt zich slechts
2,5 ha buiten de reservatiestroken.

Tabel 55:

Oppervlakte-inname bij lineaire boscompensatie

Oppervlakte (ha)
Alternatief 3 (excl. aansluiting haven)
Lineaire boscompensatie
Geoptimaliseerd alternatief 3

Wijziging tov bestaande
toestand (ha)

276,92

+66,99

18,74

+18,74

295,66

+85,73

De lineaire boscompensatie zoals beschreven in het Groenbeheerplan voor de T300 en
N378 lijkt echter niet op alle vlakken de beste vorm van boscompensatie. Op ecologisch vlak
creëren de grote plantafstanden (10m) mogelijkheden voor waardevolle onderbegroeiing. Op
vlak van landschap en ruimtelijke perceptie zwakken deze grote plantafstanden het
bestaande lineaire effect van de dichte populierenrij af. Net dit lineaire effect van de dichte
hoge populierenrij wordt als waardevol en karakteristiek beschouwd. Op ruimtelijk vlak
creëert de onderbegroeiing mogelijks een barrierre tussen recreanten op de dienstwegen en
de omgeving, die niet wenselijk is. Het is wenselijk om ook andere mogelijkheden voor
boscompensatie te overwegen, zoals aansluitend aan bestaande bosgebieden, zoals het
Leen. De ruimtelijke visie voor de afbakening voor landbouw, natuur en bos9 voorziet in een
uitbreiding van het bosgebied in het Drongengoedcomplex, waartoe het Leen behoort.

1.3.2

Aansluitingsvarianten

Ruimte-inname van de waterweg
De ruimte-inname van de waterweg werd berekend, rekening houdend met de profielen
zoals geschetst in de technische beschrijving. Daarbij werd in eerste instantie de ruimteinname van het kanaal zelf berekend als de ruimte tussen de twee kruinen van de oevers.
De ruimte voor wachtzones e.d.m. werd mee in rekening gebracht. Omdat een dergelijk
kanaal nogal wat randinfrastructuur nodig heeft (ventweg, grachten, bomenrijen, …), werd
aan weerszijden van het kanaal een bufferzone van 9 meter bij ingerekend. In functie van
lokale omstandigheden kan de ruimte-inname dus lager of hoger uitvallen. Eventuele
bijkomende ruimte-inname voor bruggen werden hierbij eveneens nog niet in rekening
gebracht.

Tabel 56:

Oppervlakte-inname van de aansluitingsvarianten

Opp in ha

Variant A

9

Bestaande
toestand
aansluiting

Aansluitingsvariant

3,40

56,63

Wijziging
tov
bestaande
toestand
53,23

Totaal
geoptimaliseerd
alternatief
352,29

Wijziging
t.o.v. de
bestaande
toestand
138,96

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap RO, ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos regio
Veldgebied Brugge – Meetjesland, gewenste ruimtelijke structuur, juni 2006
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Wijziging
tov
bestaande
toestand

Totaal
geoptimaliseerd
alternatief

Wijziging
t.o.v. de
bestaande
toestand

Bestaande
toestand
aansluiting

Aansluitingsvariant

Variant B

2,31

26,53

24,22

322,19

109,95

Variant C

34,08

56,54

22,46

352.20

108,19

Opp in ha

Variant A en C nemen de meeste ruimte in. Variant B, de aansluiting op het insteekdok, het
minste. Daarbij moet echter vermeld worden dat bij variant B er een geïsoleerde ruimte
ontstaat tussen het kanaal, de AX, en het bestaande Afleidings- en Leopoldskanaal. Deze
ruimte zal vermoedelijk een restruimte zijn, waar het huidig ruimtegebruik, landbouw, niet
langer mogelijk zal zijn. Mogelijke nieuwe vormen van ruimtegebruik zijn een groene
havenbuffer. Als er gekeken wordt naar bijkomende ruimte-inname t.o.v. van het bestaande
Schipdonkkanaal is dit bij variant C, het kleinst.

1.3.3

Variant doorvaarthoogte 9,10 m

Een hogere doorvaarthoogte impliceert geen bijkomende ruimte-inname voor de eigenlijke
kanaalinfrastructuren. Als secundair effect is er een bijkomende ruimte-inname voor de
aanpassingen van de brugverbindingen over het kanaal. Deze worden behandeld bij de
secundaire effecten.

1.4
1.4.1

Mobiliteit
Geoptimaliseerd alternatief

1.4.1.1 Kruisend verkeer op het Afleidingskanaal
Om de rol van de bestaande kruisende infrastructuur te bepalen, wordt uitgegaan van het
relatieve belang van de wegen die het tracé van het kanaal kruisen, en het verkeer dat er
dagelijks gebruik van maakt. Het belang van de weg wordt bepaald door de
wegencategorisering, vastgelegd door de overheid. De belasting kan afgeleid worden uit
resultaten van berekeningen met de Provinciale verkeersmodellen van West- en OostVlaanderen10. Er wordt aangenomen dat de rolverdeling tussen de verbindingen en ook de
intensiteiten niet significant zullen wijzigen na de aanpassingen van het kanaal, met
uitzondering van de AX (nog te bouwen) en de Westkapelsesteenweg N376, die na de bouw
van de AX minder belangrijk wordt.
Wegeninfrastructuur
Een 22-tal wegen kruisen momenteel (en in de toekomst) het tracé van het kanaal Seine –
Schelde-west. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van deze wegen,
vergezeld van hun numerieke benaming en benaming van de brug die momenteel het
kanaal dwarst (indien van toepassing). Het grondgebied van deze wegen ter hoogte van hun
kruising met het kanaal wordt tevens vermeld. Voor de Oude Staatsbaan en de Prins

10

Bron: TRITEL (i.o.v. AWV), Multimodale verkeersmodellen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, versie
3.4.4, 2006

30/06/2008 145

Boudewijnlaan dient opgemerkt te worden dat de kruising met het kanaal op de grens van
twee gemeentes is gelegen.

Tabel 57:

Overzicht van de wegen die het tracé van het kanaal kruisen

nr
naam
straat
1
Brug van Ramskapelle Strooiendorpweg-Sasstraat
2
Brug AX
AX
3
Dudzelebrug N376 Westkapelsesteenweg
4
Broektebruggen
N374 Koolkerkesteenweg
5
Syfonbrug
Sifon
6
Platheulebrug
O ude Sluissedijk
7
Molentjesbrug
Vissersstraat
8
Jaksensbrug
Middelburgsesteenweg
9
Leeskensbrug N49
E34 Natienlaan
10
Strobrug N410 Aardenburgkalseide
11
Rapenbrug
Moerhuizestraat
12
Celiebrug
Celieplas
13
Brug N-49
E34 Expressweg
14
Balgerhoekebrug
O ude Staatsbaan
15 Spoorwegbrug (museumlijn)
16
Brug N9/ Adegembrug
N9 Zeelaan
17
brug O osteindeke
Oosteindeke
18
Raverschootbrug
Raverschootstraat
19
Veldekensbrug
N499 Veldekens
20
O ostwinkelbrug
Langestraat
21
Stoktevijverbrug
Hoekstraat
22
Meirlarebrug
Daalmen
23
Lindekesbrug
Grote Steenweg
24
Duivekeetbrug
Durmstraat
25
Sluisbrug Schipdonk
Rohoek

N-nr

N376
N374

E34
N410

E34

N9

N499

grondgebied
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
DAMME
DAMME
DAMME
DAMME
DAMME
DAMME
MALDEGEM
MALDEGEM
MALDEGEM
EEKLO
MALDEGEM-EEKLO
MALDEGEM-EEKLO
MALDEGEM-EEKLO
MALDEGEM
MALDEGEM
EEKLO
ZO MERGEM
ZO MERGEM
ZO MERGEM
ZO MERGEM
ZO MERGEM
ZO MERGEM

provincie
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen

Wegencategorisering
In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van Oost- en West-Vlaanderen werden de
hoofdwegen, primaire wegen en secundaire wegen geselecteerd. Lokale wegen worden
vastgelegd in de gemeentelijke mobiliteitsplannen. Tijdens het verloop van deze studie kon
beroep worden gedaan op de gemeentelijke mobiliteitsplannen van Eeklo, Maldegem en
Brugge. De mobiliteitsplannen van Damme, Sint-Laureins en Zomergem waren niet
beschikbaar. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de wegen die het tracé van het
kanaal kruisen en hun categorisering volgens een Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan of
gemeentelijk mobiliteitsplan.
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Tabel 58:

Wegencategorisering van de wegen die het tracé van het kanaal kruisen

nr
naam
straat
1
Brug van Ramskapelle Strooiendorpweg-Sasstraat
2
Brug AX
AX
3
Dudzelebrug N376 Westkapelsesteenweg
4
Broektebruggen
N374 Koolkerkesteenweg
5
Syfonbrug
Sifon
6
Platheulebrug
Oude Sluissedijk
7
Molentjesbrug
Vissersstraat
8
Jaksensbrug
Middelburgsesteenweg
9
Leeskensbrug N49
E34 Natienlaan
10
Strobrug N410 Aardenburgkalseide
11
Rapenbrug
Moerhuizestraat
12
Celiebrug
Celieplas
13
Brug N-49
E34 Expressweg
14
Balgerhoekebrug
O ude Staatsbaan
15 Spoorwegbrug (museumlijn)
16
Brug N9/ Adegembrug
N9 Zeelaan
17
brug Oosteindeke
Oosteindeke
18
Raverschootbrug
Raverschootstraat
19
Veldekensbrug
N499 Veldekens
20
O ostwinkelbrug
Langestraat
21
Stoktevijverbrug
Hoekstraat
22
Meirlarebrug
Daalmen
23
Lindekesbrug
Grote Steenweg
24
Duivekeetbrug
Durmstraat
25
Sluisbrug Schipdonk
Rohoek

N-nr

N376
N374

E34
N410

E34

N9

N499

grondgebied
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
DAMME
DAMME
DAMME
DAMME
DAMME
DAMME
MALDEGEM
MALDEGEM
MALDEGEM
EEKLO
MALDEGEM-EEKLO
MALDEGEM-EEKLO
MALDEGEM-EEKLO
MALDEGEM
MALDEGEM
EEKLO
ZO MERGEM
ZO MERGEM
ZO MERGEM
ZO MERGEM
ZO MERGEM
ZO MERGEM

provincie
categorisering
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen secundaire weg II
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
hoofdweg
Oost-Vlaanderen secundaire weg II
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
hoofdweg
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen secundaire weg I
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
lokale weg I
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen

opm.

secundaire weg III vlgs mobplan. Maldegem

Verkeersmodel
De verkeersmodellen9 van Oost- en West-Vlaanderen bevatten een vereenvoudigde
voorstelling van het wegennetwerk in de omgeving van het tracé van het kanaal Seine–
Schelde West. Op basis van doorrekeningen, waarin een voorspelling wordt gemaakt van de
herkomst-bestemming, routekeuze, aantal verplaatsingen, modal split, enzovoort, kan een
idee worden gegeven van de intensiteiten die de hierboven beschreven wegen verwerken.
Deze doorrekening wordt gemaakt voor de ochtend (8-9u)- en avondspits (17-18u) van een
gemiddelde weekdag, waarbij de intensiteiten gelden voor een periode van één uur.
Evaluatie
In onderstaande tabellen worden de resultaten van de modeldoorrekeningen voor de
ochtend- en avondspits weergegeven. Hierbij dient vermeld te worden dat de intensiteiten in
de eenheid ‘PAE11’ worden gegeven, en dat ze het totaal zijn van het verkeer dat in beide
richtingen over de betrokken weg rijdt. Bepaalde wegen krijgen relatief grote intensiteiten te
verwerken tijdens de ochtend- en avondspits (groter dan 1000), Deze wegen hebben vaak
een belangrijke doorstroomfunctie en worden bij voorkeur behouden.
Voor de overige wegen kan de categorisering als bepalende factor aangewend worden bij de
selectie. Secundaire en lokale wegen worden geselecteerd, ten voordele van wegen in de
omgeving die niet in de wegencategorisering werden opgenomen. Vaak hebben ze
overigens een grotere belasting. Dit principe wordt tevens toegepast voor de wegen waar
modelresultaten ontbreken en dus niet geoordeeld kan worden op basis van de intensiteiten.
Het ontbreken van modelresultaten betekent dat de weg niet is opgenomen in het
verkeersmodel wegens zijn beperkt belang.

11

PAE: ‘personenwagen equivalent’, waarbij een personenauto 1 eenheid is en een vrachtwagen 2 eenheden
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Zoals te verwachten, spelen vooral de E- en N-wegen een belangrijke rol in het
verkeerssysteem. De E34 kent de hoogste intensiteiten. Opvallend is de hoge belasting van
de Veldekensbrug te Eeklo, die nochtans als lokale weg te boek staat.

Tabel 59:

Intensiteiten tijdens de ochtendspits, gerelateerd aan de wegencategorisering.

nr
naam
straat
1
Brug van Ramskapelle Strooiendorpweg-Sasstraat
2
Brug AX
AX
3
Dudzelebrug N376 Westkapelsesteenweg
4
Broektebruggen
N374 Koolkerkesteenweg
5
Syfonbrug
Sifon
6
Platheulebrug
Oude Sluissedijk
7
Molentjesbrug
Vissersstraat
8
Jaksensbrug
Middelburgsesteenweg
9
Leeskensbrug N49
E34 Natienlaan
10
Strobrug N410 Aardenburgkalseide
11
Rapenbrug
Moerhuizestraat
12
Celiebrug
Celieplas
13
Brug N-49
E34 Expressweg
14
Balgerhoekebrug
Oude Staatsbaan
15 Spoorwegbrug (museumlijn)
16
Brug N9/ Adegembrug
N9 Zeelaan
17
brug O osteindeke
O osteindeke
18
Raverschootbrug
Raverschootstraat
19
Veldekensbrug
N499 Veldekens
20
O ostwinkelbrug
Langestraat
21
Stoktevijverbrug
Hoekstraat
22
Meirlarebrug
Daalmen
23
Lindekesbrug
Grote Steenweg
24
Duivekeetbrug
Durmstraat
Rohoek
25
Sluisbrug Schipdonk

Tabel 60:

N-nr

N376
N374

E34
N410

E34

N9

N499

grondgebied
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
DAMME
DAMME
DAMME
DAMME
DAMME
DAMME
MALDEGEM
MALDEGEM
MALDEGEM
EEKLO
MALDEGEM-EEKLO
MALDEGEM-EEKLO
MALDEGEM-EEKLO
MALDEGEM
MALDEGEM
EEKLO
ZO MERGEM
ZO MERGEM
ZO MERGEM
ZO MERGEM
ZO MERGEM
ZO MERGEM

provincie
categorisering
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen secundaire weg II
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
hoofdweg
O ost-Vlaanderen secundaire weg II
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
hoofdweg
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen secundaire weg I
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
lokale weg I
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen

totale intensiteit
ochtendspits
1272
540
30
55
125
143
1705
472
44
169
1957
389
1241
594
108
916
243
153

Intensiteiten tijdens de avondspits, gerelateerd aan de wegencategorisering

nr
naam
straat
1
Brug van Ramskapelle Strooiendorpweg-Sasstraat
2
Brug AX
AX
3
Dudzelebrug N376 Westkapelsesteenweg
4
Broektebruggen
N374 Koolkerkesteenweg
5
Syfonbrug
Sifon
6
Platheulebrug
O ude Sluissedijk
7
Molentjesbrug
Vissersstraat
8
Jaksensbrug
Middelburgsesteenweg
9
Leeskensbrug N49
E34 Natienlaan
10
Strobrug N410 Aardenburgkalseide
11
Rapenbrug
Moerhuizestraat
12
Celiebrug
Celieplas
13
Brug N-49
E34 Expressweg
14
Balgerhoekebrug
O ude Staatsbaan
15 Spoorwegbrug (museumlijn)
16
Brug N9/ Adegembrug
N9 Zeelaan
17
brug O osteindeke
O osteindeke
18
Raverschootbrug
Raverschootstraat
19
Veldekensbrug
N499 Veldekens
20
O ostwinkelbrug
Langestraat
21
Stoktevijverbrug
Hoekstraat
22
Meirlarebrug
Daalmen
23
Lindekesbrug
Grote Steenweg
24
Duivekeetbrug
Durmstraat
25
Sluisbrug Schipdonk
Rohoek

N-nr

N376
N374

E34
N410

E34

N9

N499

grondgebied
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
DAMME
DAMME
DAMME
DAMME
DAMME
DAMME
MALDEGEM
MALDEGEM
MALDEGEM
EEKLO
MALDEGEM-EEKLO
MALDEGEM-EEKLO
MALDEGEM-EEKLO
MALDEGEM
MALDEGEM
EEKLO
ZO MERGEM
ZO MERGEM
ZO MERGEM
ZO MERGEM
ZO MERGEM
ZO MERGEM

provincie
categorisering
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen secundaire weg II
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
hoofdweg
O ost-Vlaanderen secundaire weg II
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
hoofdweg
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen secundaire weg I
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
lokale weg I
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
O ost-Vlaanderen
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totale
intensiteit
avondspits
1507
696
41
36
112
132
1955
553
72
308
2308
385
1199
788
122
986
332
204

1.4.1.2 Modal shift ten gevolge van de aanleg van de binnenvaartverbinding
Het aantal uitgespaarde vrachtwagenbewegingen is recht-evenredig met het vervoerde
tonnage en de modal shift die kan worden gerealiseerd. Afhankelijk van het gekozen
groeiscenario loopt dit in 2030 op van 106.204 tot 204.134 bewegingen per jaar.
Tabel 61:

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
groei

situatie

lage

1.924.393

26.703

-

1.695.813

Autonome
groei

situatie

hoge

2.177.085

48.063

-

1.765.663

Situatie met project lage
groei

5.957.844

409.418

92.135

2.175.863

Situatie met project hoge
groei

9.827.598

780.504

184.270

2.830.957

4.033.451 –
7.650.513

382.715 – 732.441

92.135 – 184.270

154.488 – 483.041

Modal shift-range
Bespaarde vrachtwagenbewegingen

106.204 – 204.134

79.771 – 149.604

12

7.236 – 13.076

13

19.197 – 41.454

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
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.

