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1. INLEIDING 

1.1. De opdracht 
Onderhavig rapport beschrijft de problematiek van de waternoden voor de realisatie van de Seine-
Schelde Westverbinding via het huidige Afleidingskanaal, en de problematiek van de verzilting 
tengevolge van de aansluiting van het kanaal op de Haven van Zeebrugge. Dit kanaal is in de 
Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West onderzocht als binnenvaartalternatief voor de ontsluiting 
van de Vlaamse kusthavens. Het rapport betreft een aanvulling op de rapportage van de 
onderzoeken inzake waterhuishouding in het kader van de Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde 
West. 

Het “Verkennend onderzoek over de waterbeschikbaarheid en verziltingsaspecten” betreft een 
aanvullende opdracht op de vermelde Haalbaarheidsstudie uitgeschreven door ‘Waterwegen en 
Zeekanaal NV afdeling Bovenschelde’ in het Bestek 16EGGE/06/51 van 16/01/2007, en 
toegekend aan het studieconsortium RA, IMDC, TRITEL en Technum. 

1.2. Doel van de studie 
De studie heeft tot doel na te gaan in hoeverre de realisatie van de Seine-Schelde 
Westverbinding via het Afleidingskanaal een bijkomende vraag naar water creëert in een 
systeem waarin vele claims op het beschikbare water rusten. 

Het is de bedoeling om de watervraag van het kanaal in te schatten, evenals de mogelijkheden 
aan te geven om aan deze vraag te voldoen, zonder of met een zo beperkt mogelijke impact op 
overige claims op het water. 

De aansluiting van het Afleidingskanaal op de haven van Zeebrugge zal zonder maatregelen 
leiden tot een verzilting van het kanaal. Dit is niet wenselijk. 

De studie heeft dan ook tot doel na te gaan welke maatregelen bij de bouw van het kanaal 
moeten genomen worden om de verzilting te beperken tot een aanvaardbaar niveau. 

Het doel van de studie van verziltingsaspecten is om de verwachte verzilting in het kanaal in 
beeld te brengen en om te bepalen welke maatregelen mogelijk en noodzakelijk zijn om de 
verzilting te beperken. 

Het is tevens de bedoeling knelpunten en leemten in kennis te identificeren en de nodige 
aanbevelingen te formuleren voor vervolgonderzoek om de effecten en mogelijkheden 
eenduidig te bepalen. 

1.3. Overzicht van de studie 
Dit rapport is een bijlagerapport van de Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West. 

1.4. Opbouw van het rapport 
Het rapport wordt voorafgegaan door een managementsamenvatting (Hoofdstuk 2). 

Het rapport start met een herneming van de beschrijving van de huidige waterbehoeftes in het 
systeem van de Gentse kanalen, waaruit de premisse volgt dat het kanaal zoveel als mogelijk zijn 
eigen behoeften moet lenigen (Hoofdstuk 3). 
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Vervolgens wordt de actuele verziltingstoestand van de kanalen rond de haven van Zeebrugge en 
in de polders besproken (Hoofdstuk 4). Hiervoor is een uitgebreide meetcampagne uitgevoerd, 
waarvan de resultaten in Bijlage A zijn opgenomen. 

De zoetwaterwaternood van het nieuwe kanaal wordt beproken in Hoofdstuk 5. De watervraag om 
de verzilting van het kanaal te beperken neemt hiervan een belangrijk deel voor haar rekening. De 
effecten van de verzilting komen aan bod in Hoofdstuk 6. Op basis van saliniteitsmetingen (Bijlage 
A), een daarvan afgeleide inschatting van zoutflux (Bijlage B1), en de ijkingsparameters van een 
model van de verzilting van het Kanaal Gent-Oostende (Bijlage B2), is een dichtheidsafhankelijk 
stromingsmodel opgesteld van het nieuwe kanaal, waarmee de verzilting is onderzocht voor 
verschillende scenario’s. Ook de verzilting na het nemen van zoutwerende maatregelen is 
onderzocht. Verschillende zoutwerende maatregelen worden besproken in Bijlage C. Resultaten 
zijn opgenomen in Bijlage D. 

De bekomen randvoorwaarden van het oppervlaktewatermodel zijn vervolgens gebruikt in een 
dichtheidsafhankelijk grondwaterstromingsmodel (Bijlage E) om de effecten op de 
grondwaterstroming en miilderende maatregelen te onderzoeken. 

In Hoofdstuk 7 worden de mogelijke zoetwaterbronnen verkend. Tenslotte worden noden en 
beschikbare watervolumes tegenover elkaar afgewogen in een waterbalansanalyse, waaruit 
randvoorwaarden voor het beheer worden afgeleid (Hoofdstuk 8). 

1.5. Dankwoord 
Dit onderzoek was mogelijk dankzij de medewerking van: 

• MBZ, toestemming bij metingen aan de Verbindingssluis en het ter beschikking stellen van 
gegevens over scheepspassage 

• PAD, voor het ter beschikking stellen van informatie, de toelating tot het bezoeken van de sluis 
te Duinkerke en het uitvoeren van metingen in de kolk 

• RWS Directie Zeeland, voor het ter beschikking stellen van informatie, de toelating tot het 
bezoeken van de Krammersluizen en uitvoeren van metingen in de kolk 

• RWS Zeeland, Meetinformatiedienst, voor het ter beschikking stellen van informatie 
• Texion, voor het ter beschikking stellen van informatie 
• VLM, voor het ter beschikking stellen van informatie 
• VNF, voor het ter beschikking stellen van informatie 
• W&Z ABS cel exploitatie, toestemming bij metingen aan de Verbindingssluis en het ter 

beschikking stellen van gegevens over scheepspassage 
• WL, voor het ter beschikking stellen van debietmetingen 
• Zwinpolder, voor het ter beschikking stellen van informatie 
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1.6. Gebruikte afkortingen en benamingen 

1.6.1. Gebruikte afkortingen 
AKL Afleidingskanaal van de Leie 

CTD (electrical) conductance, temperature, depth 

KGO Kanaal Gent-Oostende 

KGT Kanaal Gent-Terneuzen 

ppt parts per thousand, maat om saliniteit uit te drukken, een ppt van ca. 32 komt 
overeen met deze van het zeewater aan de Belgische kust 

 

1.6.2. Benamingen 
verbindingskanaal kanaal dat het Afleidingskanaal van de Leie verbindt met het 

Boudewijnkanaal  

Dudzelesluis sluis tussen het Boudewijnkanaal en het verbindingskanaal 

Groot Pand Pand gevormd door de Leie afwaarts van de sluis te Sint-Baafsvijve, het 
Afleidingskanaal van de Leie tot de sluis van Schipdonk (en in ontwerp de 
sluis te Raverschoot), het Kanaal Gent-Oostende tot de Dampoortsluis, de 
Ringvaart tot de sluizen te Merelbeke, de Bovenschelde afwaarts van de 
sluis te Asper 

Verbindingssluis sluis tussen het Boudewijnkanaal en het Kanaal Gent-Oostende 

opwaartse sluis deze sluis verbindt het Groot Pand met het Afleidingskanaal, ze is gelegen 
te Raverschoot 

 

1.7. Definities van verzilting 
De (massa-)dichtheid van zeewater bedraagt rond 1025 kg/m³ en van zoet water 1000 kg/m³. 
Zeewater is zwaarder doordat het een aantal zouten bevat. Water uit volle zee bevat deze zouten 
in vaste gewichtsverhoudingen: het heeft een min of meer constante samenstelling. De meest 
gebruikte parameters om het zoutgehalte in met zoet water gemengd zeewater uit te drukken zijn 
de saliniteit en de chlorositeit. De saliniteit is het aandeel van de massa van deze zouten in een 
kilogram zeewater, uitgedrukt in grammen per kilogram, dus in promillen. Onverdund zeewater 
heeft een saliniteit van ongeveer 35 promille (ppt). 