12

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).

13

Er vanuit gaande dat elke vrachtwagen die voertuigen vervoert gemiddeld 8 units transporteert.

14

Op basis van het uitgangspunt dat een gemiddelde trailer 14,882 ton vervoert (= gemiddelde op Zeebrugge).
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Tabel 62:

Gehanteerde referentie-afstanden externe en netwerkeffecten hinterlandtransport

Geografische
verdeling/referentie-afstand

België

Duitsland

Frankrijk

Nederland

Gemiddelde afstand
internationaal/Europees

Verdeling trafiek

20%

26%

27%

26%

Weg

100

300

200

150

189,6

Spoor

100

350

200

150

202,4

Binnenvaart

100

450

200

150

227,9

Geografische
verdeling/referentie-afstand

België

Duitsland

Frankrijk

Nederland

Gemiddelde afstand
nationaal/Vlaams

Weg

100

200

100

70

116,4

Spoor

100

200

100

120

129,2

Binnenvaart

100

70

100

70

83,2

Referentieafstand

Referentie-afstand

Bron: eigen bewerking.

Combinatie van beide tabellen leidt tot de vaststelling dat het aantal vermeden
vrachtwagenkilometers op het Belgische wegennet varieert van 12,86 miljoen bij lage groei
tot 23,76 miljoen bij hoge groei. Indien het volledige (Europese) traject in rekening wordt
gebracht, loopt dit op van 20,14 miljoen tot 38,70 miljoen kilometer.

1.4.1.3 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 link een bepaalde wachttijd voor zowel
personenwagens als vrachtwagens. Daarnaast geeft men ook aan hoeveel voertuigen er
zich op deze link bevinden. De simulatie werd uitgevoerd per kwartier voor 1 etmaal (van 7
tot 7) tijdens een weekdag. Dit levert 48 analoge ‘metingen’. Voor elke brug wordt ingeschat
welk percentage van passerende voertuigen vrachtvervoer betreft. Dit percentage varieert
tussen 3% en 6%. Op die manier kan het aantal voertuigen opgesplitst worden in aantal
personenwagens en vrachtwagens.
Door het aantal personenwagens/vrachtwagens per link te vermenigvuldigen met de
gemiddelde wachttijden (voor personenwagens en vrachtwagens), berekent men de totale
wachttijd per link. De wachttijden per link worden vervolgens geaggregeerd (voor de 48
‘metingen’ die samen één etmaal uitmaken, en voor de verschillende linken over de
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verschillende bruggen). Op die manier wordt berekend wat de totale wachttijd bedraagt voor
zowel personenwagens als vrachtwagens overdag tijdens een weekdag.
Voor de omrekening naar verliesuren per jaar gaan we uit van 312 piekdagen per jaar
(weekdagen en zaterdagen).

Tabel 63:

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

nulalternatief

uren

auto

3812

vracht

137

projectalternatief

uren

auto

2829

vracht

117

verschil

uren

auto

983

vracht

20

Verschil per jaar
auto

uren

vracht

6340

306743

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.

1.4.2

Aansluitingsvarianten

Een belangrijke factor in de haalbaarheid van de verschillende aansluitingsvarianten is de
interferentie met de geplande AX. Hierna worden kort de belangrijkste punten aangegeven:
Huidige uitgangspunten lengteprofiel AX:
Brughoogte Boudewijnkanaal (meer dan 15m vrije doorvaarthoogte voor scheepvaart): Hier
is geen beperking indien sprake van het verbindingskanaal. De binnenvaartschepen hebben
een vrije hoogte van 7 of 9,10 meter nodig hetgeen makkelijk past onder de brug AXBoudewijnkanaal.
Brughoogte Zelzatebrug over tweelingkanaal (behoud huidige hoogte): Hier is een conflict
met de variant om de scheepvaart rechtdoor over het Afleidingskanaal naar de haven te
leiden (variant C). De Brug van de AX over het tweelingkanaal zou in deze
aansluitingsvariant veel hoger komen te liggen wat een impact heeft op de lengte van de
hellingsbaan ten noordoosten van het tweelingkanaal ter hoogte van de waardevolle
graslanden met microreliëf en het open polderlandschap.
Aspecten lagere wegennetwerk
De interhavenweg is voorzien langs het Boudewijnkanaal onder de AX door: Hier is een
mogelijk conflictpunt in geval van het verbindingskanaal (Variant A).
Fietsverbinding: Hier is een mogelijk conflictpunt in geval van het verbindingskanaal (Variant
A). De fietsroute zou het kanaal best kruisen ter hoogte van de sluis. Daartoe zou deze sluis
ca 150 m moeten kunnen opschuiven richting het Boudewijnkanaal.
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Herdersbrug: Indien het kanaal kan opschuiven naar het noorden door een compactere
bundeling tussen AX en het kanaal is er geen conflict. De keuze voor AX op viaduct ter
hoogte van de kanaalkruising maakt een nog compactere aansluiting op het
Boudewijnkanaal mogelijk. Hierdoor zou ook de afstand tussen Dudzele en het kanaal sterk
vergroten.
N300 aansluiting: Hier is een mogelijk conflict met variant C. De Brug van de N300
aansluiting over het tweelingkanaal zou in deze aansluitingsvariant veel hoger komen te
liggen wat een impact heeft op de lengte van de hellingsbaan ten noordoosten van het
tweelingkanaal ter hoogte van de waardevolle graslanden met microreliëf en het open
polderlandschap.
Verdiepte ligging aansluitingscomplex en hellingbaan AX in open polderlandschap: Hier is
een mogelijk conflict met de variant C. De AX zou bij deze aansluitingsvariant verhoogd
komen te liggen. De afritten naar het verdiepte verkeerscomplex van de aansluiting van de
AX op de Zeehaven zouden daardoor veel langer en complexer kunnen worden. Wellicht is
daardoor een conceptueel andere en minder compacte oplossing nodig.

1.4.3

Variant doorvaarthoogte 9,10 m

Het wijzigen van de doorvaarthoogte heeft geen impact op de mobiliteitseffecten.
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2.

SECUNDAIRE EFFECTEN

2.1

Bodem

2.1.1

Geoptimaliseerd alternatief

Fysische bodemverstoring
Het effect fysische bodemverstoring heeft betrekking op de bodemoppervlakte die niet
fysisch verdwijnt (doordat er een kanaal voor in de plaats komt), maar die als gevolg van de
werken een of andere vorm van degradatie ondergaat, op zo’n manier dat de
(multifunctionele) gebruiksmogelijkheden van de bodem er door gewijzigd worden. Mogelijke
vormen van degradatie die hier bedoeld worden zijn verharding, profielverstoring,
verdichting, …
Fysische bodemverstoring is inherent aan infrastructuurwerken, als gevolg van de inzet van
zwaar materiaal, het aanhouden van (grond)stocks, het transport langsheen het tracé, …De
mate waarin dit een probleem vormt hangt af van het gewenste bodemgebruik in de
verstoorde zone. De vermelden vormen van bodemverstoring zijn niet compatibel met
natuur- of landbouwgebruik, maar vormen voor de meeste andere gebruiksvormen geen
probleem. De aard van het bodemmateriaal speelt ook een rol. Langs het tracé komen
hoofdzakelijk zandgronden voor; enkel in de polders wordt op geringe diepte ook klei
aangetroffen. Zandgronden zijn weinig gevoelig voor compactatie, zodat het effect van de
inzet van zwaar materiaal hier ook naar verwachting van mineur belang zal zijn.
Er kan van uitgegaan dat een werfstrook van zo’n 100 meter breed potentieel fysische
bodemverstoring kan ondergaan. Zoals gezegd zal de invloed hiervan, door de zandige
aard van de bodem; relatief beperkt zijn. Als zich toch bodemverstoring zou voordoen die de
geschiktheid, na afwerking, van deze strook voor vegetatie (landbouw, natuur,
groenvoorziening) zou in het gedrang brengen, dan is het aangewezen na afloop van de
werken op deze locaties bodemverbeterende maatregelen op te leggen (b.v. decompactatie
(oppervlakkig of in de diepte), aanrijking met organisch materiaal, …)
Grondverzet en ontstaan van grondoverschotten
Zoals hoger gesteld is grondverzet de bron van een reeks aan secundaire effecten (geluid,
hinder, luchtkwaliteit, stofvorming, ruimtebeslag, …) en is het dus aangeraden grondverzet
(zowel afgraven als aanvullen) te beperken waar nodig. Daarnaast moet ook rekening
gehouden worden met het grondoverschot, namelijk die hoeveelheid grond die niet binnen
het project kan verwerkt worden. Door de noodzaak deze extra hoeveelheden op een of
andere manier te verwerken, bergen of hergebruiken buiten de projectcontext ontstaan
bijkomend potentieel negatieve effecten, langs de transportroutes en op de locatie van
definitieve berging / verwerking.
Onderstaande tabel geeft de betrokken volumes weer voor het geoptimaliseerde alternatief
(drie aansluitingsvarianten). Uitgravingen van de orde van 9 à 10 Mio m³ en ophogingen van
de orde van 2 Mio m³ resulteren in een totaal grondverzet van 11 à 12 Mio m³ en een
grondoverschot van zo’n 6 à 8 Mio m³. Het geoptimaliseerde alternatief scoort hierbij
gunstiger dan de eerder onderzochte alternatieven, maar de volumes blijven niettemin
aanzienlijk.
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Tabel 64

Grondverzet en grondbalans geoptimaliseerd alternatief

Zone

Variant A (m³)
uitgraving

Totaal geoptima-liseerd
alt.

9.227.128

Variant B (m³)

ophoging

uitgraving

2.292.523

8.741.402

ophoging
2.265.597

Variant C (m³)
uitgraving
10.069.483

ophoging
2.261.713

Totaal grondverzet

11.519.650

11.006.998

12.331.195

Grondbalans

+6.934.605

+6.475.805

+7.807.770

Van de gemiddeld 7 Mio m³ grondoverschot kan naar verwachting zo’n 4,5 Mio m³ geborgen
worden in de zandwinningsput op het Oud Vliegveld van Lochristi. De naar verwachting
overwegend goede milieuhygiënische kwaliteit van de specie (zie ook verder) maakt dit
mogelijk. De site in Lochristi heeft ook als voordeel dat een groot deel van het transport over
water kan gebeuren, met naar verwachting minder negatieve externe effecten dan vervoer
over land. De laatste 3,5 km dienen echter per vrachtwagen afgelegd te worden.
Maatregelen zullen nodig zijn om de hinder op dit traject tot een minimum te beperken.
Voor de resterende 2,5 Mio m³ specie is vooralsnog geen bestemming gevinden. Gezien het
feit dat het hier grotendeels om zandig materiaal gaat van een milieuhygiënisch goede
kwaliteit kan dit materiaal in theorie minstens deels een afzet vinden op de markt van
ophoogzand voor infrastructuurwerken. De mate waarin dit werkelijk zal kunnen gebeuren
zal onder meer ook afhangen van de mate waarin er op het moment van de werken een
vraag is naar dergelijke grote hoeveelheden aanvulzand. Op dit moment lijkt de markt enkel
in theorie te bestaan, en eventuele grote toekomstige infrastructuurwerken met veel
grondoverschot (Saftingendok?) zullen de mogelijkheden eerder beperken dan doen
toenemen. Het verdient dan ook aanbeveling het probleem van het grondoverschot grondig
te bestuderen en oplossingen te formuleren tijdens de verdere voorbereidingsfase van het
project SSW.
Bodemhygiëne
De kwaliteit van de uit te graven bodem is van belang in functie van zijn berging (zandput
van Lochristi) en/of zijn hergebruik als bouwstof. Bodemvervuiling legt voor beide
gebruiksvormen beperkingen op, die zich zullen vertalen in een toename van de kosten,
maar waarvan kan verwacht worden dat ze met de inzet van de juiste technische middelen
beheersbaar zijn en dus niet zullen resulteren in een significante residuele milieu-impact.
Verder kan er van uitgegaan worden dat het saneren van (al dan niet op voorhand gekende)
bodemvervuiling die tijdens de graafwerken wordt aangetroffen een positieve milieuimpact
vertegenwoordigt.
Eventuele bodemvervuiling die het gevolg zou zijn van het project zelf wordt niet beschouwd,
omdat het effect op planniveau moeilijk te begroten is, waarschijnlijk niet onderscheidend, en
bovendien eenvoudig te voorkomen mits een aangepast werfbeheer.
Informatie met betrekking tot het vooorkomen van vervuilde bodems is beschikbaar op basis
van het OVAM-register en van een in het kader van de SSW-studie uitgevoerde
bemonsterings- en analysecampagne.
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Uit de OVAM-gegevens blijkt dat clusters van oriënterende bodemonderzoeken15 zich
bevinden in de kernen Zomergem, Eeklo, Balgerhoeke en Dudzeele. In het landelijk gebied
tussen deze kernen hebben geen bodemonderzoeken plaatsgevonden, wat er op wijst dat er
ook geen aanwijzingen zijn om bodemverontreiniging te veronderstellen. De meeste van de
punten in de genoemde kernen liggen ver genoeg van het SSW-tracé om er niet door
beïnvloed te worden. In totaal zijn er een achttal locaties waarvoor naast een oriënterend
onderzoek ook minstens een beschrijvend onderzoek is gebeurd, én die op of vlak langs het
SSW-tracé liggen. Het gaat concreet om één locatie in Zomergem, drie in Eeklo, twee in
Balgerhoeke en twee in of nabij het Zeebrugse Zeehavengebied.
Of deze locaties reeds aanleiding hebben gegeven tot bodemsanering valt zonder
raadpleging van de dossiers (enkel in te kijken bij OVAM) niet te zeggen. Mocht dit niet het
geval zijn, dan vormt het SSW-project een opportuniteit om deze locaties te saneren. In het
kader van de plan-MER zullen deze dossiers nader bestudeerd worden.
Het afwezig zijn van bodemvervuiling langs het grootste deel van het tracé wordt bevestigd
door de resultaten van een verkennend bodemonderzoek in het kader van de SSW-studie
(Envirosoil, april 2008). In het kader van dit onderzoek werden 27 boringen uitgevoerd op
min of meer regelmatige intervallen langsheen het kanaaltracé. Tussen Schipdonk en de
Stoktevijverbrug gebeurden de boringen op de rechteroever, tussen de Stoktevijverbrug en
de Strobruggebrug op de linkeroever, en stroomafwarts van dit laatste punt op linkeroever
en de middenberm tussen Afleidings- en Leopoldkanaal. Per boring werden twee
mengmonsters geanalyseerd. Verder werd op 4 locaties een slibbemonstering- en analyse
uitgevoerd. In deze campagne werd dus niet gericht gezocht naar bodemvervuiling maar
probeerde men een algemeen beeld te krijgen van de “gemiddelde” situatie.
De resultaten en toetsing geven aan dat in bijna alle bodemstalen de richtwaarden voor
geen enkele parameter overschreden worden. In twee stalen treft men een (lichte)
overschrijding van de richtwaarde voor Benzo(a)pyreen aan, in twee andere stalen worden
voor dezelfde parameter ook de Bodemsaneringsnorm voor type II-gebruik overschreden. In
één staal werd ook de norm voor organochloorpesticiden licht overschreden16.
In twee van de vier slibstalen werden lichte overschrjdingen vastgesteld volgens Vlarebo
(80% van de bodemsaneringsnorm) voor cadmium, chroom, lood en zink (bestemmingstype
Bos) en minerale olie (bestemmingstype II). In een van deze stalen werden bijkomend lichte
overschrijdingen vastgesteld voor benzo(a)pyreen en indeno (123-cd)pyreen (BBT Bos). In
één staal werd ook de Vlarea-referentiewaarde voor hetgebruik als niet-vormgegeven
bouwstof licht overschreden voor minerale olie.
Samenvattend kan gesteld worden dat de bestaande informatie geen aanwijzing geeft voor
belangrijke of veralgemeende bodemvervuiling langsheen het tracé van de SSW-verbinding.
Hoe dan ook zal op het moment van uitvoering van de werken de kwaliteit van de
uitgegraven of –gebaggerde bodem nauwlettend moeten opgevolgd worden in
overeenstemming met de heersende regelgeving en in functie van de bestemming (bergen
storten, hergebruik, …-). Bodemvervuiling die hierbij aan het licht zou komen zal dienen
gesaneerd te worden.

15

Dit geeft aan dat er een onderzoek heeft plaatsgevonden, maar hoeft niet te beteken dat ook vervuiling
aangetroffen is of dat sanering noodzakelijk is.

16

Deze parameter werd slechts in 6 mengstalen bepaald.
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2.1.2

Aansluitingsvarianten

2.1.2.1 Variant A
Variant A wordt gekenmerkt door volumes aan grondverzet en grondoverschotten die het
midden houden tussen deze voor variant B en C.
Deze variant dooloopt het langste stuk onverstoorde gronden, zodat de kans op
bodemverstoring hier groter is dan voor de andere twee varianten.
In de omgeving van Dudzele bevindt zich in de onmiddelijke omgeving van het tracé een
mogelijk te saneren locatie.

2.1.2.2 Variant B
Variant B wordt gekenmerkt door het laagste grondverzet en grondoverschot van de drie
bestudeerde varianten. Gezien het relatief belang van dit criterium ten opzichte van de
criteria “bodemverstoring” en “bodemhygiëne” geniet aansluitingsvariant B dan ook de
voorkeur vanuit het aspect “Bodem”.
Qua kans op bodemverstoring situeert deze variant zich tussen variant A en C.
Deze variant biedt, op basis van de beschikbare gegevens, geen potentie voor sanering van
vervuilde bodems.

2.1.2.3 Variant C
Variant C heeft het grootste grondverzet en grondoverschot van de drie bestudeerde
varianten en is daarmee de minst aangewezen vanuit het thema “bodem”.
Het tracé van deze variant bevindt zich volledig in reeds verstoorde bodems, zodat het
belang van het criterium bodemverstoring voor deze variant minimaal is.
In de omgeving van de aansluiting met de achterhaven bevindt zich een mogeljk te saneren
locatie.

2.1.3

Variant doorvaarthoogte 9,10 m

De variant waarbij de doorvaarthoogte van het kanaal wordt aangepast zal naar verwachting
resulteren in een iets grotere behoefte aan ophoogmateriaal, waardoor het totale
grondverzet zal toenemen en het grondoverschot licht zal afnemen. Dit effect kan als licht
positief beschouwd worden.

2.2
2.2.1

Ruimte
Geoptimaliseerd alternatief

Globale ruimte-inname van juridische bestemmingen
Het geoptimaliseerd alternatief heeft enkele wijzigingen ondergaan inzake ruimte-inname
t.o.v. alternatief 3. Dit resulteert in een gewijzigde globale ruimte-inname van de juridische
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bestemming. Onderstaande tabel is een weergave van de ruimte-inname van het
geoptimaliseerd alternatief excl. de aansluitingen op het kanaal Gent-Oostende en de
Zeehaven van Zeebrugge.

Tabel 65:

Ruimte-inname geoptimaliseerd alternatief volgens juridische bestemming

Gewestplanzone en overdruk
woongebieden
woongebieden met reservatiestrook
woongebieden met reservatiestrook waterweg
woongebieden met landelijk karakter met reservatiestrook
woongebieden met landelijk karakter met reservatiestrook
waterweg
woonuitbreidingsgebieden met reservatiestrook
woonuitbreidingsgebieden met reservatiestrook waterweg
gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut
bufferzones
bufferzone met reservatiestrook
groengebieden
groengebieden met reservatiestrook
groengebieden met reservatiestrook waterweg
natuurgebieden met reservatiestrook waterweg
agrarische gebieden
agrarische gebieden met reservatiestrook
agrarische gebieden met reservatiestrook waterweg
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden met
reservatiestrook
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden met
reservatiestrook waterweg
industriegebieden
industriegebieden met reservatiestrook
bestaande waterwegen
bestaande waterwegen met reservatiestrook
bestaande waterwegen met reservatiestrook waterweg
Totaal

0,1968
0,0198
1,1094
0,1022

Opp.toename
(ha) t.o.v.
bestaande
toestand
-0,1331
-0,0124
-0,3008
-0,6262

0,0226
0,0253
1,4885

-0,0101
-0,2258
-0,5924

0,1747
0,5255
0,0073
4,3845
28,7500
96,5409
0,6135
0,3157
0,8368
5,6202
3,0209

0,1747
0,0125
-0,0004
1,7383
8,1059
37,6181
-0,2330
-0,0499
0,0491
0,7976
0,1663

4,0330

1,0064

35,4654
1,2044
0,0094
6,5159
3,4325
70,9456
265,3609

3,4438
0,3314
0,0094
0,1551
0,0926
-0,0306
51,4865

Opp (ha)
geoptimaliseerd
alternatief

De grootste toename ten opzichte van de bestaande toestand (zie hoofdstuk
onderzoeksalternatieven) situeert zich in de gewestplanbestemming groengebieden, al dan
niet met reservatiestrook. De negatieve toenames zijn theoretische teruggaves: bermen die
in de bestaande toestand breder zijn dan strikt noodzakelijk, restruimtes, ... Deze
theoretische overschotten zullen niet resulteren in effectieve teruggave.
Bij een lineaire boscompensatie neemt de ruimte-inname toe met 18,74ha. Deze zullen, net
zoals bij het oorspronkelijke alternatief 3, verspreid zijn over verschillende
gewestplanbestemmingen. Daar deze zich verder van het huidige kanaal bevinden zullen dit
vermoedelijk in hoofdzaak niet gereserveerde gewestplanzones betreffen.
Bij een boscompensatie ‘in blok’ in de omgeving van het Leen, kan dit samenvallen met de
zones die hiervoor zullen afgebakend worden in uitvoering van de ruimtelijke visie op
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landbouw, natuur en bos. De boscompensatie zal bijgevolg geen juridische bestemmingen
treffen die niet getroffen worden door de afbakening van de natuurlijke structuur.
Kadastrale inname
Een lineaire boscompensatie zal zich vermoedelijk uiten in 18,74ha bijkomende kadastrale
innames. Bij de exacte bepaling van het aantal bomenrijen per plaats kan een verdere
afstemming plaatsvinden op de aangrenzende bebouwing, om zo het aantal bijkomend
getroffen gebouwen sterk te minimaliseren.
Net zoals bij de globale ruimte-inname van juridische bestemmingen zal een eventuele
boscompensatie in afstemming met de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos van
het agentschap RO geen kadastrale innames creëren boven op deze die noodzakelijk zijn
voor de uitvoering van de bestaande visie.
Ruimte-inname voor bruggen
In het geoptimaliseerd alternatief worden –naast de bruggen van de N49, die geen deel
uitmaken van het plan- 9 vaste brugconstructies voorzien. De aanloophellingen zorgen voor
een bijkomende ruimte-inname van gemiddeld 10.000 m² (1ha) per brug. In het totaal is dus
9ha bijkomende oppervlakte-inname nodig om de kruisende infrastructuur te realiseren.
Deze oppervlaktes houden geen rekening met de nodige aanpassingen die binnen het
havengebied nodig zijn aan spoorlijnen, havenwegen e.d.m.. Ook aanpassingen aan de AX
werden niet in detail begroot.
De bestemming van de terreinen die voor de aanleg van de bruggen worden benut is
afhankelijk van de exacte locatie. Omdat ervoor geopteerd is zoveel mogelijk de bestaande
bebouwing te mijden, mag worden aangenomen dat het voornamelijk over landbouwgrond
zal gaan.
Ruimtebeleving
De ruimtebeleving op microniveau wijzigt sterk met een lineaire boscompensatie zoals
voorgesteld in het Groenbeheerplan voor de T300 en de N378. Er wordt een grote
plantafstand voorzien tussen de populieren en een onderbegroeiing. De onderbegroeiing zal
de visuele interactie tussen de gebruikers van het kanaal en recreanten op de dijkwegen
belemmeren. Dit beschouwen we als negatief. Ook zal de grotere plantafstand tussen de
bomen en de meerdere bomenrijen een rastervormige bosaanplant zijn, die het huidig
typische laaneffect teniet doet.
Ook op meso- en macroniveau zal de grotere plantafstand het landschappelijke beeld, met
een linaire bomenrij, wijzigen. Dit wordt behandeld bij het aspect landschap.
Conclusie
De eventuele boscompensatie, waarvan de noodzaak niet vaststaat, creëert heel wat
bijkomende ruimte-inname indien dit in lineaire vorm gebeurt. Dit zal inname zijn van diverse
gewestplanbestemmingen, waarvan we mogen aannemen dat er heel wat ruimte niet in
reservatiestroken ligt. Ook zullen dit bijkomende kadastrale innames zijn, en heeft de
voorgestelde beplanting een negatieve impact op de ruimtebeleving. Indien boscompensatie
nodig blijkt, is het aangewezen na te gaan of dit geconcentreerd kan, in overlap met de
bosuitbreiding rond het Leen die voorzien wordt in de visie voor landbouw, natuur en bos
van RO.
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2.2.2

Aansluitingsvarianten

Globale ruimte-inname van juridische bestemmingen
Naast het primaire effect, de globale ruimte-inname, zijn er secundaire effecten van de
ruimte-inname. De impact van de globale ruimte is verschillend, afhankelijk van de
bestaande juridische bestemming, de gewestplanzonering. Zo is de impact van een inname
van woongebied anders dan de impact van een agrarisch gebied dat reeds gereserveerd is
voor de aanleg van een nieuwe waterweg.

Tabel 66:

Ruimte-inname aansluitingsvarianten volgens juridische bestemming

Gewestplanzone en overdruk
woongebieden met landelijk karakter
agrarische gebieden
agrarische gebieden met reservatiestrook
agrarische gebieden met reservatiestrook
waterweg
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden
bufferzones
bufferzones met reservatiestrook
bufferzones met reservatiestrook waterweg
bestaande waterwegen
bestaande waterwegen met reservatiestrook
bestaande waterwegen met reservatiestrook
waterweg
industriegebieden
industriegebieden met reservatiestrook
industriegebieden met reservatiestrook waterweg
Totaal

Variant A
Variant B
Variant C
0,1556
0,0000
0,0000
15,1652
10,6611
0,0000
15,2894
2,6192
0,0096
8,0623
0,1317
0,0000
0,0000
0,4786
0,0000
0,0000

3,4634
3,8679
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

3,8689
0,0000
22,8296
0,9093
1,1021
14,4337
0,7272

1,6273
0,0000
0,0000
15,7245
56,6346

1,0994
2,3706
0,9180
1,5382
26,5378

2,1914
10,4747
0,0000
0,0000
56,5466

Aansluitingsvariant A treft voornamelijk agrarische bestemmingen, al dan niet belast met
reservatiestroken, gevolgd door industriegebieden. Een groot deel van de getroffen
bestemmingszones, 41ha, zijn reeds gereserveerd door reservatiestroken of
reservatiestroken voor een waterweg. Omdat de AX wordt gepland in dezelfde
reservatiestroken, ligt een deel van variant A in gebieden zonder overdruk, 15,45 ha,
voornamelijk agrarisch gebied.
Aansluitingsvariant B neemt eveneens hoofdzakelijk agrarische gebieden in. Het grootste
deel van de innames, met name 16,89 ha, is niet gelegen in een gereserveerd gebied. Hier
maakt de restruimte, gelegen tussen de nieuwe aansluiting, de AX en het Afleidings- en
Leopoldskanaal, geen deel van uit. Vermoedelijk zal dus bijkomend een aantal ha agrarisch
gebied en industriegebied (met reservatiestroken) niet als dusdanig kunnen behouden
blijven.
De aansluiting rechtdoor, variant C, neemt voornamelijk buffergebieden, waterwegen en
industriegebieden in. Slechts een beperkt deel is reeds gereserveerd onder de vorm van
reservatiestroken, 47,73ha is gelegen buiten reservatiestroken. Het grootste aandeel van de
innames is gelegen in het zeehavengebied.
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Kadastrale inname
Los van hoeveel ruimte er ingenomen wordt, is ook het onteigeningsaspect een belangrijke
ruimtelijke en sociale factor. De globale ruimte-inname maakt geen onderscheid naar private
gronden en openbaar domein. Via een vlugge berekening kan nagegaan worden wat de
totale oppervlakte kadastrale percelen is die ingenomen wordt voor de verschillende
alternatieven. Naast de oppervlakte is ook de aanwezigheid van bebouwing van belang.
Daarbij is nagegaan hoeveel bebouwde percelen ingenomen worden per alternatief. Ook
hier zijn de analyses niet te aanzien als exacte gegevens. Er is immers gewerkt met de
digitale versie van de kadastrale percelen, die zeker niet als opmetingsplannen beschouwd
mogen worden. Daarnaast betreft het ook een analyse met het ontwerp op hoofdlijnen,
waarbij het ontwerp niet is ingepast in de kadastrale toestand, zonder bijkomende ruimteinnames voor bruggen e.d.. De cijfers zijn dan ook te aanzien als een eerste indicatie van de
impact, die onderscheidend is voor de verschillende alternatieven.

Tabel 67:

Kadastrale inname aansluitingsvariant A

Kadastraal perceel
Met bebouwing in te onteigenen strook
Met bebouwing buiten de te onteigenen
strook
Zonder bebouwing
Totaal

# percelen
19

Opp. (m²)
19005

3
153
175

1090
460797
480892

De oppervlakte kadastrale inname is groot bij de rechtstreekse aansluiting op het
Boudewijnkanaal. Het betreft voornamelijk percelen zonder bebouwing, maar er worden ook
diverse percelen met bebouwing getroffen. In totaal zijn er 3 percelen met bebouwing buiten
de te onteigenen strook, en 19 percelen met bebouwing in de te onteigenen strook,
waaronder 30 hoofdgebouwen en 1 bijgebouw.

Tabel 68:

Kadastrale inname aansluitingsvariant B

Kadastraal perceel
Met bebouwing in te onteigenen strook
Met bebouwing buiten de te onteigenen
strook
Zonder bebouwing
Totaal

# percelen
2

Opp. (m²)
5219

0
65
67

0
211075
216294

Bij de aansluiting op het insteekdok in de haven betreffen de kadastrale innames
voornamelijk onbebouwde percelen: 65 met een totale oppervlakte van 21,63ha. Daarnaast
worden ook twee percelen met bebouwing in de te onteigenen strook getroffen. In totaal gaat
het om vier gebouwen.