De zoutconcentratie wordt ook uitgedrukt als totaal opgeloste stoffen (TDS) in milligram per liter 
water (mg/l) of gram zout per kubieke meter water (g/m³). Dit is beide ppm. Ook wordt de 
zoutconcentratie gemeten als elektrische geleidbaarheid van water (EC). 

De elektrische geleidbaarheid wordt meestal uitgedrukt in millihos per centimeter (mmhos/cm), 
deci Siemens per meter (dS/m), of micro Siemens per centimeter (1 mmho/cm = 1dS/m = 
1000µS/cm). 

De relatie tussen zoutconcentratie (C) en elektrische geleidbaarheid (EC) bedraagt ongeveer C = 
640 * EC (voor EC< 5 dS/m, voor EC> 5 ds/m geldt eerder C = 800 * EC). 
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Vanwege onder andere de eenvoudiger bepaling wordt saliniteit ook vaak uitgedrukt als 
chlorositeit. Dat is het aantal grammen Cl-ionen (eigenlijk inclusief een hele kleine hoeveelheid 
broom en jodium) in 1 liter zeewater van 20°C, als “zoutgehalte” gehanteerd. De chlorositeit van 
weinig verdund zeewater bedraagt rond 19,5 gram per liter, of wel 19,5 promille. Vanwege de 
genoemde vaste gewichtsverhoudingen bestaat er een vaste betrekking tussen saliniteit (S) en 
chlorositeit (Cl): S = 1,80655 Cl, als beide in promillen zijn weergegeven. 

Brakwater is water met een ander zoutgehalte dan zoet of zeewater. Men onderscheidt 
oligohalien of zwak brak (saliniteit van 0,3 - 3 chloorionen per liter), mesohalien of brak (3 - 10 
chloorionen per liter) en polyhalien of sterk brak (10 - 17 chloorionen per liter) water. Brakwater 
komt voor in mengzones, bij de overgang van zoetwater naar zeewater. 

Voor de classificatie wordt gebruik gemaakt van het Venetiaans systeem (Tabel 1-1, Venice 
system, 1959). 

Tabel 1-1: Venetiaans classificatiesysteem voor zoutwater 

 Type Chlorositeit (g Cl-/l) Saliniteit ppt 

Zoet Limnetisch <0,3 <0,5 

Zwak brak Oligochalien 0,3 – 3,0 0,5 – 5,0 

Brak Mesohalien 3,0 – 10,0 5,0 – 18,0 

Sterk brak Polyhalien 10,0 – 17,0 18,0 – 30,0 

Zout Euhalien >17,0 >30,0 

 

Een classificatie op basis van de elektrische geleidbaarheid wordt gegeven door De Moor en De 
Breuck (1969) (Tabel 1-2): 

Tabel 1-2: waterclassificatie op basis van elektrische geleidbaarheid (De Moor en De Breuck, 1969) 

Geleidbaarheid (µS/cm bij 20°C) Indeling 

<200 Zeer zoet 

200 - 400 Zoet 

400 - 800 Matig zoet 

800 - 1600 Zwak zoet 

1600 - 3200 Matig brak 

3200 - 6400 Brak 

6400 - 12800 Zeer brak 

12800 - 25600 Matig zout 

25600 - 38400 Zout 
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2. MANAGEMENTSAMENVATTING 
De realisatie van een bevaarbare verbinding tussen de Ringvaart rond Gent en de haven van 
Zeebrugge langs het Afleidingskanaal van de Leie creëert een zoetwatervraag in een systeem 
waarin op de beschikbare zoetwatervoorraden al vele claims rusten. In onderhavige studie wordt 
deze vraag gedefinieerd en afgetoetst aan het beschikbare water, en wordt nagegaan welke 
maatregelen moeten genomen worden. 

De vraag wordt in hoofdzaak gecreëerd door het in verbinding stellen van het actuele 
zoetwaterkanaal met de sterk verzilte haven van Zeebrugge. 

Op basis van vergelijkbare situaties en systemen in binnen- en buitenland wordt gezocht naar 
mogelijke maatregelen en wijzen van beheer om aanvaardbare saliniteiten voor oppervlakte- en 
grondwater te bekomen langs het Afleidingskanaal. 

2.1. De watervraag van het kanaal 
Vandaag bepalen de versassingen en de verdamping het grootste deel van het verbruik van het 
kanaalwater van het Afleidingskanaal van Schipdonk tot Zeebrugge. Met het aanpassen van het 
kanaal tot een scheepvaartkanaal neemt de vraag toe door: 

• toename van de verdamping ten gevolge van de verbreding van het wateroppervlak 
• toename van het aantal versassingen en vergroting van het kolkvolume 
• toename van de infiltratie omwille van de verhoging van het kanaalpeil 

Aan deze termen moet nog het water toegevoegd worden dat nodig is om de verzilting te 
beperken aan de aansluiting van het kanaal met de haven van Zeebrugge. Andere termen, zoals 
vraag van de industrie en landbouw, kunnen als verwaarloosbaar beschouwd worden. 

De verbreding van het kanaal is een rechtstreeks gevolg van de vergroting van het gabariet. De 
toename van de verdamping is lineair met de toename in oppervlakte van het kanaal. 

Via een nieuwe sluis wordt de verbinding van het Groot Pand met het Afleidingskanaal 
gegarandeerd. Het kanaal moet klasse Vb schepen toelaten. Een typische Vb-sluis meet 210 m op 
12,5 m, en dient om een hoogteverschil van 2,10 m tussen het normaal peil op het opwaarts pand 
naar het normale kanaalpeil te overwinnen (van 5,60 m naar 3,50 m). Het totaal volume nodig voor 
de versassingen hangt af van de trafiek (symmetrisch of asymetrisch, individueel of gegroepeerd, 
lege of geladen schepen en scheepstype). Het verbruik hangt ook af van het sluistype, het 
voorgestelde Vb-type of een dubbel zo brede en iets langere sluis van het Evergemtype (230m 
lang en 25m breed), en het al dan niet inzetten van tussendeuren. 

Met een Vb-sluis ligt het verbruik bij onregelmatige trafiek veel lager dan bij een Evergemtype sluis 
(maximaal 1,65 tegenover 3,61 m³/s, zonder tussendeur, en 1,18 tegenover 2,46 m³/s bij gebruik 
van één tussendeur1). Maar de grote sluis laat toe nog efficiënter te sparen door groeperingen (tot 
0,55 m³/s tegenover 0,69 m³/s, bij een sluis zonder tussendeur). Globaal genomen zal het verbruik 
bij een Vb-sluis echter veel lager liggen dan bij de Evergemsluis. 

Deze volumes zijn niet te allen tijde beschikbaar. In periodes van watertekorten moet het daarom 
steeds mogelijk zijn om het verschil aan te vullen door het oppompen van het versaste water. 
Daarom dienen de versassingen niet beschouwd te worden als een gebruiksterm van de 
watervraag.  
                                                 
1 cijfers voor een trafiek van 9433 schepen en uitgaande van een gemiddelde belading van 60% 
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Door het hogere kanaalpeil zal ook de infiltratie toenemen. De infiltratie zal vooral hoger zijn in de 
periode vlak na realisatie. Door verdieping en verbreding wordt het kanaalwater rechtstreeks in 
contact gebracht met watervoerende lagen. Na verloop van tijd vormt zich een nieuwe minder 
doorlatende contactlaag, waardoor de toename van de infiltratie afneemt. De infiltratie zal vooral 
toenemen in de nieuw te graven verbinding met het Boudewijnkanaal. Elders ligt het normaalpeil 
van het huidige kanaal ook al boven de grondwatertafel of is het kanaal drainerend. De infiltratie is 
geschat op basis van een regionale grondwatermodellering (IMDC, 2008a). Waar nodig is het 
mogelijk een impermeabilisering van het kanaal te overwegen. 

De verziltingsterm wordt in volgende paragraaf behandeld. 

2.2. Verziltingswerende maatregelen 
Zonder verziltingswerende maatregelen zal het kanaal, naar analogie met het Boudewijnkanaal, 
verzilten. De verzilting van het oppervlaktewater zal leiden tot verzilting van het grondwater. De 
verzilting van het grondwater is het grootst waar het kanaal infiltrerend is. 

In het Kust- en Poldersysteem is het diepere grondwater zout. Opwaarts van Moerkerke komt 
geen zout meer voor in het grondwater. In de kustpolders is het voorkomen van zout een historisch 
gegeven. Ondanks het voorkomen van zout is het toch mogelijk aan landbouw te doen. Sedert het 
winnen van de polders op de zee is neerslagwater het zoutwater geleidelijk aan het verdringen. 
Bovenop het diepere zwaardere verzilte grondwater vormt zich een ondiepe zoetwaterlens. In de 
meest doorlatende kreekgebieden heeft deze het zoute grondwater volledig verdrongen, waardoor 
ook in het Kust- en Poldersysteem belangrijke zoetwatervoorraden voorkomen. 

Het zoute grondwater wordt gecontroleerd door het peilbeheer, gevoerd door de polderbesturen. 
Via het drainagesysteem wordt het zoutwater opgevangen en afgevoerd. Voor de afvoer wordt 
bevloeiingswater gebruikt. Het zoetere bevloeiingswater dient tevens om het water op peil te 
houden in de zomerperiode en te vermijden dat het zoutwater tussen de drainagegrachten opkwelt 
of stijgt. 

Simulaties tonen dat zonder maatregelen, en met het huidige waterbeheer, een verzilting van het 
kanaalwater zich voortzet tot aan de opwaartse sluis. Een densiteitsafhankelijk stromingsmodel 
van het Afleidingskanaal toont de voortschrijding van een zoutfront vanaf de aansluiting aan het 
Boudewijnkanaal tot aan de opwaartse sluis. Zonder of met een beperkt bovendebiet2, voltrekt de 
verzilting tot 1 ppt zout aan de opwaartse sluis zich in ca. 20 tot 30 dagen. Gedurende enkele 
dagen spoelen aan een debiet van 35 m³/s volstaat om het kanaal nagenoeg zoutvrij te maken. In 
een 20 tal dagen stelt de verziltingstoestand zich echter terug in. Daarom zijn maatregelen tegen 
verzilting nodig. 

Uit analyses van verplaatst kolkvolume blijkt dat sluisbeheer (groeperen van schepen, gebruik van 
tussendeuren) al leidt tot een belangrijke reductie van de zoutflux, echter niet voldoende om een 
sterke verzilting van het kanaal te vermijden. 

Verschillende gekende verziltingswerende maatregelen zijn geïnventariseerd. Efficiënte 
maatregelen vergen steeds een zeker zoetwaterverbuik. Gegeven de context van waterschaarste 
kunnen enkel maatregelen met een zo beperkt mogelijk zoetwaterverbruik overwogen worden. 
Enkel bij maatregelen waarbij tussen gesloten sluisdeuren het zoetwatervolume vervangen wordt 

                                                 
2 het bovendebiet wordt gevormd door gebiedseigen afvoer en het water dat via de stuw van Schipdonk vanuit het 

Groot Pand ingelaten wordt, dit laatste wordt gevoed met water van het Leie- en Bovenscheldebekken 
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door zoutwater3, is het mogelijk efficiënt de zoutflux naar het zoete kanaal te beperken zonder al te 
grote verliezen aan zoetwater. Dergelijk systeem bestaat en werd voor het eerst toegpast in de 
Mardycksluis te Duinkerke, en wordt daarom vaak het Duinkerke-type genoemd. Op en langs de 
Schelde-Rijnverbinding in Nederland zijn meerdere sluizen uitgerust met dergelijke systemen. De 
saliniteit van het zoetwaterlichaam wordt er opgevolgd. Hieruit blijkt dat dergelijke systemen er in 
slagen de zoutinflux te beperken tot 2 à 5%. De zoetwaterverliezen liggen in de orde van enkele 
tientallen percenten van het kolkvolume. 

Uitgaande van een sluis van het Duinkerketype aan de verbinding met de haven van Zeebrugge, 
zijn met het model van het Afleidingskanaal simulaties uitgevoerd met een beperkte zoutinflux. 
Daarbij is een zoutflux van 10% van een sluis zonder maatregelen genomen. De aanname in de 
hier bestudeerde situatie is daarmee ongetwijfeld als conservatief te bestempelen, zeker gelet op 
de resultaten die elders gehaald worden (zie hoger). De simulaties tonen in deze aanname aan dat 
dit leidt tot een toestand waarin de saliniteit met vrij geringe waterhoeveelheden beperkt wordt, 
zowel in plaats als in zoutgehalte. De grootste saliniteiten (in de orde van 1 à 2 ppt op de 
kanaalbodem) doen zich voor op het verbindingskanaal. Op het Afleidingskanaal blijft het 
kanaalwater buiten de grenzen van het Kust- en Poldersysteem zoet. 

Een goed sluisbeheer is ook bij een sluis van het Duinkerketype noodzakelijk, dit beperkt immers 
het zoetwaterverlies. 