Tabel 69:

Kadastrale inname aansluitingsvariant C

Kadastraal perceel
Met bebouwing in te onteigenen strook
Met bebouwing buiten de te onteigenen
strook
Zonder bebouwing
Totaal

# percelen
1

Opp. (m²)
99

1
20
22

162
20097
20358
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De aansluitingsvariant C, rechtdoor, vereist heel wat minder kadastrale innames, in totaal
2,03ha. Daarvan is er één perceel met bebouwing in de te onteigenen strook (twee
hoofdgebouwen), en één met bebouwing erbuiten. Het betreffen telkens kleine innames aan
de perceelsranden. Vermoedelijk kan een correcte perceelsopmeting en een optimalisatie
van het ontwerp deze innames nog verder beperken.
Ruimte-inname voor bruggen
Er is nog geen duidelijkheid wat de beste oplossingen zijn voor de bruggen in de
verschillende varianten. Deze zijn immers sterk afhankelijk van de visie van de andere
partijen (AWV, NMBS). Concretere ruimte-innames kunnen bijgevolg nog niet in
beschouwing genomen worden, wel geven we een aanzet van de verschillende knelpunten
en mogelijke oplossingsrichtingen per variant.
In variant A is er één brugverbinding die getroffen wordt: de Zelzatebrug. Behoud van de
verbinding N376 is wenselijk, eventueel via een ophaalbrug. Het huidig tracé is echter niet
haalbaar: in de kanaalbocht zou dit een te grote overspanning zijn voor een vaste brug,
maar ook voor een ophaalbrug daar een groot vaarvenster nodig is (bocht en wachtplaatsen
voor sluis). Mogelijkheden zijn een verplaatsing van de brug in de zuidelijke of noordelijke
richting. In de zuidelijke richting, net onder de bocht, impliceert dit een wegomlegging die
een groot aandeel ruimte zou innemen, los van eventuele hellingen bij een vaste
brugconstructie. Een verplaatsing van de weg in de noordelijke richting is eveneens
mogelijk. De brug kan zich dan stroomafwaarts de bocht bevinden, waarop een nieuwe
wegverbinding tussen de AX en de kanaalaansluiting wordt gelegd, en via een andere brug
over het huidige tracé van het Schipdonk- en Leopoldskanaal gaat. Door de beperkte ruimte
lijkt een vaste brug over de kanaalaansluiting uitgesloten. De weg zal immers een bocht van
90° moeten maken.
Daarnaast zijn er ook de langzaam verkeersverbindingen op de dijkweg die doorsneden
wordt. Bij een verplaatsing van de Zelzatebrug stroomopwaarts de bocht wordt de verbinding
op linkeroever verbonden met de rechteroever. De AX verbinding voorziet in een
onderdoorgang voor deze routes. Behoud van de langzaam verkeersverbinding naar de
haven, eveneens op linkeroever, vereist echter ook een nieuwe brugverbinding.
Bij variant B kan de huidige Zelzatebrug behouden blijven, de kanaalaansluiting bevindt zich
zuidelijker. Wel is een nieuwe brug nodig over de kanaalaansluiting voor de N376. Deze kan
uitgevoerd worden op het huidige tracé. De ruimte-inname is afhankelijk van de noodzaak
voor een vaste brugverbinding. Naast de Zelzatebrug is een brugverbinding voor de AX en
voor de spoorlijn noodzakelijk. Voor de AX is dit een vaste brugverbinding. Deze ligt op
geringe afstand van het aansluitingscomplex met de haven, en het is nog niet duidelijk of
deze haalbaar zal zijn ten opzichte van dit aansluitingscomplex. De spoorlijn is een
goederen- en personenspoor. De hellingsgraden zijn voor beide klein. Ook hier moet dit
nader bekeken worden in relatie tot de configuratie van de AX en het aangrenzende
aansluitingscomplex.
De langzaam verkeersverbindingen op de dijkwegen kunnen mits een omweg op de
linkeroever beiden behouden blijven.
De Zelzatebrug kan in variant C op de huidige locatie behouden blijven. Indien een vaste
brug noodzakelijk blijkt zal dit een bijkomende ruimte-inname betekenen. De verbinding van
de AX zal net noordelijk van de Zelzatebrug een hogere vaste brugconstructie vereisen. Net
als bij variant B is het niet duidelijk of dit ruimtelijk kan in verhouding tot het
aansluitingscompex met de haven. Meer noordelijk, ter hoogte van de eigenlijke aansluiting,
zal een brug noodzakelijk zijn voor de spoorlijn tussen Brugge en Knokke. Deze bevindt zich
net voor een bocht in het spoortracé. Ook hier zal een vaste brug geen evidentie zijn.
Eventuele bijkomende ruimte-innames situeren zich in de haven. Ook zal een brug voor de
havenweg noodzakelijk zijn.
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De langzaam verkeersverbindingen op linker- en rechteroever kunnen behouden blijven. De
verbinding op linkeroever kan ter hoogte van de eigenlijke aansluiting omgelegd worden
naar de brug van de havenweg.
Ruimtebeleving
De onderscheidende elementen inzake ruimtebeleving betreffen landschappelijke aspecten,
en worden besproken onder het deelaspect landschap.
Conclusie
Inzake bijkomende ruimte-inname en kadastrale innames is de impact van variant C het
kleinst, bij variant A het grootst. Variant B situeert zich schijnbaar ertussen, maar zal door de
creatie van restruimtes vermoedelijk ook een grotere impact hebben.
De knelpunten voor bruggen lijken het grootst bij variant B en C, waar in beide gevallen een
nieuwe brugverbindingen voor het spoor en de AX nodig zijn. Bij variant A vormt de
Zelatebrug een knelpunt, en de langzaam verkeersverbinding op de linkeroever.

2.2.3

Variant doorvaarthoogte 9,10 m

Een hogere doorvaarthoogte heeft geen bijkomend effect op het profiel en daaruit
voortvloeiende ruimte-inname en kadastrale inname voor de kanaalinfrastructuur. Het
bijkomend effect situeert zich bij de bruggen, met name de ruimte-inname voor de bruggen
en de ruimtebeleving.
Ruimte-inname voor bruggen
Een hogere doorvaarthoogte impliceert hogere bruggen, langere brughellingen en grotere
taluds grenzend aan de brug. Een verhoging van de vrije doorvaarthoogte met 2 meter zal
voor de vaste bruggen in een extra ruimte-inname van ca. 6.900m² per brug resulteren. In
totaal is dit +/- 62.100 m² voor de negen vaste bruggen. Dit zullen grotere kadastrale
innames zijn. Mogelijks hypothekeert een hogere doorvaarthoogte een aantal brugopties bij
de aansluitingvarianten B en C.
Ruimtebeleving
De onderscheidende elementen inzake ruimtebeleving betreffen landschappelijke aspecten,
en worden besproken onder het deelaspect landschap.
Conclusie
De ruimtelijke implicaties van een hogere doorvaarthoogte situeren zich enkel bij de vaste
bruggen: grotere brughellingen en de daarin verbonden bijkomende ruimte-innames voor de
taluds.
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2.3
2.3.1

Fauna en Flora
Geoptimaliseerd alternatief

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.
Direct natuurverlies
Omschrijving
Direct natuurverlies wordt veroorzaakt door permanente grondinname. Met permanente
grondinname wordt het absolute, kwantitatieve verlies aan habitatoppervlak bedoeld door de
fysieke aanwezigheid van de kanalen en daarmee samenhangende infrastructurele
voorzieningen met een zeker ruimtebeslag. Ook de ‘snippers’ tussen de infrastructuur, die
niet meer bereikbaar zijn en als zodanig niet meer fungeren binnen het ecologisch weefsel
van het gebied, zullen meegenomen worden als ‘permanente oppervlakte-inname’.
Permanente grondinname resulteert in een absoluut effect, omdat er ten gevolge van de
aanleg van de infrastructuur minder geschikt leefgebied beschikbaar is.
Analyse en beoordeling
Het effect van direct natuurverlies door permanent ruimtebeslag zal concreet begroot
worden door een algemeen beeld op te maken van de waarde van de ecotooptypes (o.b.v.
BWK) die zullen verdwijnen bij de werken aan de kanalen. Een kwantitatieve analyse op
basis van de biologische waarde en de kwetsbaarheid van de ingenomen oppervlakte zal
aantonen welke alternatieven meer/minder permanent en onherstelbaar natuurverlies met
zich meebrengen.
Tevens vormt het Vlaams en Europees beschermingsstatuut een belangrijk toetsingskader.
Voor de verschillende alternatieven zal nagegaan worden welke oppervlakte van Europees
Habitat- of Vogelrichtlijngebied wordt ingenomen en in hoeverre er ruimtebeslag plaatsvindt
in VEN-gebieden of Vlaamse of erkende natuurreservaten.
Verstoring ten gevolge van wijzigingen in de waterhuishouding
Omschrijving
Onder verstoring verstaan we de kwaliteitsaantasting van het habitat als gevolg van de
belasting door veranderingen van de fysische omgevingen (hydrologie, morfologie...),
emissie van milieuvreemde stoffen, geluid en de werking van visuele stimuli. De
randeffecten van de geplande ingrepen op hydrologie reduceren de bruikbaarheid en
geschiktheid van de overblijvende habitats: er treedt dus verstoring op ten gevolge van de
wijzigingen in waterhuishouding. Dit veroorzaakt habitatdegradatie door kwaliteitsaantasting
van het habitat. De verstoringseffecten verspreiden zich in het omringende landschap en
hebben meestal zelfs een grotere impact op het totale verlies en de degradatie van het
natuurlijke habitat dan de oppervlakte-inname van de infrastructuur zelf.
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Door de kwaliteitsvermindering van habitats kunnen goede leefgebieden veranderen in
suboptimale leefgebieden. De schaal en de reikwijdte van de verstoring zijn beïnvloed door
vele factoren: landschapstopografie, hydrologie, vegetatietype en –bedekking. De effecten
van verstoring nemen af bij toenemende afstand tot de infrastructuur. Daarenboven is de
impact op fauna en ecosystemen afhankelijk van de gevoeligheid van de verschillende
soorten die in het gebied voorkomen.
In wat volgt bespreken we de verstoring van de vegetatie die kan ontstaan door een
wijziging in kwantiteit van oppervlakte- of grondwater. Een blijvende verstoring van het peil
van de grondwatertafel of een permanente verstoring van de grondwaterstromingen kan
leiden tot een wijziging in grondwaterafhankelijke vegetatie. Dit heeft tevens een weerslag
op de aanwezige fauna gezien een wijziging in biotopen kan optreden.
Analyse en beoordeling
Het effect van verstoring door wijzigingen in de waterhuishouding wordt ingeschat door de
kwetsbaarheid van de aanwezige vegetaties te toetsen op basis van de
kwetsbaarheidskaarten voor verdroging die door het INBO werden opgesteld. Het Europese
en Vlaamse beschermingsstatuut dat de gebieden hebben, wordt meegenomen als
bijkomend waardecriterium. Op die manier worden de verstoringseffecten van de
verschillende alternatieven op de waterhuishouding in de omgeving bepaald.

2.3.1.1 Segment 1
Door de aanleg van een nieuw scheepvaartkanaal met bijkomende parallelle structuren zal
direct natuurverlies optreden. In wat volgt wordt de bijkomende netto-oppervlakte die de
uitbreiding van het kanaal zal innemen, bepaald. In totaal wordt in segment 1 een
bijkomende oppervlakte van 30,6 ha ingenomen door het nieuwe scheepvaartkanaal. Tabel
70 geeft het direct natuurverlies door het geoptimaliseerd alternatief in segment 1 weer
volgens de waarderingsklassen van de BWK. We zien in de tabel dat de meeste oppervlakte
wordt ingenomen in biologisch minder waardevol gebied (23,9 ha). Het grootste deel hiervan
is het ecotooptype ‘soortenarm permanent cultuurgrasland’ (11,3 ha). Door het
geoptimaliseerd alternatief wordt tevens 5,3 ha biologisch waardevol gebied ingenomen. Het
gaat hier voornamelijk over het ecotooptype ‘dijk’ (3,2 ha).

Tabel 70:

Overzicht direct natuurverlies door het geoptimaliseerd alternatief in segment 1
volgens de waarderingsklassen van de BWK (Legende: m= biologisch minder
waardevol, mw= complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen,
mwz= complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle
elementen, mz= complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle
elementen, w= biologisch waardevol, wz= complex van biologisch waardevolle en zeer
waardevolle elementen, z= biologisch zeer waardevol)

Biologische waarde
m
mw
mwz
mz
w
wz
z
Totaal

Oppervlakte direct natuurverlies
geoptimaliseerd alternatief (ha)
23,9
0,8
0,0
0,2
5,3
0,3
0,1
30,6

30/06/2008 164

Wanneer de kwetsbaarheidskaart voor ecotoopverlies wordt geanalyseerd, zien we dat door
de aanleg van het geoptimaliseerd alternatief 24,6 ha weinig kwetsbaar gebied in segment 1
zal ingenomen worden. Er zal tevens 4,2 ha kwetsbaar gebied voor ecotoopverlies
ingenomen worden. Tabel 71 geeft een overzicht van de netto oppervlaktes die zullen
verdwijnen bij uitvoering van het geoptimaliseerd alternatief, samen met hun kwetsbaarheid
voor ecotoopverlies.

Tabel 71:

Overzicht direct natuurverlies door het geoptimaliseerd alternatief in segment 1
volgens de kwetsbaarheidskaart ecotoopverlies (INBO)

Kwetsbaarheid voor
ecotoopverlies
Geen informatie
Niet kwetsbaar
Weinig kwetsbaar
Kwetsbaar
Zeer kwetsbaar

Oppervlakte geoptimaliseerd
alternatief (ha)
0,2
1,6
24,6
4,2
0,0

De aanleg van de nieuwe scheepvaartinfrastructuur in segment 1 brengt een wijziging in
grondwaterstanden voor de omringende omgeving met zich mee. Het gaat hoofdzakelijk om
grondwaterstandstijgingen. Figuur 45 geeft de uiterste contouren van de gemodelleerde
grondwaterstandstijgingen en -dalingen in segment 1 weer ten gevolge van de uitvoering
van het geoptimaliseerd alternatief. De stijging van de grondwaterstand (tot max. 30 cm)
deint uit ten oosten (tot max. 1,2 km) en ten westen (tot max. 1,9 km) van het
Afleidingskanaal en neemt geleidelijk af in grootte wanneer men verder van het kanaal
weggaat. In het meest noordelijke deel van segment 1 wordt een beperkte
grondwaterstanddaling vastgesteld. Deze lijkt toegeschreven te zijn aan de effecten van de
ingrepen in segment 2 en wordt verderop besproken.
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Figuur 45:

Grondwaterstandwijzigingen ten gevolge van de realisatie van het geoptimaliseerd
alternatief in segment 1

(bron: Vectoriële versie van de habitat- en vogelrichtlijngebieden, Agentschap voor Natuur en Bos;
Rasterversie van topografische kaart 1/100.000, NGI, opname 1986-1990 (AGIV))

Door de geplande werkzaamheden in het geoptimaliseerd alternatief 3 wordt in het Leen
beperkte grondwaterstandstijgingen gemodelleerd. Door deze grondwaterstandstijging kan
vernatting plaatsvinden. Deze vernatting kan een vochtoverschot veroorzaken in de
bovenste bodemlaag waardoor planten gebonden aan minder vochtige omstandigheden
verdwijnen of zich terugtrekken naar de hoogste delen van het terrein. Van nature is het
Leen echter een vochtig gebied met daaraan gebonden de karakteristieke vochtige
ecotopen. Een geringe grondwaterstandstijging wordt niet als bedreiging voor de aanwezige
ecotopen beoordeeld. In het kader van de passende beoordeling is het noodzakelijk o.b.v.
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de meer gedetailleerde ecohydrologische studie de effecten nauwkeurig te bestuderen en
analyseren.

2.3.1.2 Segment 2
Door de aanleg van een nieuw scheepvaartkanaal met bijhorende parallelle structuren zal in
segment 2 ter hoogte van Maldegem direct natuurverlies optreden. In wat volgt wordt de
bijkomende netto-oppervlakte die de uitbreiding van het kanaal zal innemen, bepaald. In
totaal wordt in segment 2 een bijkomende oppervlakte van 15,7 ha ingenomen door het
nieuwe scheepvaartkanaal. Tabel 72 geeft het directe natuurverlies door het geoptimaliseerd
alternatief in segment 2 weer volgens de waarderingsklassen van de BWK. We zien in de
tabel dat de meeste oppervlakte (15 ha) wordt ingenomen in biologisch minder waardevol
gebied (al dan niet met waardevolle tot zeer waardevolle elementen). Concreet gaat het
voornamelijk over ‘soortenarm permanent cultuurgrasland’ (9,2 ha).