2.3. Effect van verzilting op het grondwater 
Zonder zoutwerende maatregelen aan de sluis zou het volledige kanaal brak worden. Omwille 
van hogere kanaalpeilen en omwille van het dichtheidsverschil tussen zoet- en brakwater treden 
wijzigingen op in de grondwaterstroming. Uit simulaties met een grondwatermodel van het Kust- 
en Poldersysteem langs het verbindingskanaal en het Afleidingskanaal afwaarts van de Damse 
Vaart volgt dat over een zone van ongeveer 500 m aan weerszijden van het kanaal het grondwater 
in sterke mate verzilt. Langs het verbindingskanaal treedt een bijkomende verzilting op bovenop de 
uitbreiding van de verzilting als gevolg van de autonome ontwikkeling van de verzilting vanuit het 
Boudewijnkanaal en de haven. 

Met een drainagegracht is het niet mogelijk het effect van de verzilting vanuit het Seine-Schelde 
Westkanaal te beperken. Met een pompbatterij waarmee parallel aan het kanaal grondwater wordt 
opgepompt, blijkt dit wel mogelijk te zijn. 

Bij zoutwerende maatregelen aan de sluis is de saliniteit op de kanaalbodem significant lager. 
Het water dat in het grondwatersysteem wordt ingebracht heeft een veel lagere saliniteit dan dat 
van het diepere zoutwater. 

Er kunnen meerdere invloedszones onderscheiden worden: 

• In de (korte) zone tussen de sluis ter hoogte van Dudzele en het Boudewijnkanaal is de 
verzilting vanuit het kanaal niet duidelijk te onderscheiden van de verzilting door de autonome 
ontwikkeling. Door de autonome ontwikkeling zal de verzilting die vandaag al langs het 
Boudewijnkanaal voorkomt, zich hoe dan ook over een grotere zone uitstrekken. 
Impermeabilisatie van de bodem in de aansluitingszone is niet nodig vermits de verzilting 
nagenoeg gelijk is bij autonome ontwikkeling. Het is wel belangrijk om de sluis dicht tegen het 
Boudewijnkanaal aan te bouwen om het meest zoute water in het verbindingskanaal zover als 
mogelijk van het Afleidingskanaal te houden.  

                                                 
3 door geleidelijke vervanging van het zoet- door zoutwater, met recuperatie van het zoetwater zonder (of met 

beperkte) menging met zoutwater, volgens principes gebaseerd op het densiteitsverschil tussen zoet en zoutwater 
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• In de zone rond het verbindingskanaal wordt het diepere zoute grondwater verdrongen door 
de toegenomen zoetwaterdruk vanuit het kanaal. Het effect wordt gedeeltelijk gemaskeerd 
door de verzilting vanuit de haven door de autonome ontwikkeling. Het gemobiliseerde zout 
verlaat het systeem via de aanwezige drainagegrachten in de invloedszone rond het 
verbindingskanaal. Het gevolg is een toename van de verzilting van deze grachten. Zoals 
hoger beschreven voeren deze grachten vandaag ook al brak water af. Dit water wordt 
afgevoerd naar het Leopoldkanaal, dat ook vandaag al brak water ontvangt vanuit de polders. 
Het inbrengen van zoetwater in het grondwatersysteem vanuit het kanaal veroorzaakt aldus in 
zekere mate een (versnelde) ontzilting van het grondwater. Het verbindingskanaal vormt zelfs 
in zekere zin een buffer tegen de toenemende verzilting vanuit het havengebied. De effecten 
langs het verbindingskanaal zijn daarmee niet eenduidig negatief of positief. De zone rond het 
verbindingskanaal sluit aan op het havengebied waar er omwille van de ophoging van de 
terreinen en door de uitbreiding van het zuidelijk insteekdok, hoe dan ook belangrijke 
wijzigingen in de grondwaterhuishouding en in de zoet-zoutwaterverdeling optreden. 

• Langs het Afleidingskanaal is het effect op het grondwater gering in vergelijking met de 
autonome ontwikkeling. 

• Buiten het Kust- en Poldersysteem, waar het zoutgehalte op het kanaal niet toeneemt, is er 
geen verziltingseffect. 

2.3.1. Secundair effect op landbouw 
Door de werking van de drainage en het peilbeheer is het secundaire effect op landbouw gering. 
De effecten zijn het duidelijkst merkbaar door een stijging van de verzilting in de belangrijkste 
afvoergachten gelegen in een zone van ongeveer 500 meter rond het verbindingskanaal en het 
Afleidingskanaal in de onmiddelijke omgeving van de aansluiting op het verbindingskanaal. Door 
menging met het afvoerwater is de globale invloed hiervan beperkt. Tussen deze grachten is er 
een toename van de saliniteit in het grondwater. In de zone rond het verbindingskanaal, waar de 
hoogste saliniteiten optreden (in de orde van 1 à 2 ppt), is het risico op vermindering van 
opbrengst voor de meest zoutgevoelige gewassen het grootst. Bij eventuele problemen is het 
mogelijk hiervoor met aangepast peilbeheer (bevloeiing en drainage) een oplossing te bieden. Bij 
een verziltingswerende sluis van het Duinkerke-type blijven de effecten op het grondwater dan ook 
beheersbaar. 

De praktijk wijst uit dat met het gevoerde peilbeheer landbouw in de polders mogelijk is, en dit ook 
langs het sterk verzilte Boudewijnkanaal. Ook langs het Kanaal Gent-Terneuzen is met hogere 
saliniteiten, in het bijzonder in de lagere gelegen polders in Zeeuws-Vlaanderen, landbouw 
mogelijk. Ook in de polders langs het Volkerak Zoommeer is landbouw mogelijk. De grens van de 
verzilting is hier bepaald op 0,40 g chlorositeit/l (ca. 0,7 g/l) op het Schelde-Rijnkanaal omwille van 
de waterkwaliteit van daar gelegen innamepunten. Dit betekent een hogere zouttolerantie voor het 
meer zelf (0,5 tot 1,0 g chlorisiteit, of ca. 1 à 2g/l). 

Met efficiënte verziltingswerende maatregelen aan de sluis is de situatie langs het Afleidingskanaal 
duidelijk gunstiger dan in de vermelde voorbeelden. 

2.4. Waterbeschikbaarheid 
De watervraag van het kanaal wordt bepaald door verdamping, infiltratie en de zoetwaterverliezen 
bij de uitwisseling aan de sluis. Verschillende zoetwaterbronnen komen in aanmerking om de 
zoetwaternood van het kanaal te lenigen: 

• de gebiedseigen afvoer 
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• gebiedsvreemd water uit omliggende stroomgebieden 
• de basisafvoer vanuit het Groot Pand 
• de watervoorraden in de kanalen en waterlopen 
• speciaal aangelegde watervoorraden 
• wasafvoeren vanuit het Groot Pand 

Voor verschillende regimes is een waterbalans opgesteld. Implicaties naar voorradenbeheer, 
sluisbeheer en verzilting worden voor de verschillende situaties beschreven. 

Gebiedseigen water en normaal regime 
De gebiedseigen afvoer betreft het stroomgebied van het Afleidingskanaal van Schipdonk tot de 
uitwateringssluizen te Zeebrugge. Het is een stroomgebied met een oppervlakte van ca. 127 km². 
Het deelstroomgebied van de Ede is het grootste, met een oppervlakte van ca. 46 km². 

Er bestaat een nauwe gebiedsrelatie met het stroomgebied van het Leopoldkanaal. Vanaf de stuw 
te Sint-Laureins, met inbegrip van het excentrisch gelegen deelstroomgebied van het Zuidervaartje 
(Kerkevaart en Polder van Sint-Trudo-Ledeken), neemt dit stroomgebied 366 km² in en is daarmee 
veel groter dan het eigen stroomgebied van het Afleidingskanaal. Tussen de jaren 70 en 90 (van 
de 20ste eeuw) werd omwille van de slechte kwaliteit de basisafvoer van het Zuidervaartje 
rechtstreeks naar het Afleidingskanaal gepompt. Met het verbeteren van de waterkwaliteit wordt de 
basisafvoer echter weer gravitair via het Leopoldkanaal afgevoerd. De pompen laten toe om bij 
wassen water naar het Afleidingskanaal te voeren. 

Vandaag wordt vanuit het Groot Pand in alle omstandigheden een minimale hoeveelheid water 
naar het Afleidingskanaal gevoerd. Het betreft schutverliezen, lekverliezen en afvoer over de stuw. 
Zelfs in de droogste maanden van 2003 lag deze afvoer nog in de orde van 200 l/s. 

Uit de waterbalans blijkt dat de gebiedseigen afvoer aangevuld met een minimale toevoer vanuit 
het Groot Pand bij normaal regime (50 percentieldebiet) volstaat om aan de watervraag van het 
kanaal te voldoen. Daarmee volstaat in de maanden november tot en met maart in normale 
omstandigheden de gebiedseigen afvoer. 

Ook het gemiddelde zomerdebiet, gevormd door de gebiedseigen afvoer en de gemiddelde 
toevoer vanuit het Groot Pand, volstaat om aan de watervraag te beantwoorden. Het gemiddelde 
zomerdebiet is echter een abstract begrip. Het gemiddelde wordt gevormd door een opeenvolging 
van periodes van wassen met verhoging van de basisafvoer en periodes met een dalende 
basisafvoer. 

Zomerregime en droogteperiodes: het aanspreken van watervoorrraden 
In het geval van onvoldoende afvoer kunnen watervoorraden aangesproken worden om het tekort 
aan te vullen. Naast de watervoorraden in de kanalen en waterlopen binnen het Schelde- en 
Leiebekken zelf, zouden ook voorraden aangelegd kunnen worden in afgesneden Leiemeanders. 
Tijdens wassen kunnen deze voorraden terug aangevuld worden. 

Door het toestaan van beperkte peilstijgingen en -dalingen op het normaalpeil in de kanalen en 
waterlopen kunnen tijdelijk grote volumes water vrijgemaakt worden op de verschillende 
kanaalpanden, zonder daarmee de scheepvaart of andere claims in het gedrang te brengen. 

Ook het volume dat in de meanders geborgen zou kunnen worden is groot. Een deel van dit 
volume zou opgespaard kunnen worden om droogteperiodes te overbruggen. 

Ook het Leopoldkanaal biedt mogelijkheden om water te bergen tot het stuwpeil in de polders. Bij 
het overwegen van het benutten van water uit het Leopoldkanaal dient rekening gehouden te 
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worden met de hogere saliniteit van dit water, en dient te allen tijde de afvoer bij wassen 
gewaarborgd te zijn. 

Er dient jaarlijks rekening gehouden te worden met periodes van onvoldoende gebiedseigen 
afvoer. Wanneer tevens lage bovendebieten op de Leie en Bovenschelde voorkomen, en het 
moeilijk te verantwoorden is om de tekorten met Leie- en Bovenscheldewater te compenseren, 
kunnen de voorraden op de bevaarbare waterwegen aangesproken worden. Met deze voorraden 
alleen al kunnen periodes van enkele maanden overbrugd worden. 

Uit de analyse blijkt dat de mogelijke beschikbare voorraden toelaten om ook in langere 
droogteperiodes tegemoet te komen aan de watervraag van het kanaal. Dit vereist echter een 
specifiek voorradenbeheer, dat in geval van het inzetten van water gespaard in Leiemeanders, 
gekoppeld moet worden aan het beheersen van wassen. 

Lagere toevoer 
Bij lagere zoetwatertoevoer dient het verlies aan zoetwater aan de sluis verder beperkt te worden. 
Dit kan, wanneer hiertoe de noodzaak zich opdringt, door het beperken van het aantal schuttingen. 
De kolk dient hierbij zo optimaal mogelijk gevuld te worden. Door het vertragen van het 
uitwisselingsproces wordt de dikte van de menglaag beperkt en is het mogelijk het 
zoetwaterverlies te beperken. Dit vertaalt zich uiteraard wel in een toename van de reistijd van de 
schepen. 

Bij lagere watertoevoer zal het zoutfront in opwaartse richting opschuiven. Om het zoutfront terug 
te dringen is een tijdelijke verhoging van het debiet nodig. 

Wassituaties: spoeling 
Het Afleidingskanaal heeft als primaire functie het afvoeren van waswater naar zee. Deze functie is 
een opportuniteit in het beheersen van de verzilting. 

Ondanks de verlaagde influx bij een zoutwerende sluis neemt het zoutgehalte in het kanaal toe. 
Spoeling leidt tot gemiddeld lagere zoutgehalten, en laat toe het bij lage afvoeren eventueel 
opgeschoven zoutfront terug te dringen. 

Bij wassen wordt de afvoer naar het Afleidingskanaal verhoogd, en bij extreme wassen speelt het 
kanaal een belangrijke rol in de waterbeheersing rond Gent. Het is de bedoeling dat het kanaal 
deze rol in de toekomst blijft vervullen. Er zullen dus ook in de toekomst regelmatig wasafvoeren 
langs het kanaal afgeleid worden. 

Ten behoeve van de peilregulering van het Groot Pand wordt in nattere periodes minstens een 
twintigtal keren per jaar 20 à 40 m³/s afgevoerd naar het Kanaal Gent-Terneuzen via de stuw te 
Evergem. Dit is meer dan het contractuele debiet van 13m³/s. Het overtollige debiet wordt 
meestal geloosd via de Middensluis te Terneuzen, waardoor het niet bijdraagt tot de beperking 
van de verzilting op het Kanaal Gent-Terneuzen. Het is daarom een opportuniteit om het 
overtollige debiet af te voeren via het Afleidingskanaal ten behoeve van het actief 
voorradenbeheer of om het Afleidingskanaal te spoelen. 