Tabel 72:

Overzicht direct natuurverlies door het geoptimaliseerd alternatief in segment 2
volgens de waarderingsklassen van de BWK (Legende: m= biologisch minder
waardevol, mw= complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen,
mwz= complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle
elementen, mz= complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle
elementen, w= biologisch waardevol, wz= complex van biologisch waardevolle en zeer
waardevolle elementen, z= biologisch zeer waardevol)

Biologische waarde
m
mw
mwz
mz
w
wz
z
Totaal

Oppervlakte direct natuurverlies
geoptimaliseerd alternatief (ha)
12,1
0,0
2,9
0,0
0,0
0,2
0,5
15,7

De kwetsbaarheidskaart voor ecotoopverlies geeft aan dat door de realisatie van het
geoptimaliseerd alternatief in segment 2 voornamelijk weinig kwetsbaar gebied voor
ecotoopverlies zal verdwijnen (13,1 ha). Onderstaande Tabel 73 geeft een overzicht van het
direct natuurverlies volgens de klassen van de kwetsbaarheidskaart voor ecotoopverlies.

Tabel 73:

Overzicht direct natuurverlies door het geoptimaliseerd alternatief in segment 2
volgens de kwetsbaarheidskaart ecotoopverlies (INBO)

Kwetsbaarheid voor
ecotoopverlies
Geen informatie
Niet kwetsbaar
Weinig kwetsbaar
Kwetsbaar
Zeer kwetsbaar

Oppervlakte geoptimaliseerd
alternatief (ha)
0,0
1,8
13,1
0,7
0,0

De geplande werkzaamheden in segment 2 voor de aanleg van een nieuw
scheepvaartkanaal brengen een wijziging in grondwaterstanden voor de omringende
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omgeving met zich mee. In het zuiden van het segment gaat het om een
grondwaterstanddaling. Nabij het Afleidingskanaal werd deze gemodelleerd op maximaal 1
m. Deze daling neemt geleidelijk af in grootte wanneer men verder van het kanaal weggaat.
De verstoring door de grondwaterstanddaling reikt tot maximaal ongeveer 2 km ten oosten
en ten westen van het kanaal. In het uiterste noordelijke deel van het segment komt een
beperkte grondwaterstandstijging voor. Deze lijkt toegeschreven te zijn aan de effecten van
de ingrepen in segment 3 en wordt verderop besproken. Figuur 46 geeft weer hoe de
wijzigingen in grondwaterstand zich ruimtelijk manifesteren. Er worden geen Europees of
nationaal/regionaal beschermde gebieden door de grondwaterstandwijzigingen getroffen.

Figuur 46:

Grondwaterstandwijzigingen ten gevolge van de realisatie van het geoptimaliseerd
alternatief in segment 2

(bron: Vectoriële versie van de habitat- en vogelrichtlijngebieden, Agentschap voor Natuur en Bos;
Rasterversie van topografische kaart 1/100.000, NGI, opname 1986-1990 (AGIV))

Wanneer we de oppervlaktes berekenen die door de grondwaterstanddaling getroffen
worden en deze koppelen aan de kwetsbaarheidskaart voor verdroging, dan bekomen we de
resultaten zoals weergegeven in Tabel 74.
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Tabel 74:

Overzicht van oppervlaktes binnen de uiterste contouren van
grondwaterstanddaling door het geoptimaliseerd alternatief in segment 2 volgens
de kwetsbaarheidsklassen voor verdroging

Kwetsbaarheid
verdroging
Geen informatie
Niet kwetsbaar
Weinig kwetsbaar
Kwetsbaar
Zeer kwetsbaar
Totaal

Oppervlakte geoptimaliseerd
alternatief 3 (ha)
5,5
716,3
31,9
12,7
0,0
766,4

Uit de tabel kunnen we duidelijk afleiden dat voornamelijk niet kwetsbare gebieden voor
verdroging zullen getroffen worden (716 ha). Er zal ook een oppervlakte van 12,7 ha
kwetsbaar gebied voor verdroging getroffen worden door de grondwaterstanddaling. Op
basis van de resultaten van een meer gedetailleerde ecohydrologische studie is het
noodzakelijk een inschatting van de effecten van deze grondwaterstanddaling op de
aanwezige fauna en flora te maken.

2.3.1.3 Segment 3
Voor de aanleg van het nieuwe scheepvaartkanaal in segment 3 volgens het
geoptimaliseerd alternatief zal in totaal ongeveer 45,8 ha ingenomen worden. Tabel 75 geeft
een overzicht van het directe natuurverlies ten gevolge van de geplande werkzaamheden
volgens de waarderingsklassen van de BWK. Door de aanleg van de infrastructuur zal 31,3
ha verdwijnen in biologisch waardevol gebied. Het gaat hier voornamelijk om het
ecotooptype ‘dijk’ (23,9 ha). Verder zal ook 12,3 ha verdwijnen in biologisch minder
waardevol gebied.

Tabel 75:

Overzicht direct natuurverlies door het geoptimaliseerd alternatief in segment 3
volgens de waarderingsklassen van de BWK (Legende: m= biologisch minder
waardevol, mw= complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen,
mwz= complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle
elementen, mz= complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle
elementen, w= biologisch waardevol, wz= complex van biologisch waardevolle en zeer
waardevolle elementen, z= biologisch zeer waardevol)

Biologische waarde
m
mw
mwz
mz
w
wz
z
Totaal

Oppervlakte direct natuurverlies
geoptimaliseerd alternatief (ha)
12,3
0,0
0,0
0,1
31,3
0,0
2,1
45,8

Wanneer we de kwetsbaarheidskaart voor ecotoopverlies analyseren, zien we dat 24,3 ha
binnen kwetsbaar gebied voor ecotoopverlies zal ingenomen worden. Daarnaast wordt er
tevens 7 ha binnen zeer kwetsbaar gebied ingenomen. Onderstaande Tabel 76 geeft een
overzicht van het direct natuurverlies door de aanleg van het geoptimaliseerd alternatief, met
weergave van de kwetsbaarheid voor ecotoopverlies.
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Tabel 76:

Overzicht direct natuurverlies door het geoptimaliseerd alternatief in segment 3
volgens de kwetsbaarheidskaart ecotoopverlies (INBO)

Kwetsbaarheid voor
ecotoopverlies
Geen informatie
Niet kwetsbaar
Weinig kwetsbaar
Kwetsbaar
Zeer kwetsbaar

Oppervlakte geoptimaliseerd
alternatief (ha)
1,3
0,0
12,9
24,3
7,0

In segment 3 zal door de geplande werkzaamheden aan het Tweelingkanaal geen
oppervlakte binnen een VEN-gebied, natuurreservaat of Habitatrichtlijngebied ingenomen
worden. De bestaande kanalen zijn wel gelegen in een zone die is aangeduid als
Vogelrichtlijngebied, met name ‘BE2500932 - Poldercomplex’. In de huidige toestand nemen
de bestaande kanalen met middenberm en parallelle infrastructuur ongeveer 63 ha in het
VRL-gebied in.
Bij het geoptimaliseerd alternatief wordt de middenberm grotendeels behouden. Er zal wel
6,3 ha van de middenberm worden ingenomen. De waarde van de middenberm in het
geheel van het Vogelrichtlijngebied Poldercomplex is evenwel beperkt, waardoor het
verliezen van deze oppervlakte niet teniet zal doen aan de integriteit en kwaliteit van het
Vogelrichtlijngebied. Voor het geoptimaliseerd alternatief zal tevens een bijkomende
oppervlakte ten zuiden van het Afleidingskanaal ingenomen. Concreet gaat het hier over een
oppervlakte van 2,2 ha binnen het Vogelrichtlijngebied. In het kader van de passende
beoordeling is het noodzakelijk in een later stadium de effecten van dit verlies in detail in te
schatten. Indien er significante effecten van de aanleg van het geoptimaliseerd alternatief
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.
Het aanleggen van de nieuwe scheepvaartinfrastructuur in segment 3 brengt uitsluitend
grondwaterstijgingen met zich mee. Over het hele segment wordt nabij het Afleidingskanaal
en het Leopoldkanaal een grondwaterstandstijging in de grootteorde van 0,5m
gemodelleerd. Deze stijging neemt gauw af in grootte wanneer men verder van het kanaal
weggaat. De grondwaterstandstijging deint maximaal uit tot ongeveer 0,5 km ten oosten en
ten westen van de kanalen. Onderstaande Figuur 47 geeft weer hoe de grondwaterstijgingen
zich ruimtelijk manifesteren.
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Figuur 47:

Grondwaterstandwijzigingen ten gevolge van de realisatie van het geoptimaliseerd
alternatief in segment 3

(bron: Vectoriële versie van de habitat- en vogelrichtlijngebieden, Agentschap voor Natuur en Bos;
Rasterversie van topografische kaart 1/100.000, NGI, opname 1986-1990 (AGIV))

2.3.2

Aansluitingsvarianten

Het aansluiten van het Afleidingskanaal op de haven van Zeebrugge heeft ongetwijfeld een
impact op natuur, o.a. wat betreft het ruimtebeslag en daaraan verbonden verlies van
ecotopen. Via de wijzigingen in grondwaterstanden ten gevolge van de aanleg van een
nieuwe aansluiting of het aanpassen van een bestaande aansluiting zal een impact op fauna
en flora ontstaan in een groter gebied langsheen de nieuwe aansluiting. De aanleg van een
nieuwe aansluiting heeft ook gevolgen voor versnippering van habitats en rustverstoring van
de omgeving. Tenslotte kan er door het aanleggen van een sluis in de aansluitingskanalen
ook verzilting van het kanaal optreden, wat gevolgen heeft voor de verzilting van het
grondwater in de omgeving. De specifieke effecten per aansluitingsvariant dienen in latere
fase meer in detail in kaart gebracht te worden. In wat volgt worden enkel de
onderscheidende criteria voor de verschillende aansluitingsvarianten op hoofdlijnen
besproken. Het gaat om het effect van direct natuurverlies en het effect van verstoring ten
gevolge van wijzigingen in de waterhuishouding.
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Direct natuurverlies
Omschrijving
Direct natuurverlies wordt veroorzaakt door permanente grondinname. Met permanente
grondinname wordt het absolute, kwantitatieve verlies aan habitatoppervlak bedoeld door de
fysieke aanwezigheid van het aansluitingskanaal en daarmee samenhangende
infrastructurele voorzieningen met een zeker ruimtebeslag. Ook de ‘snippers’ tussen de
infrastructuur, die niet meer bereikbaar zijn en als zodanig niet meer fungeren binnen het
ecologisch weefsel van het gebied, zullen meegenomen worden als ‘permanente
oppervlakte-inname’. Permanente grondinname resulteert in een absoluut effect, omdat er
ten gevolge van de aanleg van de infrastructuur minder geschikt leefgebied beschikbaar is.
Analyse en beoordeling
Het effect van direct natuurverlies door permanent ruimtebeslag zal concreet begroot
worden door een algemeen beeld op te maken van de waarde van de ecotooptypes (o.b.v.
BWK) die zullen verdwijnen bij de werken aan de kanalen. Een kwantitatieve analyse op
basis van de biologische waarde en de kwetsbaarheid van de ingenomen oppervlakte zal
aantonen welke aansluitingsvarianten meer/minder permanent en onherstelbaar
natuurverlies met zich meebrengen.
Tevens vormt het Vlaams en Europees beschermingsstatuut een belangrijk toetsingskader.
Voor de verschillende aansluitingsvarianten zal nagegaan worden welke oppervlakte van
Europees Habitat-of Vogelrichtlijngebied wordt ingenomen en in hoeverre er ruimtebeslag
plaatsvindt in VEN-gebieden of Vlaamse of erkende natuurreservaten. Indien er
ruimtebeslag is in beschermde gebieden kan er ook vanuit gegaan worden dat er
rustverstoring in de aanpalende beschermde zone zal optreden.
In deze fase van het project werd het ontwerp voor de verschillende aansluitingsvarianten
nog niet gedetailleerd uitgewerkt, daardoor mogen alle vernoemde getallen in de analyse
slechts als richtinggevend beschouwd worden.
Verstoring ten gevolge van wijzigingen in de waterhuishouding
Omschrijving
Onder verstoring verstaan we de kwaliteitsaantasting van het habitat als gevolg van de
belasting door veranderingen van de fysische omgevingen (hydrologie, morfologie...),
emissie van milieuvreemde stoffen, geluid en de werking van visuele stimuli. De
randeffecten van de geplande ingrepen op hydrologie reduceren de bruikbaarheid en
geschiktheid van de overblijvende habitats: er treedt dus verstoring op ten gevolge van de
wijzigingen in waterhuishouding. Dit veroorzaakt habitatdegradatie door kwaliteitsaantasting
van het habitat. De verstoringseffecten verspreiden zich in het omringende landschap en
hebben meestal zelfs een grotere impact op het totale verlies en de degradatie van het
natuurlijke habitat dan de oppervlakte-inname van de infrastructuur zelf.
Door de kwaliteitsvermindering van habitats kunnen goede leefgebieden veranderen in
suboptimale leefgebieden. De schaal en de reikwijdte van de verstoring zijn beïnvloed door
vele factoren: landschapstopografie, hydrologie, vegetatietype en –bedekking. De effecten
van verstoring nemen af bij toenemende afstand tot de infrastructuur. Daarenboven is de
impact op fauna en ecosystemen afhankelijk van de gevoeligheid van de verschillende
soorten die in het gebied voorkomen.
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In wat volgt bespreken we de verstoring van de vegetatie die kan ontstaan door een
wijziging in kwantiteit van oppervlakte- of grondwater. Een blijvende verstoring van het peil
van de grondwatertafel of een permanente verstoring van de grondwaterstromingen kan
leiden tot een wijziging in grondwaterafhankelijke vegetatie. Dit heeft tevens een weerslag
op de aanwezige fauna gezien een wijziging in biotopen kan optreden.
Analyse en beoordeling
Het effect van verstoring door wijzigingen in de waterhuishouding wordt ingeschat door de
kwetsbaarheid van de aanwezige vegetaties te toetsen op basis van de
kwetsbaarheidskaarten voor verdroging die door het INBO werden opgesteld. Het Europese
en Vlaamse beschermingsstatuut dat de gebieden hebben, wordt meegenomen als
bijkomend waardecriterium. Op die manier worden de verstoringseffecten van de
verschillende aansluitingsvarianten op de waterhuishouding in de omgeving bepaald.
In deze fase van het project werd het ontwerp voor de verschillende aansluitingsvarianten
nog niet gedetailleerd uitgewerkt, daardoor mogen alle vernoemde getallen in de analyse
slechts als richtinggevend beschouwd worden.

2.3.2.1 Variant A
De ruimte-inname door de aansluiting van het kanaal op de haven van Zeebrugge volgens
variant A bedraagt in totaal ongeveer 55 ha. De grootste oppervlakte daarvan ligt in
biologisch minder waardevol gebied (35,4 ha). Het gaat hier hoofdzakelijk om het
ecotooptype ‘akker op kleiige bodem (22,8 ha). Verder wordt 8,6 ha ingenomen in biologisch
waardevol gebied en 7,5 ha in biologisch waardevol gebied met zeer waardevolle
elementen. Hierbij gaat het voornamelijk over het ecotooptype ‘weilandcomplex met veel
sloten en/of microreliëf en met relicten van halfnatuurlijke graslanden’ (9,4 ha).
Onderstaande Tabel 77 geeft voor de verschillende waarderingsklassen van de biologische
waarderingskaart de oppervlaktes weer die door aansluitingsvariant A zullen ingenomen
worden.