Op regelmatige tijdstippen zal daarmee het zout geheel of gedeeltelijk verwijderd en 
teruggedrongen worden. Spoeling via de uitwateringssluizen te Zeebrugge leidt ook op het 
verbindingskanaal tot een verlaging van de saliniteit. Rechtstreekse spoeling via het 
verbindingskanaal zou echter tot nog lagere saliniteiten leiden. Door het toestaan van 
sluispassages van zoet naar zout, zonder uitwisseling (dus met verlies van de zoete kolk naar het 
zoute bekken) neemt het debiet op het kanaal al toe. Verdere verhogingen zijn mogelijk mits de 
bouw van een stuw of pompen aan de sluis. Een belangrijke randvoorwaarde is de beperking van 
de peilschommelingen in de achterhaven. Daarom is, ondanks de grote oppervlakte van het 
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bekken gevormd door Boudewijnkanaal en achterhaven, het volume of de duur van spuien 
beperkt. Het SHIP-project4 biedt evenwel een opportuniteit om aan de nieuw te bouwen sluis5 de 
nodige kunstwerken te bouwen om het peil in de haven te controleren en de doorvoer van 
waswater langs de zoutwerende sluis te verhogen. 

2.5. Conclusies en implicaties voor realisatie en uitbating 
Zonder specifieke maatregelen tegen verzilting, leidt het in verbinding stellen van het kanaal met 
de haven van Zeebrugge tot een zoutinflux. Door densiteitsstroming ontwikkelt zich een zoutfront 
dat zich opwaarts voortzet. Het actuele spuibeheer, door het afleiden van waswater via het kanaal, 
volstaat niet om het zout te fixeren en beweging tot de opwaartse sluis te voorkomen. 

Verzilting van het kanaal zal zonder afdichting leiden tot infiltratie in het grondwater. Buiten de 
poldergebieden, waar zout grondwater voorkomt, is dit moeilijk aanvaardbaar. 

Het is daarom aangewezen de zoutinflux via de sluis zoveel mogelijk in te perken. De meest 
efficiënte zoutwerende maatregelen aan sluizen vergen alle een zekere hoeveelheid zoetwater. 
Systemen waarbij zoet- en zoutwater door elkaar vervangen worden tussen gesloten sluisdeuren 
zijn het efficiëntst. De nood aan zoetwater is daarbij eerder beperkt en in belangrijke mate 
controleerbaar. Bij voldoende beschikbaar zoetwater wordt de problematiek van verzilting 
beheersbaar. 

Om tussen het Boudewijnkanaal en de sluis de infiltratie naar grondwater te beperken is een 
impermeabilisatie nodig van deze aansluitingszone. 

Tijdens een normaal winterregime volstaat de huidige afvoer om te voldoen aan de watervraag van 
het kanaal. In periodes met lage gebiedseigen afvoeren niet. In dit geval moet elders water 
vandaan gehaald worden. Voorraden aanwezig in de bevaarbare waterlopen en water 
gestockeerd in afgesneden meanders van de Leie laten toe om tekorten over periodes van enkele 
maanden bij te passen. Het aanspreken van voorraden zal jaarlijks regelmatig over korte periodes 
(enkele dagen tot weken) en mogelijk meerdere malen over langere periodes moeten gebeuren 
(enkele weken tot maanden), waarbij de voorraden bij wassen terug aangevuld worden. Dit vergt 
een aangepast voorradenbeheer. 

Dit betekent dat het realiseren van een volwaardige binnenvaartverbinding van de haven van 
Zeebrugge met de Seine-Scheldeverbinding moet gepaard gaan met het nemen van voldoende 
maatregelen tegen de verzilting. Bovendien geldt de voorwaarde dat het kanaal voor zijn 
waterbehoefte niet op fundamentele wijze ingrijpt op de actuele waterverdeling te Gent. Dit 
betekent dat bij watertekorten geen water wordt gebruikt ten koste van het gebruik op het Kanaal 
Gent-Oostende, Kanaal Gent-Terneuzen en de Zeeschelde. Daar de maatregelen tegen verzilting 
een zekere hoeveelheid zoetwater vergen, dienen bijzondere maatregelen genomen te worden om 
voldoende waterbeschikbaarheid te garanderen. 

Naar realisatie en uitbating van het kanaal toe heeft dit volgende implicaties: 

• de bouw van een sluis met verziltingswerende maatregelen om de flux van zoutwater naar het 
kanaal te beperken 

                                                 
4 SHIP of Strategisch Haveninfrastructuurproject voor de haven van Zeebrugge, waarbij de Visartsluis vervangen 

wordt door een nieuwe sluis, mogelijk op een meer landinwaarts gelegen locatie 
5 hiermee wordt de in het kader van het SHIP-project te bouwen sluis bedoeld 
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• een operationeel waterbeheer erop gericht om het kanaal te voorzien van het nodige debiet 
om de infiltratieverliezen, de verdamping en de zoetwaterverliezen aan de Dudezelesluis te 
compenseren: 

- hierbij wordt gebiedseigen afvoer aangevuld met water uit voorraden 
- de voorraden dienen aangevuld te worden in periodes van was 
- bij belangrijke wassen zal net zoals dit ook vandaag het geval is, overtollig water 

afgevoerd worden via het Afleidingskanaal, wat het geheel of gedeeltelijk 
wegspoelen van zout mogelijk maakt 

- het voorzien van pompen aan de opwaartse sluis om, in aanvulling van het 
beschikbare water, de verliezen ten gevolge van de versassingen te compenseren 

• een sluisontwerp en -beheer gericht op het beperken van het kolkvolume, door sluisafmetingen 
aangepast aan de verwachte trafiek (<10.000 schepen per jaar), door het benutten van een 
tweede deur, door het optimaal vullen van het kolkvolume, …  

• het impermeabiliseren van de kanaalbodem tussen de Dudzelesluis en het Boudewijnkanaal 
om infiltratie naar het grondwater te verhinderen 

Naast deze minimumvoorwaarden kunnen met bijkomende maatregelen verdere verbeteringen 
bekomen worden van de situatie en uitbatingsvoorwaarden: 

• De mogelijkheid om te spoelen via het verbindingskanaal zorgt op dit kanaal voor een verdere 
daling van de saliniteit. 

Net zoals afwaarts duurzaam met water omgegaan moet worden, dient dit ook opwaarts te 
gebeuren. Het verdient de aanbeveling in het grensoverschrijdend overleg op 
stroomgebiedsniveau met de waterbeheerders en waterwegbeheerders in Frankrijk en Vlaanderen 
verder te zoeken naar besparingsmogelijkheden door het aanleggen van voorraden en door het 
(meer frequent) gebruik van pompen. 

Nog te vermelden valt dat de berekeningen gevoerd werden vanuit een zeer voorzichtige 
benadering wat betreft o.a. de bepaling van de zoutinflux door een sluistype Duinkerke, de te 
verwachten trafieken en de actuele (minimum-)afvoeren vanuit het Groot Pand naar het 
Afleidingskanaal. 
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3. HUIDIGE WATERBEHOEFTE VAN GENTSE KANALEN 
De analyse van de waterbehoefte van de Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde-West (IMDC, 
2008a) wordt hier hernomen, om het probleem van de actuele waterbehoefte van de kanalen rond 
Gent te schetsen. 

De voeding van de bestaande kanalen is er hoofdzakelijk afkomstig van de Leie en de Boven-
Schelde. Via de Gentse Ringvaart wordt het water van de Leie en de Boven-Schelde over de 
afwaterende kanalen verdeeld. De Ringvaart bestaat uit drie vakken. Het Noordervak sluit aan bij 
het Kanaal Gent-Terneuzen, het Westervak staat in vrije verbinding met het kanaal Gent-
Oostende, het Afleidingskanaal van de Leie, de Leie en de Boven-Schelde, terwijl het Zuidervak 
uitmondt in de Zeeschelde. In vermelde studie is de waterbehoefte van deze waterwegen 
besproken. 

De studie concludeert dat er ook vandaag belangrijke tekorten kunnen optreden op het Kanaal 
Gent-Terneuzen. Er blijkt tijdens droge perioden geen groot overschot te zijn op het Kanaal Gent-
Oostende. Elke bijkomende claim van het oppervlaktewater in dit systeem zal dus ten koste gaan 
van de doorvoer naar de Zeeschelde. Hiervan kunnen de ecologische effecten onmogelijk 
ingeschat worden zonder fundamenteel onderzoek. Het enige mogelijke uitgangspunt voor de 
ontwikkeling van het Afleidingskanaal ten behoeve van de scheepvaart is dat het nieuwe kanaal 
(zo veel mogelijk) in zijn eigen watervraag voorziet. 

3.1. Kanaal Gent-Oostende 
Voor de periode 2003 tot en met juli 2006 werden meetreeksen ter beschikking gesteld van 
debieten op het kanaal Gent-Oostende en de belangrijkste zijlopen. Aan de hand van deze 
meetreeksen kan een vergelijking worden gemaakt tussen de gemeten afvoeren op het kanaal 
Gent-Oostende en de werkelijke waterbehoefte van het kanaal. De waterbehoefte werd begroot 
door middel van een simulatie met het waterbalansmodel en omvat het debiet dat nodig is om aan 
de vraag van de watergebruikers te voldoen en de verdampings- en schutverliezen te 
compenseren op het kanaal Gent-Oostende en de afwaterende kanalen (Damse Vaart/Kanaal 
Brugge Sluis, Boudewijnkanaal en Kanaal Plassendale-Nieuwpoort). 

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

Met het waterbalansmodel werd de verdamping van kanaalwater berekend in een droog jaar zoals 
2003. De belangrijkste watergebruikers langs het kanaal en het gemiddelde onttrokken debiet zijn 
gekend (IMDC, 2008a) en dus is het mogelijk het aandeel van de verschillende sectoren en de 
evaporatie in de jaarlijkse waterbehoefte te berekenen. Dit wordt weergegeven in Figuur 3-1. De 
gemiddelde jaarlijkse waterbehoefte van het Kanaal Gent-Oostende bedraagt 2,23 m³/s voor 2003. 
Het debiet dat werd begroot om de verzilting van het grondwater in de polders te beperken is goed 
voor ruim de helft hiervan (1,15 m³/s). Industriële onttrekkingen vertegenwoordigen een kwart van 
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de waterbehoefte (0,58 m³/s), bijna dubbel zoveel als het waterverbruik door versassingen (0,31 
m³/s). De landbouw is de kleinste waterverbruiker met slechts 0,21 % van de totale watervraag 
(0,005 m³/s). 

 
Figuur 3-1: Aandeel van de verschillende sectoren en de evaporatie in de jaarlijkse waterbehoefte in 2003 

van het Kanaal Gent-Oostende en zijn afwaterende waterlopen 

De meetreeksen op het Kanaal Brugge-Oostende in Varsenare werden aangewend om de toevoer 
naar het Kanaal Gent-Oostende vanaf de Ringvaart te berekenen. Zo werden de inkomende 
debieten gesimuleerd van begin 2003 tot juli 2006. Figuur 3-2 geeft de vergelijking weer van de 
inkomende debieten en de vraag (berekend zoals hierboven beschreven) op het Kanaal Gent-
Oostende. Deze wijst op voldoende waterhoeveelheden op deze tak. Enkel in juli 2003 is er tijdelijk 
een beperkt tekort. 
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Figuur 3-2: Vergelijking inkomende debieten en waterbehoefte op het Kanaal Gent-Oostende 

 

3.2. Afleidingskanaal van de Leie 
De huidige watervraag van het Afleidingskanaal van de Leie (afwaarts Schipdonk) is beperkt, ook 
in vergelijking met de overige kanalen. De gemiddelde jaarlijkse watervraag in 2003 bedroeg 
slechts 0,05 m³/s (Figuur 3-4). Driekwart hiervan is voor rekening van de verdamping. Er komen 
geen industriële onttrekkingen voor. Versassingen aan de sluis van Schipdonk, voornamelijk voor 
pleziervaart, vertegenwoordigen een waterverbruik van gemiddeld 0,01 m³/s, of 21% van de 
waterbehoefte van het kanaal. De landbouw langs het kanaal neemt 3% van de waterbehoefte 
voor zijn rekening. Vandaag is op het Afleidingskanaal van tekorten geen sprake (Figuur 3-3). 

De actuele debieten (Tabel 3-1) volstaan ruimschoots om aan de behoefte te voldoen. Het debiet 
is nagenoeg volledig bepaald door geregeling van de toevoer vanuit het Groot Pand. De maanden 
waarin het minste debiet wordt ingelaten zijn september en oktober. 

Tabel 3-1: debieten gemeten te Zomergem (oktober 2002 t/m december 2007) 

Maand 

Debiet (m³/s) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Gemiddeld 11.25 10.86 5.36 1.04 1.51 1.44 3.77 2.11 0.53 0.81 3.88 7.52 

Mediaan 8.80 3.80 3.17 0.46 0.32 0.33 0.97 0.34 0.19 0.16 2.56 5.61 
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Figuur 3-3: Toetsing van de debieten gemeten te Zomergem op het Afleidingskanaal aan de waterbehoefte 
in de periode 2003-juni 2006 (boven). Uitvergroting van de debieten onder de 1 m³/s (onder) 
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Figuur 3-4: Aandeel van de verschillende sectoren en de evaporatie in de jaarlijkse waterbehoefte in 2003 
van het Afleidingskanaal van de Leie 

3.3. Kanaal Gent-Terneuzen 
De watervraag van het Kanaal Gent-Terneuzen wordt in grote mate bepaald door het debiet dat 
nodig is voor de industrie en voor de versassingen in Terneuzen en de beperking van de 
zoutindringing (Figuur 3-5). De grafiek baseert zich op gegevens vervat in het waterbalansmodel 
van Michielsen, S., Peeters, P. & Van Eerdenbrugh, K. (2006). Van het industrieel waterverbruik 
wordt het koelwater, dat terug in het systeem komt, niet getoond. Het landbouwverbruik is 
verwaarloosbaar tenopzichte van het water vereist voor het beperken van de zoutintrusie te 
Terneuzen. 
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Figuur 3-5: Aandeel van de verschillende sectoren en de evaporatie in de jaarlijkse waterbehoefte van het 