Tabel 77: Overzicht ruimte-inname door aansluitingsvariant A volgens de waarderingsklassen
van de BWK (Legende: m= biologisch minder waardevol, mw= complex van biologisch
minder waardevolle en waardevolle elementen, mwz= complex van biologisch minder
waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen, mz= complex van biologisch
minder waardevolle en zeer waardevolle elementen, w= biologisch waardevol, wz= complex
van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen, z= biologisch zeer waardevol)

Biologische waarde
m
mw
mwz
mz
w
wz
z
Totaal

Oppervlakte-inname
aansluitingsvariant A (ha)
35,4
3,4
0,0
0,0
8,6
7,5
0,2
55,1

Wanneer de kwetsbaarheidskaart voor ecotoopverlies (INBO) geanalyseerd wordt, zien we
dat door het aanleggen van een aansluitingskanaal volgens variant A voornamelijk weinig
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kwetsbare ecotopen zullen verdwijnen17. Er zal echter ook een oppervlakte van ongeveer
13ha aan kwetsbare ecotopen verdwijnen. Onderstaande Tabel 78 geeft de oppervlaktes
weer die zullen verdwijnen bij de uitvoering van aansluitingsvariant A, samen met hun
kwetsbaarheid voor ecotoopverlies.

Tabel 78:

Overzicht direct natuurverlies door aansluitingsvariant A volgens de
kwetsbaarheidskaart voor ecotoopverlies

Kwetsbaarheid voor
ecotoopverlies
Geen informatie
Niet kwetsbaar
Weinig kwetsbaar
Kwetsbaar
Zeer Kwetsbaar

Oppervlakte
aansluitingsvariant A (ha)
1,0
2,3
38,5
13,3
0,0

Door aansluitingsvariant A zal geen oppervlakte-inname in een natuurreservaat, VEN- of
Habitatrichtlijngebied plaatsvinden. Er zal echter wel een oppervlakte van 16,6 ha
ingenomen worden in het Vogelrichtlijngebied ‘BE2500932 – Poldercomplex’. Onderstaande
Figuur 48 geeft hier een weergave van. In het kader van de passende beoordeling is het
nodig in een later stadium in het project meer gedetailleerd de effecten van de verschillende
aansluitingsvarianten voor het directe natuurverlies en ook de verstoring door wijzigingen in
de waterhuishouding en geluidsverstoring in het beschermde Vogelrichtlijngebied te
beoordelen. Indien er significante effecten van de aanleg van de aansluitingsvariant
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.

17

De waarde van deze ecotopen wordt echter reeds aangetast door de werken van de AX. Hiervoor wordt reeds
compensatie voorzien. Het effect is bijgevolg minder groot dan de oppervlakte-inname laat vermoeden.
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Figuur 48:

Aansluitingsvariant A met aanduiding van het Vogelrichtlijngebied
‘Poldercomplex’

(bron: Vectoriële versie van de habitat- en vogelrichtlijngebieden, Agentschap voor Natuur en Bos;
digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 1991-2002 (AGIV))

Door het aanleggen van de nieuwe scheepvaartinfrastructuur volgens aansluitingsvariant A
zullen wijzigingen in de grondwaterstanden optreden. Op basis van een regionaal
grondwatermodel werden deze wijzigingen gemodelleerd. Globaal gezien kan gesteld
worden dat bij de uitvoering van aansluitingsvariant A oostelijk en centraal beperkte
grondwaterstandstijgingen (grootteorde van max. 30 cm) optreden die maximum 0,3 km
uitdeinen ten noorden en zuiden van het kanaal. Ter hoogte van het westelijke deel van de
aansluiting in de nabijheid van het Boudewijnkanaal werden grondwaterstanddalingen
gemodelleerd (grootte-orde van 20 cm) die maximaal 0,6 km uitdeinen ten noorden en
zuiden van het kanaal. Op de onderstaande Figuur 49 wordt weergegeven hoe de
grondwaterstandwijzigingen zich ruimtelijk manifesteren.

30/06/2008 175

Figuur 49:

Grondwaterstandwijzigingen ten gevolge van de realisatie van aansluitingsvariant
A

(bron: Vectoriële versie van de habitat- en vogelrichtlijngebieden, Agentschap voor Natuur en Bos;
digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 1991-2002 (AGIV))

Zoals uit de bovenstaande figuur blijkt, zullen in het Europees beschermde
Vogelrichtlijngebied BE2500932 ‘Poldercomplex’ grondwaterstandstijgingen optreden. Dit
ecosysteem is van nature vochtig. Bijgevolg worden er weinig negatieve effecten van de
beperkte grondwaterstandstijgingen verwacht. Het is echter noodzakelijk een meer
gedetailleerde analyse uit te voeren op basis van de ecohydrologische studie. De resultaten
van deze studie zullen meer nauwkeurig de gevolgen van de aanleg van aansluitingsvariant
A op de waterhuishouding weergeven.
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Onderstaand worden in Tabel 79 de oppervlaktes aan ecotopen die minder of meer
kwetsbaar zijn voor verdroging en die binnen de uiterste contouren van de
grondwaterstanddalingen vallen, weergegeven voor aansluitingsvariant A.

Tabel 79:

Overzicht van oppervlaktes binnen de uiterste contouren van
grondwaterstanddaling door aansluitingsvariant A volgens de
kwetsbaarheidsklassen voor verdroging

Kwetsbaarheid
verdroging
Geen informatie
Niet kwetsbaar
Weinig kwetsbaar
Kwetsbaar
Zeer kwetsbaar
Totaal

Oppervlakte
Aansluitingsvariant A (ha)
2,8
79,3
3,9
9,9
0,0
95,9

In bovenstaande tabel zien we dat aansluitingsvariant A door de grondwaterstanddaling in
totaal ongeveer 96 ha verstoort, waarvan het merendeel (79,3 ha) in niet kwetsbaar gebied
voor verdroging, maar ook ongeveer 10 ha in gebied kwetsbaar voor verdroging.

2.3.2.2 Variant B
De ruimte-inname door de aansluiting van het kanaal op de haven van Zeebrugge volgens
variant B bedraagt in totaal ongeveer 25,1 ha. De grootste oppervlakte daarvan in biologisch
minder waardevol gebied (16,9 ha). Het gaat hier hoofdzakelijk om het ecotooptype ‘akker
op kleiige bodem (13,3 ha). Verder wordt 4,6 ha ingenomen in biologisch waardevol gebied.
Hierbij gaat het voornamelijk over het ecotooptype ‘weilandcomplex met veel sloten en/of
microreliëf en met relicten van halfnatuurlijke graslanden’ (2,5 ha). Onderstaande Tabel 80
geeft voor de verschillende waarderingsklassen van de biologische waarderingskaart de
oppervlaktes weer die door aansluitingsvariant B zullen ingenomen worden.

Tabel 80:

Overzicht ruimte-inname door aansluitingsvariant B volgens de
waarderingsklassen van de BWK (Legende: m= biologisch minder waardevol, mw=
complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen, mwz= complex
van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen, mz=
complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen, w=
biologisch waardevol, wz= complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle
elementen, z= biologisch zeer waardevol)

Biologische waarde
m
mw
mwz
mz
w
wz
z
Totaal

Oppervlakte-inname
aansluitingsvariant B (ha)
16,9
0,0
1,4
0,0
4,6
1,9
0,3
25,1

Wanneer de kwetsbaarheidskaart voor ecotoopverlies (INBO) geanalyseerd wordt, zien we
dat door het aanleggen van een aansluitingskanaal volgens variant B voornamelijk weinig
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kwetsbare ecotopen zullen verdwijnen (18,6 ha). Er zal ook een oppervlakte van ongeveer
5,6 ha van ecotopen kwetsbaar voor ecotoopverlies verdwijnen. Onderstaande Tabel 81
geeft een overzicht van de oppervlaktes die zullen verdwijnen ten gevolge van de aanleg
van aansluitingsvariant B volgens de klassen van kwetsbaarheid voor ecotoopverlies.

Tabel 81:

Overzicht direct natuurverlies door aansluitingsvariant B volgens de
kwetsbaarheidskaart voor ecotoopverlies

Kwetsbaarheid voor
ecotoopverlies
Geen informatie
Niet kwetsbaar
Weinig kwetsbaar
Kwetsbaar
Zeer Kwetsbaar

Oppervlakte
aansluitingsvariant B (ha)
0,6
0,2
18,6
5,6
0,0

Door aansluitingsvariant B zal geen oppervlakte-inname in een natuurreservaat, VEN- of
Habitatrichtlijngebied plaatsvinden. Er zal echter wel een oppervlakte van 10 ha ingenomen
worden in het Vogelrichtlijngebied ‘BE2500932 – Poldercomplex’. Onderstaande Figuur 50
geeft hier een weergave van. In het kader van de passende beoordeling is het nodig in een
later stadium in het project meer gedetailleerd de effecten van de verschillende
aansluitingsvarianten voor het directe natuurverlies en ook de verstoring door wijzigingen in
de waterhuishouding en geluidsverstoring in het beschermde Vogelrichtlijngebied te
beoordelen. Indien er significante effecten van de aanleg van de aansluitingsvariant
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.
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Figuur 50:

Aansluitingsvariant B met aanduiding van het Vogelrichtlijngebied
‘Poldercomplex’

(bron: Vectoriële versie van de habitat- en vogelrichtlijngebieden, Agentschap voor Natuur en Bos;
digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 1991-2002 (AGIV))

Voor aansluitingsvariant B gebeurde geen specifieke modellering via het regionaal
grondwatermodel. De grondwaterstandwijzigingen ten gevolge van de aanleg kunnen echter
afgeleid worden uit de modelleringen van variant A. Zoals af te leiden uit Figuur 49 zijn er
beperkte grondwaterstandstijgingen te verwachten ter hoogte van de aansluiting, die ook
een invloed zullen hebben op het Europees beschermde Vogelrichtlijngebied
‘Poldercomplex’. In het kader van de Passende beoordeling is het noodzakelijk in een later
stadium op basis van een meer gedetailleerde ecohydrologische studie de
grondwaterstandwijzigingen ten gevolge van de aanleg van aansluitingsvariant B te
bestuderen.

2.3.2.3 Variant C
De ruimte-inname door de aansluiting van het kanaal op de haven van Zeebrugge volgens
variant C vindt grotendeels plaats op de westelijke oever van het bestaande
Schipdonkkanaal en bedraagt in totaal ongeveer 35,1 ha. De grootste oppervlakte daarvan
is biologisch minder waardevol gebied (20,4 ha). Het gaat hier hoofdzakelijk om het
ecotooptype ‘industriële bebouwing’ (7,9 ha), niet-gekarteerde eenheden (4,4 ha) en
spoorweg (3,5 ha). Verder wordt 14,4 ha ingenomen in biologisch waardevol gebied (al dan
niet met zeer waardevolle elementen), waarvan 8,7 ha behoort tot de middenberm die na de
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nieuwe sluis stroomafwaarts zal verdwijnen en vervangen wordt door een damwand. Het
ecotooptype ‘dijk’ maakt het grootste deel uit van het biologisch waardevol gebied dat zal
ingenomen worden door de aansluitingsvariant (13,1 ha). Onderstaande Tabel 82 geeft voor
de verschillende waarderingsklassen van de biologische waarderingskaart de oppervlaktes
weer die door aansluitingsvariant C zullen ingenomen worden.

Tabel 82:

Overzicht ruimte-inname door aansluitingsvariant C volgens de
waarderingsklassen van de BWK (Legende: m= biologisch minder waardevol, mw=
complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen, mwz= complex
van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen, mz=
complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen, w=
biologisch waardevol, wz= complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle
elementen, z= biologisch zeer waardevol)

Biologische waarde
m
mw
mwz
mz
w
wz
z
Totaal

Oppervlakte-inname
aansluitingsvariant C (ha)
20,4
0,0
0,0
0,0
9,5
5,2
0,0
35,1

Wanneer de kwetsbaarheidskaart voor ecotoopverlies (INBO) geanalyseerd wordt, zien we
dat door het aanleggen van een aansluitingskanaal volgens variant C voornamelijk niet
kwetsbare ecotopen zullen verdwijnen. Er zal ook een oppervlakte van ongeveer 6 ha van
weinig tot kwetsbare ecotopen verdwijnen. Onderstaande Tabel 83 geeft een overzicht van
de oppervlaktes die zullen verdwijnen ten gevolge van de aanleg van aansluitingsvariant C
volgens de klassen van kwetsbaarheid voor ecotoopverlies.

Tabel 83:

Overzicht direct natuurverlies door aansluitingsvariant B volgens de
kwetsbaarheidskaart voor ecotoopverlies

Kwetsbaarheid voor
ecotoopverlies
Geen informatie
Niet kwetsbaar
Weinig kwetsbaar
Kwetsbaar
Zeer kwetsbaar

Oppervlakte
aansluitingsvariant C (ha)
8,6
15,0
5,9
5,8
0,0

Door aansluitingsvariant C zal geen oppervlakte-inname in een natuurreservaat, VEN- of
Habitatrichtlijngebied plaatsvinden. Er zal echter wel een oppervlakte van 3,1 ha ingenomen
worden in het Vogelrichtlijngebied ‘BE2500932 – Poldercomplex’. Onderstaande Figuur 51
geeft hier een weergave van. In het kader van de passende beoordeling is het nodig in een
later stadium in het project meer gedetailleerd de effecten van de verschillende
aansluitingsvarianten voor het directe natuurverlies en ook de verstoring door wijzigingen in
de waterhuishouding en geluidsverstoring in het beschermde Vogelrichtlijngebied te
beoordelen. Indien er significante effecten van de aanleg van de aansluitingsvariant
optreden op de aanwezige habitats en/of soorten is het noodzakelijk aan te tonen dat er voor
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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.
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Figuur 51:

Aansluitingsvariant C met aanduiding van het Vogelrichtlijngebied
‘Poldercomplex’

(bron: Vectoriële versie van de habitat- en vogelrichtlijngebieden, Agentschap voor Natuur en Bos;
digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 1991-2002 (AGIV))

Door het aanleggen van de nieuwe scheepvaartinfrastructuur volgens aansluitingsvariant C
zullen wijzigingen in de grondwaterhuishouding optreden. Op basis van een regionaal
grondwatermodel werden deze wijzigingen gemodelleerd. Globaal gezien kan gesteld
worden dat bij uitvoering van aansluitingsvariant C enkel grondwaterstandstijgingen
veroorzaakt zullen worden die vooral ten westen van het kanaal een sterk uitdeinend
karakter hebben. Ten westen van het kanaal zijn grondwaterstandstijgingen te verwachten
van een grootte-orde tot 30 cm tot op max. 1,5 km van het kanaal. Deze zone is echter
havengebied waar de waterhuishouding reeds sterk gewijzigd is en dus weinig effecten te
verwachten zijn van de grondwaterstandstijging op fauna en flora. Ten oosten van het
kanaal zijn grondwaterstandstijgingen in een grootte-orde tot 20 cm te verwachten tot op 0,4
km van de kanalen. Onderstaande Figuur 52 geeft weer hoe de grondwaterstandwijzigingen
zich ruimtelijk manifesteren.
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Figuur 52:

Grondwaterstandwijzigingen ten gevolge van de realisatie van aansluitingsvariant
C

30/06/2008 183

(bron: Vectoriële versie van de habitat- en vogelrichtlijngebieden, Agentschap voor Natuur en Bos;
digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 1991-2002 (AGIV))

We zien in bovenstaande figuur dat de grondwaterstandstijgingen in het zuiden overlappen
met het Vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’. Dit gebied is van nature vochtig, dus de
effecten worden verwacht beperkt te zijn. In het noorden zien we een overlapping met het
Habitatrichtlijngebied BE2500001 ‘Duingebieden incl. Ijzermonding en Zwin’. Het is
noodzakelijk om op basis van de ecohydrologische studie meer in detail te onderzoeken wat
de gevolgen zijn van een grondwaterstandstijging op dit Habitatrichtlijngebied. Hierbij is het
ook belangrijk na te gaan in hoeverre het grondwater (verder) zal verzilten.

2.3.2.4 Conclusie
Alle aansluitingsvarianten voor de aansluiting van het Schipdonkkanaal 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.

2.3.3

Variant doorvaarthoogte 9,10 m

De variant waarbij de doorvaarthoogte van het kanaal wordt aangepast, zal geen
bijkomende effecten op de discipline fauna en flora met zich meebrengen. Bij de aanleg van
de bruggen dienen evenwel steeds de principes van de natuurtechnische milieubouw
gerespecteerd te worden.
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2.4
2.4.1

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Geoptimaliseerd alternatief

Verstoren geomorfologie
Het geoptimaliseerd alternatief sluit nauw aan bij de huidige waterhoogtes in het gebied. In
het stroomopwaartse gedeelte ligt het kanaal ingegraven in het landschap, tot 4 meter onder
het omgevingspeil. Meer stroomafwaarts daalt het omgevingspeil. In de polders ligt het
kanaal boven op het landschap en is de waterhoogte tot twee meter boven het
omgevingspeil. Het kanaal is in dit gebied afgezoomd met dijken, zoals dit ook nu het geval
is.
Het vergraven op zich leidt tot een negatieve impact op de geomorfologie. Deze impact
beperkt zich echter tot de onmiddellijke omgeving van het kanaal. Het betreft een toename
van de bestaande verstoring. Daarom wordt dit effect als beperkt negatief aangeduid. Enkel
ter hoogte van de bochtafsnijding in Raverschoot wordt een tot op heden niet verstoord
gebied aangesneden.
De wijzigingen in de waterstand (opwaarts peil) heeft een positieve impact op de
waterhuishouding in het gebied. Het peil sluit hier dichter aan bij het historische
grondwaterpeil. In de polders wordt historisch een artificieel peil aangehouden. Het
alternatief voorziet in de nodige maatregelen om dit peilbeheer ook in de toekomst te
garanderen. Het behoud van de huidige relatie tussen het Leopoldkanaal en de polders die
erin uitwateren wordt positief beoordeeld.
Verdwijnen en verstoren historisch-geografische structuren
De belangrijkste historisch-geografische waarden in het gebied zijn de verschillende kanalen
in het gebied, waarvan het Afleidings- en Schipdonkkanaal en de Damse vaart de
belangrijkste zijn. Sinds hun aanleg halfweg de 19de eeuw is het kanaal een sterk bepalend
element in het landschap. Tussen Zomergem en Damme volgt het Afleidingskanaal
grotendeels het tracé van de Lieve. De Lieve werd tussen 1251 en 1269 gegraven als
verbinding van Gent naar het Zwin, dat toen nog de uitweg vormde naar de zee. De Lieve
kruiste ter hoogte van Schipdonk ‘De Kale’ (het latere kanaal Gent-Brugge), waarvan het de
waterhoogte overnam. Met de verzanding van het Zwin nam ook het economisch belang van
de Lieve af.
Daarnaast zijn er de Damse vaart en talrijke kleinere kanalen (o.a. Eeklo’s Vaardeken).
Langs de kanalen ontstonden –vooral ter hoogte van de brugovergangen- kleine kernen
zoals Balgerhoeke.
Om de situatie voor de aanleg van het Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal te kunnen
begrijpen kan worden verwezen naar de Ferrariskaart (ca. 1777). Op deze kaart is tussen
Zomergem en Damme duidelijk de Lieve te herkennen. In dit deel van het gebied zien we
ook dat de Lieve mee bepalend is geweest voor de landschappelijke ontwikkeling (oriëntatie
van de percelen, bewoning, wegennet. Daar waar het kanaal pas in de 19de eeuw is
aangelegd (ten oosten van Zomergem, ten noorden van Moerkerke) vormt het een opvallend
artefact dat weinig relatie aanknoopt met het omliggend landschap. Opvallend zijn ook de
grote boscomplexen langs weerszijden van de Lieve, waarvan nu nog beperkte restanten
overblijven (Het Leen).
In het voorontwerp is er naar gestreefd om, waar kernen voorkomen, een bak- of gemengd
profiel te voorzien en zo de kernen te sparen. Tussen de kernen en brugovergangen wordt
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een normaal profiel voorzien. Hierdoor verdwijnt het continue dwarsprofiel dat zo
kenmerkend is voor de kanalen. De impact van dit effect neemt toe naarmate het landschap
meer open is en het omgevingspeil daalt. Dit betekent dat het effect het zwaarst doorweegt
in de polders. Er is echter voor gekozen om hier voornamelijk gebruik te maken van
beweegbare bruggen. Ter hoogte van Damme kan men duidelijk de overgang naar de
polders herkennen.
De continue bomenrijen (al dan niet op dijken) vormen een belangrijk historisch-geografisch
element. Zeker daar waar het Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal parallel lopen heeft dit
geleid tot een uniek geheel. Men dient zich hierbij wel te realiseren dat de bomen die het
kanaal nu afzomen werden geplant na WO II. Ze zijn momenteel kaprijp. Het Vlaams
Gewest is intussen begonnen met een systematische vervanging van de bomenrijen langs
(delen van) beide kanalen.
Een belangrijke negatieve impact is te verwachten van de verschillende vaste bruggen die
worden voorzien. Zij verstoren niet enkel de continuïteit van het kanaal, maar delen het
landschap op in vakjes, zeker wanneer verschillende bruggen dicht bij elkaar liggen.
De keuze om bepaalde brugovergangen samen te brengen leidt dan weer tot een verstoring
van het historische wegennet. Dit geldt ook voor de museumspoorlijn, die in Balgerhoeke het
kanaal dwarst. De spoorlijn werd in 1862 aangelegd en in 1959 buiten gebruik gesteld. Sinds
1990 is ze in gebruik als museumspoorlijn.
Door de keuze voor een uitbreiding naar het westen blijft men wel buiten de ankerplaats in
de omgeving van het Leen. Het alternatief voorziet in een bochtafsnijding ter hoogte van
Raverschoot net ten zuiden van de N9. Hierdoor wordt over een lengte van ongeveer 1,5 km
een landschap doorsneden dat deels als relictzone is aangeduid (oostrand van de Cuesta
Oedelem-Zomergem), voornamelijk omwille van zijn archeologisch belang (zie verder). Er
ontstaat een restruimte tussen het oude en het nieuwe kanaaltracé.
Ter hoogte van Damme moet het gebied van de Sifon volledig worden geherstructureerd. De
sifon (die oorspronkelijk het Afleidingskanaal en Leopoldkanaal onder de Damse Vaart
leidde) is reeds vroeger vernietigd. Het gebied is nu eerder onbestemd en heeft o.m. door de
aanleg van een parking, veel aan kwaliteit ingeboet.
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Figuur 53:

Landschap ten zuiden van Eeklo ten tijde van Ferraris en vandaag
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Figuur 54:

Het gebied tussen Maldegem en Damme ten tijde van Ferraris.
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Figuur 55:

Het gebied tussen Maldegem en Damme (bron: Google Earth)
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Figuur 56:

Landschap ten noorden van Damme ten tijde van Ferraris
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Effecten op bouwkundig erfgoed
In de directe omgeving van het kanaal is slechts een beperkte hoeveelheid bouwkundig
erfgoed aanwezig. Dit bouwkundig erfgoed is sterk verbonden met het kanaal zelf. Dit is
deels te verklaren door de rol die het Afleidingskanaal speelde tijdens de wereldoorlogen.
Tijdens WOII werd er tweemaal slag geleverd langs het kanaal. In mei 1940 tegen de
oprukkende Duitse troepen. In augustus en september 1944 werd er hevig slag geleverd
tussen de Canadezen en de Duitsers. Anderzijds heeft de aanleg van het kanaal zelf in de
19de eeuw geleid tot het verdwijnen van oude bewoningskernen langs de Lieve (bv. Celie).
In Schipdonk staat het sluizencomplex tussen het Afleidingskanaal van de Leie en het
kanaal Gent-Brugge. Hoewel er in de loop van de tijd heel wat onoordeelkundige ingrepen
zijn gebeurd (o.m. een sluiswachterhuisje), is de sluis nog zeer goed herkenbaar.
Ook te Balgerhoeke is nog een sluis te bewonderen. Deze sluis vormt een geheel met de
brug en is bepalend voor het karakter van de doortocht in Balgerhoeke.
De Rapenbrug, de brug van Balgerhoeke en de Celiebrug zijn ijzeren basculebruggen,
wederopgebouwd na de vernietiging van WO II, volgens een ontwerp van het Ministerie van
Openbare Werken van 1947.

Figuur 57:

Brug en sluis te Balgerhoeke

Het enige beschermd erfgoed is de spoorwegbrug over het kanaal te Balgerhoeke
(09/06/2004). De eerstesteenlegging vond plaats op 9 juni 1862. In september 1862 werd de
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brug in gebruik genomen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, meer bepaald op 24 mei 1940
werd de brug vernietigd. De huidige brug is een reconstructie van 1947. De spoorlijn EekloBrugge is sinds 1959 voor reizigersverkeer buiten dienst gesteld maar wordt tussen Eeklo en
Maldegem nog geregeld als historische spoorlijn (hoofdzakelijk met stoomtreinen) gebruikt.
De treinen vertrekken in het Stoomcentrum in Maldegem, dat in 2007 nog bekroond werd
met de Vlaamse monumentenprijs.
Binnen de kanaalbedding zijn, vooral ter hoogte van Damme, nog restanten te vinden van
waterbouwkundige en militaire werken uit verschillende periodes. Een groot deel van deze
constructies zal verdwijnen bij aanleg van Seine-Schelde West.
Langs het tracé bevinden zich heel wat huizen die hun oorsprong vinden in de aanleg van
het kanaal. Vaak zijn dit horecazaken of boerderijen. Ter hoogte van de bruggen en
woonkernen wordt een bakprofiel voorzien. Toch valt niet uit te sluiten dat lokaal bouwkundig
ergoed dient te verdwijnen.
Effect op archeologische waarden
De potentiële impact op de archeologische waarden kan worden verbonden met twee grote
impacten. Enerzijds zijn er de graafwerken, die leiden tot een volledige vernietiging van
archeologische waarden in het gebied, anderzijds zijn er de mogelijke gevolgen van
grondwaterstandswijzigingen in het gebied.
Het gebied tussen de Cuesta van Oedelem en het Afleidingskanaal van de Leie is erg rijk
aan archeologische vindplaatsen uit verschillende periodes. Vooral de randen van de cuesta
in het Noorden (Eeklo, Adegem, Maldegem en Oedelem gedeeltelijk), in het Oosten
(Zomergem) en in het Zuiden (Zomergem, Ursel, Knesselare, Oedelem en Beernem) worden
gekenmerkt door een bijzonder grote concentratie van archeologische sites, o.a. grafheuvels
uit de bronstijd.
•

De Romeinse site van Balgerhoeke

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

Steentijdsites langs het Afleidingskanaal van de Leie

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

Grafheuvels uit de bronstijd langs het Afleidingskanaal van de Leie

Ook hier wijst de prospectie duidelijk op de grote hoeveelheid sites in de regio. Onder hen
vermelden we de begraafplaatsen van Canadees Kerkhof, Oosteindeken en Kraaienakker
(Adegem), evenals Zomergemboven (Zomergem). De meeste sites zijn opgemerkt ten
westen van het kanaal, dwz. langs de oostelijke rand van de cuesta.
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Figuur 58:

•

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

De Romeinse site van Kraaienakker (Adegem)

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

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

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

De middeleeuwse motte van Raverschoot (Adegem)

Deze middeleeuwse motte is genivelleerd geworden in de vorige decennia. Het betreft een
mooi voorbeeld van de middeleeuwse kasteelmottes in de regio. Door de nivellering is het
belang van de site sterk gedaald, maar men kan verwachten dat er nog ondergrondse
sporen aanwezig zijn. Historische teksten wijzen op het belang van deze site, onder andere
in verband met de moord op Karel de Goede.
O.m. de middelleeuwse motte van Ravenschoot en de (reeds verstoorde) Romeinse
begraafplaats van Balgerhoeke wordt rechtstreeks getroffen door de bochtafsnijding. Het
valt echter niet uit te sluiten dat ook op ander plaatsen belangrijke archeologische
vindplaatsen worden aangetroffen.
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Figuur 59:

Middeleeuwse motte van Raverschoot (32414) en Romeinse begraafplaats (32411)
in de CAI

In de omgeving van Damme is er een zeer grote concentratie aan archeologische
vindplaatsen. Het betreft hier voornamelijk middeleeuwse en in mindere mate Romeinse
waarden. Oudere vondsten zijn –gezien de ontstaansgeschiedenis van het gebied- weinig
waarschijnlijk.

Figuur 60:

Gekende archeologische waarden in het gebied
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Veel van de gekende locaties en vindplaaten gaan terug op de complexe geschiedenis van
opeenvolgende inpolderingen en de zoektocht van de stad Brugge naar een uitweg naar
zee. Daarnaast valt ook de Romeinse activiteit af te lezen uit de vondsten.
In het gebied rond de kanalen is een beperkte aanwezigheid van grafheuvels uit de bronstijd
waargenomen. Een andere, meer recente site verdient onze aandacht: Het verdwenen
middeleeuwse dorp van Monnikerede18. De Damse vaart, juist ten noorden van het
Leopoldkanaal, heeft reeds het dorp doorsneden. Het betreft een zo'n 120 ha groot stadje,
dat voor het eerst in de teksten in 1226 verschijnt en in de loop van de 15de eeuw verdwijnt.
Langs beide kanten van de Damse vaart zijn delen van het stadje bewaard gebleven. In het
verleden is –o.m. bij het uitvoeren van natuurinrichtingsprojecten- te weinig aandacht
besteed aan de unieke archeologische waarden in het gebied.
De voorziene graafwerken zullen een directe impact hebben op de archeologische waarden
in het gebied. Het gaat hier om een bijkomende verstoring, boven op de initiële verstoring bij
aanleg van het kanaal. Het geoptimaliseerd alternatief heeft voornamelijk
grondwaterpeilstijgingen tot gevolg. Het effect van verdroging is bijgevolg beperkt.
Effect op perceptieve kenmerken
De geplande ingrepen hebben een belangrijke impact op de wijze waarop het kanaal wordt
waargenomen. Het verdwijnen van de bomen, het verplaatsen van dijken, de bouw van
nieuwe bruggen,…. Al deze ingrepen hebben een belangrijke impact.
Daarbij dient echter onderscheid gemaakt te worden tussen ingrepen met een tijdelijk
karakter en blijvende impacten.
Het kappen van de bomenrijen langs het Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal werd reeds
eerder in het vooruitzicht gesteld en is reeds deels aan de gang. Gezien de beperkte
omlooptijd van de gebruikte populieren gaat het hier om een cyclisch proces dat idealiter om
de 40 à 50 jaar plaatsvindt. De huidige populierenpopulatie is na WO II geplant en is dus aan
vervanging toe.19 Er wordt rekening mee gehouden dat het ongeveer 15 tot 20 jaar duurt om
de beeldwaarde van de bomenrijen te herstellen. Het kappen an sich is dus geen effect van
de aanpassing aan het kanaal. Wel is nu reeds duidelijk dat het niet mogelijk zal zijn om de
dichte rijen bomen allemaal op dezelfde wijze te compenseren. Bovendien zal de grotere
breedte van het Afleidingskanaal ertoe leiden dat tussen de bomenrijen een meer open
kanaal ontstaat.

18

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

19

Zie o.m. Groenbeheerplan voor de gewestwegen T300 en N378 (2003), AWV, projectgroep natuurtechniek
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Figuur 61:

Situatie te Oostkerke met recent aangeplante bomenrijen op de rechteroever

De impact is verschillend voor de verschillende segmenten van het kanaal. Het landschap
ter hoogte van het eerste segment is half-open en heeft verschillende bewoningskernen. Ten
noorden van de Raverschootbrug is het landschap reeds sterk verstoord door de
aanwezigheid van windmolens, hoogspanningsleidingen, dwarsende infrastructuren en
industriële ontwikkelingen. Het kanaal ligt hier in uitgraving, waardoor het veel minder
aanwezig is in het landschap. De perceptieve kenmerken worden slechts beperkt beïnvloed,
zij het dat de schaal van het kanaal toeneemt. Belangrijke impact is hier te verwachten van
de vaste bruggen die in het gebied worden gepland. De bruggen zijn hier deels tussen de
kernen gepland om hun ruimtelijke impact te verminderen, hierdoor zijn ze echter meer
dominant aanwezig in het landschap.
Eenmaal voorbij Balgerhoeke wordt het landschap meer open. In het tweede segment zal
vooral de brug tussen Celie en Strobrugge een belangrijke negatieve impact hebben.
In de polders worden de meeste bruggen vervangen door beweegbare bruggen, om zo de
ruimtelijke en visuele impact te verminderen. De beweegbare bruggen zullen slechts een
beperkte impact hebben, aangezien ze steeds met bomenrijen zullen worden geflankeerd.
De vaste bruggen zullen daarentegen van ver zichtbaar zijn in het open polderlandschap.
Op grote afstand is de impact van het verbreden van het kanaal –op een termijn van een 20tal jaar- eerder beperkt. Indien ervoor geopteerd wordt om opnieuw bomenrijen aan te
planten, zal de impact op grote afstand vooral bepaald worden door de dwarsende bruggen,
die prominent aanwezig zullen zijn in het open landschap.
Op korte afstand zal echter de inrichting van het kanaal zelf een belangrijke impact hebben.
Zowel de grotere schaal als de dwarsende bruggen hebben een belangrijke negatieve
impact. Voordeel is wel dat het Leopoldkanaal zijn huidige schaal behoudt.
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2.4.2

Aansluitingsvarianten

2.4.2.1 Variant A
Verstoren geomorfologie
Aansluitingsvariant A leidt tot een aanzienlijke vergraving in het poldergebied ten zuiden van
de haven. Dit Middenland werd gevormd tijdens de Duinkerken III-transgressies. De laatste
keer dat het gebied werd overstroomd, dateert uit 838. Daarna strekte zich hier een ruim
gebied van slikken en schorren uit, dat in de loop van de 9de en 10de eeuw werd gebruikt
voor het weiden van schapen. In de 11de eeuw werd het gebied volledig ingepolderd.
Hierdoor ontstond een inversielandschap met kreekruggen en komgronden. Later vonden
hier uitveningen en lokaal ook kleiwinning plaats. Het resultaat is een open weidelandschap
met een uitgesproken microreliëf en een hoge natuurwaarde. Zowel binnen als buiten het
havengebied kunnen deze gronden nog als relicten worden teruggevonden.

Figuur 62:

Ankerplaatsen en relictzones

(bron: Digitale versie van delandschapsatlas, MVG-LIN-AROHM-Monumenten en Landschappen,
toestand 31/03/2001 (AGIV); digitale versie van topografische kaart 1/100.000, raster, NGI, opname
1986-1990 (AGIV))

Binnen het achterhavengebied bevinden zich volgens de landschapsatlas twee restanten
van Middellandpolders: het poldergebied achterland haven Zeebrugge (R30007).
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De twee delen van deze relictzone zijn restanten van de oorspronkelijke polderbodem die
bestaat uit een afwisseling van lichte kleigronden en uitgeveende poelgronden, met een
uitgesproken microreliëf. Er is een aanzienlijke oppervlakte verzilte weiden aanwezig (door
zoutwaterinfiltratie vanuit het Boudewijnkanaal) met brede, ondiepe sloten. Enkel het
westelijk deel is nog herkenbaar. Het oostelijk deel is intussen grotendeels opgespoten en in
gebruik genomen door de haven.
Net buiten het havengebied ligt het Poldergebied Ramskapelle-Hoeke, dat ook deel uitmaakt
van het Oostelijke Middelland. Dit gebied vormt een aaneengesloten Poldergebied met een
uitzonderlijke waarde. Die waarde wordt benadrukt door de aanwezigheid van een aantal
ankerplaatsen en belangrijke lijnrelicten; ondanks het feit dat er t.o.v. de bestaande toestand
reeds bijkomende verstoringen zijn gepland (aanleg AX) blijft de voorziene ingreep sterk
negatief. De unieke polderbodems worden verder verstoord en versnipperd. Bovendien zal
ook de waterhuishouding in het gebied worden verstoord.
Verdwijnen en verstoren historisch-geografische structuren
Door de aanleg van het kanaal wordt dit unieke poldergebied verder vernietigd en opgeknipt.
Alle historisch geografische kenmerken (parcellering, microreliëf,…) verdwijnen. De relatie
met de polderdorpen en polderboerderijen wordt verder verstoord. Samen met de aanleg
van de AX zorgt de aanleg van het kanaal voor de vernieting van wat nog rest aan polders
ten noorden van de N376. Dit leidt de facto tot een uitbreiding van het havengebied.
Effecten op bouwkundig erfgoed
In het betrokken gebied bevinden zich nog enkele typische witgekalkte polderboerderijen. Zij
vormen een belangrijk element dat toelaat het polderlandschap te begrijpen. Enkele van
deze boerderijen worden rechtstreeks bedreigd. Daarnaast is er een onrechtstreekse impact
te verwachten ten gevolge van de verstoring van de samenhang tussen de boerderijen en
het polderdorp Dudzele enerzijds, en de omliggende polders. Dudzele zou in de loop van de
9de eeuw als woonterp zijn ontstaan. Frankische schapenboeren stichtten vlakbij de
schaapsweiden een nederzetting met de typische driehoekige vorm, nog herkenbaar in de
dorpskern.
Onder graaf Arnulf I van Vlaanderen (900-965) neemt na het bouwen van dijken de
inpoldering van het kustgebied een aanvang. De natste gronden dienen als weiland, de
drogere stukken voor akkerbouw. Dudzele is één van de oudste dorpen ten noorden van
Brugge en vormt een uitvalsbasis van waaruit de ontginning van de oostelijke kustpolders
wordt gerealiseerd.
De overstromingen in het begin van de 11de eeuw zetten slechts het noordelijk deel van
Dudzele onder water. De dorpskern en de vele wallen blijven bestaan.
Op de brede kreekrug ten westen van Dudzele ontstaan enkele belangrijke heerlijkheden.
Iets noordelijker, op dezelfde kreekrug, stichten de cisterciënzers de abdij Ter Doest.
De Sint-Pietersbandenkerk kent in de middeleeuwen een grote bekendheid als
bedevaartsoord van Sint-Leonardus die er zeker al sinds ca. 1060 wordt vereerd. Het
monumentale romaanse gebouw is dan ook de belangrijkste kerk ten noorden van Brugge.
In de 13de eeuw zijn er zeker al een aantal steenovens werkzaam op ter Doest en in de
buurt van de Sint-Laureinskapel (op de hoek met de Pathoekeweg). In de periode 13321344 is er sprake van een grote productie bakstenen die vanuit Ramskapelle over Dudzele
naar Brugge worden vervoerd. De aanmaak en het vervoer van bakstenen geeft aan een
belangrijk deel van de Dudzeelse bevolking werkgelegenheid.
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In de 16de en 17de eeuw wordt de regio veelvuldig geteisterd door politieke en religieuze
onlusten, waarbij o.m. de kerk wordt vernietigd. Pas ca. 1591 stabiliseert zich de toestand en
kan de landbouwactiviteit langzaam weer worden hernomen. Er wordt een plan opgemaakt
voor de nieuwe kerk op de plaats van de romaanse. Pas in 1718 wordt de nieuwe kerk
ingewijd. Het uitzicht van Dudzele blijft vanaf de late middeleeuwen tot de 19de eeuw quasi
ongewijzigd.
Er is geen rechtstreekse bedreiging voor de dorpskom van Dudzele. Het afsnijden van
Dudzele van (wat nog rest van) de noordelijk polders wordt negatief beoordeeld.

Figuur 63:

Hoeve ‘De drie koningen’, Westkapelsesteenweg 215 (1781)

Effect op archeologische waarden
Het uitvoeren van aanzienlijke graafwerken in een gebied met een dergelijke complexe
geschiedenis leidt tot een grote kans op vernietiging van archeologische waarden.
Onderstaande afbeelding en tabel geven een overzicht van de reeds gekende vindplaatsen.
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Figuur 64:

Gekende archeologische vindplaatsen in het gebied

Tabel 84:

Gekende locaties met archeologisch belang uit CAI

Locatie
CAI

Plaats

Omschrijving

Datering

Opmerkingen

70033

Heist

Alleenstaande
hoeve

Late middeleeuwen
(voor 1500)

Losse aardewerkvondsten

72230

Ramskapelle

Structuur

Onbepaald

71703

Ramskapelle

Visweg

Reeds vermeld in
1050

Liep van Brugge over Dudzele naar Rugge
(Koudekerke)

72244

Ramskapelle

Site met
walgracht

Reeds verdwenen
in 1477

Ophoging werd ca. 1965 grotendeels
geëffend

72238

Ramskapelle

Capkens
hofstede

Vermeld eerste
de
helft 15 eeuw

72227

Ramskapelle

Steenbakkerij

Onbepaald

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

71702

Ramskapelle

Dudzeelse
Heerweg

Reeds vermeld in
1050

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

72228

Ramskapelle

Steenbakkerij

71731

Ramskapelle

Brugse tegelrie
(steen en
pannenbakkerij)

Late middeleeuwen

72229

Ramskapelle

Onbepaald

Onbepaald

71748

Ramskapelle

Ramskapelse
steenweg

Reeds vermeld
1660-1800

71683

Ramskapelle

Weg

Vermeld voor 1050

72218

Ramskapelle

Site met
walgracht

Opgericht 1 helft
de
17 eeuw, ca.
1800 verdwenen

Walgracht grotendeels bewaard

72191/
72219

Damme

Hoeve en
watermolen

Hoeve: onbepaald
(vermeld in 1515)

Huidige windmolen is gebouwd in 1867

ste

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

Heeft zich ontwikkeld tot moderne weg

Molen: 1180?
Vervangen door
windmolen
202223

Dudzele

Hoeve Noord

Middeleeuwen

Onbepaald

72222

Motte (Oostkerke)

Alleenstaande
hoeve

Ca. 1700
verdwenen

Hoeve met drie schoorsteenpijpen

202230/
202227

Dudzele

Hoeve
Stapelvoorde

Onbepaald

202224

Dudzele

Hoeve
Stapelvoorde

Onbepaald

72233

Bewoning

70027

Dierix’ Vos wal
(Ramskapelle)

Site met
walgracht

Volle
middeleeuwen

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

71686

Dudzeelse
steenweg

Weg

Middeleeuwen

1050-1800

Het gaat hier om een opduiking in de
microtopografie

Volle
middeleeuwen

Perceptieve kenmerken
De bouw van het kanaal leidt tot een drastische wijziging van de perceptieve kenmerken in
het gebied. Het kanaal, dat hier afgezoomd wordt met dijken, brengt de haven tot vlak bij
Dudzele. Het bakprofiel dat ter hoogte van Dudzele wordt gebruikt en de sluis versterken de
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perceptie van een groter wordend havengebied. Ook in het oostelijk deel van de betrokken
polder treden aanzienlijke wijzigingen op. De bouw van een grote zwaaikom en het brede
profiel van het kanaal zelf zorgen voor een dominerend landschapselement. Het feit dat voor
het eerst een verstoring plaatsvindt ten zuiden van de N376 wordt bijkomend negatief
beoordeeld.

2.4.2.2 Variant B
Geomorfologie
Variant B valt voor wat betreft de ruimte-inname, deels samen met variant A. In het deel van
het poldergebied leidt dit tot een aanzienlijke verstoring als gevolg van de bouw van een
zwaaikom. Om het wachten van schepen voor de sluis mogelijk te maken wordt bovendien
een breed bakprofiel toegepast, met aanzienlijke graafwerken tot gevolg. Door de lage
ligging van de omgeving worden bovendien dijken voorzien.
Historisch-geografische kenmerken
Door de aanleg van het kanaal wordt dit unieke poldergebied verder vernietigd en opgeknipt.
Alle historisch-geografische kenmerken (parcellering, microreliëf,…) verdwijnen. Samen met
de aanleg van de AX zorgt de aanleg van het kanaal voor de vernietiging van een aanzienlijk
deel van de polders ten noorden van de N376. Door de aansluiting op het zuidelijk
insteekdok ontstaat bovendien een groot restgebied. Dit leidt de facto tot een uitbreiding van
het havengebied. Dezelfde aansluiting leidt bovendien tot de vernietiging van wat nog rest
van de relictzone.
Bouwkundig erfgoed
In het betrokken gebied bevinden zich nog enkele typische witgekalkte polderboerderijen. Zij
vormen een belangrijk element dat toelaat het polderlandschap te begrijpen. Enkele van
deze boerderijen worden rechtstreeks bedreigd. Daarnaast is er een onrechtstreekse impact
te verwachten ten gevolge van de verstoring van de samenhang tussen de boerderijen en de
omliggende polders.
Archeologie
Het uitvoeren van aanzienlijke graafwerken in een gebied met een dergelijke complexe
geschiedenis leidt tot een grote kans op vernietiging van archeologische waarden.
Perceptieve kenmerken
De bouw van het kanaal leidt tot een drastische wijziging van de perceptieve kenmerken in
het betrokken gebied. Het kanaal, dat hier afgezoomd wordt met dijken, brengt de haven
verder in de polders, tot bezuiden de N376. Het bakprofiel dat wordt gebruikt en de sluis
versterken de perceptie van een groter wordend havengebied. De bouw van een grote
zwaaikom en het brede profiel van het kanaal zelf zorgen voor een dominerend
landschapselement. Het feit dat voor het eerst een verstoring plaatsvindt ten zuiden van de
N376 wordt bijkomend negatief beoordeeld.
De bouw van kruisende infrastructuur met een aanzienlijke hoogte kan wel aanleiding geven
tot bijkomende verstoringen. Bij het ontwerp van de AX heeft men grote inspanningen
gedaan om de verstoring in het gebied ten oosten van de haven te beperken. Wanneer voor
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variant B wordt gekozen –en de AX het kanaal bovengronds zal kruisen- zal hier echter een
bijkomende verstoring optreden.

2.4.2.3 Variant C
Geomorfologie
Variant C maakt grotendeels gebruik van de bestaande kanalen om een verbinding te
realiseren. De aansluitingsvariant loopt door reeds verstoord gebied. Hierdoor is het effect
op de geomorfologische waarden in het gebied verwaarloosbaar.
Historisch-geografische kenmerken
Het doortrekken van een verbreed kanaal wijzigt het historische profiel van het
Afleidingskanaal. Zo moet over een aanzienlijk deel de middenberm worden gewijzigd om de
bouw van een uitwateringsconstructie mogelijk te maken. Het profiel is hier echter al deels
verstoord door een eerdere verbreding ter hoogte van de haven.
Bouwkundig erfgoed
Er is geen gekend bouwkundig ergoed langs dit deel van het Afleidingskanaal.
Archeologie
Op de rechteroever van het Leopoldkanaal bevinden zich heel wat belangwekkende
archeologische vindplaatsen. Er kan echter worden aangenomen dat de linkeroever van het
Afleidingskanaal, waar de uitbreding is voorzien, reeds sterk verstoord is. De aansluiting via
de voorhaven heeft echter tot gevolg dat heel wat kruisende infrastructuren (wegen,
spoorwegen, gasleidingen) moeten worden aangepast. De werken die hiermee gepaard
gaan kunnen leiden tot bijkomende verstoring van archeologische vindplaatsen.
Perceptieve kenmerken
De impact van de wijzigingen aan het kanaal zelf is beperkt. De bouw van kruisende
infrastructuur met een aanzienlijke hoogte kan wel aanleiding geven tot bijkomende
verstoringen. Bij het ontwerp van de AX heeft men grote inspanningen gedaan om de
verstoring in het gebied ten oosten van de haven te beperken. Wanneer voor variant C wordt
gekozen –en de AX het kanaal bovengronds zal kruisen- zal hier echter een belangrijke
verstoring optreden..

2.4.3

Variant doorvaarthoogte 9,10 m

Het verhogen van de doorvaarthoogte leidt tot een toename van de impact van de kruisende
infrastructuur. Dit is vooral van belang op plaatsen waar geen beweegbare bruggen worden
voorzien. In het bijzonder is dus bijkomende impact te verwachten tussen Schipdonk en
Strobrugge en ter hoogte van de achterhaven. In vergelijking met de reeds bestaande
impact is deze bijkomende impact beperkt. Dit wil niet zeggen dat hierdoor –zeker lokaaleen toename van de verstoring ontstaat, vooral dan van de perceptieve kenmerken.
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2.4.4

Conclusie

Uit bovenstaande tabel 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 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.
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 zijn daarentegen wel belangrijke bijkomende effecten te verwachten ten gevolge van
aanpassingen aan kruisende infrastructuren. Variant A scoort slecht. De grote oppervlakteinname, het versnipperend en vergravend effect in een waardevol gebied leiden tot sterk
negatieve effecten. Variant B heeft ook aanzienlijke directe effecten. Ondanks de kortere
aansluiting 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 verhogen van de bruggen tot 9,10 m versterkt de meeste negatieve impacten. Vooral op
perceptieve kenmerken kan dit lokaal tot een ernstige toename van de impact leiden.

30/06/2008 205