Kanaal Gent-Terneuzen in 2003  

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

De gegevens aan de meetpost aan de stuw te Evergem werden voor de periode eind 2002 tot de 
zomer van 2005 ter beschikking gesteld voor deze studie. Uit deze metingen blijkt dat zowel in 
2003 als in 2004 het debiet over de stuw alleen niet voldoende is om aan de verplichting van van 
13 m³/s te voldoen, en aangevuld dient te worden met andere voedingsbronnen. 2003 vertoonde 
volgens het KMI een uitzonderlijk neerslagdeficit in juli en september en kende abnormaal tot zeer 
abnormaal warme lente- en zomermaanden. Op een droge maand maart en een uitzonderlijk natte 
maand augustus na, was 2004 een normaal jaar wat betreft de maandelijkse neerslagtotalen. 
Zowel in mei als in augustus 2004 lag de gemiddelde maandelijkse temperatuur uitzonderlijk hoog, 
met hogere verdamping als gevolg. 
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Figuur 3-6: Vergelijking van de doorvoer naar het Kanaal Gent-Terneuzen via de stuw te Evergem (station 

05190600) in de periode 2003-juni 2005 met de vereiste watertoevoer van 13 m³/s (gemiddeld over 2 
maanden); naast de debieten aan de stuw te Evergem dragen ook de sluis, de Tolhuisstuw, de Sint-

Jorisstuw, de Moervaart, Avrijevaart en Kale bij tot het behalen van het vereiste debiet. 

Figuur 3-6 geeft voor 2003 en 2004 het deficit weer van het gemeten doorvoerdebiet richting Gent-
Terneuzen over de stuw te Evergem t.o.v. het streefdebiet van 13 m³/s. 

Het deficit is moet aangevuld worden vanuit andere voedingsbronnen: 

• De schutsluis van Evergem verbruikt tussen 0.8-1.0 m³/sec gemiddeld over een etmaal en 
voedt dus met deze hoeveelheid. 

• Er is een konstante doorstroming via de Tolhuissluis die altijd geraamd wordt op 1.0 m³/sec 
• Er is eveneens konstante doorstroming via de Leie en de St Jorisstuw te Gent die minstens 

gemiddeld 1.0 m³/sec doorvoert naar het KGT. 
• Het grootste deel van het bekken van de Gentse kanalen watert af naar het KGT via de 

Moervaart, de Avrijevaart en de Kale, samen goed voor 2 tot 20 m³/sec afhankelijk van het 
weer. 

• Ten slotte is er de belangrijke watervang van STORA-ENZO op het kanaal Gent-Brugge die 
zijn koel- en proceswater loost in het KGT wat goed is voor 0.26 m³/sec gemiddeld over een 
etmaal. 

 

Doordat de eventuele tekorten (ten opzichte van de 13 m³/s) ruimschoots gecompenseerd worden 
wanneer er voldoende debiet beschikbaar is, zijn er nog nooit conflicten met Rijkswaterstaat 
geweest over de voeding van het kanaal Gent-Terneuzen. 
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3.4. Zeeschelde 
De netto doorvoeren naar de Zeeschelde zijn gekend. Figuur 3-7 geeft de frequentie van debieten 
weer, gemeten in Melle in de periode 1997-2006.  

 
Figuur 3-7: Frequentietabel van de debieten op de Zeeschelde in Melle voor de periode 1997-2006 

Er is echter geen kennis beschikbaar over de vraag of nood. Elke extra afname op het Groot Pand 
is ten koste van deze doorvoer. 

Het is duidelijk dat de afvoer naar de Zeeschelde in droge periodes ook terugvalt tot lage waarden. 
Hoge bovendebieten hebben een invloed op de instelling van het zoutwaterfront op de 
Zeeschelde, het is echter niet duidelijk welke rol lagere en normale afvoeren spelen in de 
waterhuishouding van de Zeeschelde. 

Met te lage bovendebieten bestaat de kans op het creëren van stagnerende ecologische 
omstandigheden op de Boven-Schelde tot de monding van de Rupel (pers. comm. prof. Patrick 
Meire). Er is momenteel te weinig kennis om de gevolgen op het ecosysteem van de Zeeschelde 
en de eventuele omkeerbaarheid ervan in te schatten. Daarom is het niet reduceren van de afvoer 
naar de Zeeschelde, zonder kennis van de mogelijke gevolgen, als een van de uitgangspunten 
van het project genomen. 
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Figuur 3-8: Debieten, gemeten op de Zeeschelde in Melle 



IMDC NV Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West 
i.s.m. Universiteit Gent aspecten van waterbeschikbaarheid en verzilting 

8101-5191-153-05   I/RA/14112/08.103/RAD 36 versie 4.0 - 16/03/09 

4. HUIDIGE VERZILTINGSTOESTAND 

4.1. Verziltingstoestand in de kanalen rond de haven van Zeebrugge 
Gegevens over saliniteit van het oppervlaktewater zijn schaars. Het waterkwaliteitsmeetnet van 
de VMM betreft metingen aan het oppervlak, en geven geen informatie over de 
saliniteitstoename met de diepte. Daarom zijn verschillende saliniteitsmetingen uitgevoerd. 
Deze zijn opgenomen in bijlage. 

Uit de metingen volgt dat het Leopoldkanaal duidelijk zouter is dan het Afleidingskanaal. Dit is 
een gevolg van de drainage van verzilt water in de polders dat via het Leopoldkanaal wordt 
afgevoerd. 

Het Boudewijnkanaal is sterk verzilt, met maximale saliniteiten opwaarts van de zeesluizen. Ter 
hoogte van de Verbindingssluis is het water minder zout. Het aansluiten van het 
Afleidingskanaal op de haven of het Boudwijnkanaal zal zonder zoutwerende maatregelen 
leiden tot een influx van zout naar het Afleidingskanaal. 

De influx van zout van het Boudewijnkanaal, via de Verbindingssluis naar het Kanaal Gent-
Oostende is in detail opgevolgd omdat dit een voorbeeld is van een zoetkanaal dat in 
verbinding staat met een zout (sterk verzilt) waterlichaam. Op het Kanaal Gent-Oostende wordt 
ter hoogte van de aansluiting met de Verbindingssluis een verziltingsmaximum vastgesteld. Het 
zoutgehalte neemt snel af met de afstand van de sluis, als gevolg van densiteitstroming en het 
bovendebiet op het kanaal. De invloed van versassingen op de zoutinflux vanuit het 
Boudewijnkanaal is zeer duidelijk. Blijkbaar volstaat het actuele bovendebiet om het 
zoutgehalte op het kanaal onder controle te houden. 

De metingen lieten toe ramingen te maken van de influx van zout aan de sluis, en een 
densiteitsafhankelijk stromingsmodel af te ijken van het Kanaal Gent-Oostende rekening 
houdend met het bovendebiet. De ijkingsparameters zijn toegepast in een model van het 
Afsluitingskanaal om de verzilting van het oppervlaktewater te simuleren. 

4.2. Verziltingstoestand in de polders 
De polders zijn gebieden afgeschermd van de invloed van de zee. Voor indijking werden deze 
gebieden geregeld overspoeld met zoutwater. Na afscherming van de invloed van de zee werden 
deze gebieden geleidelijk aan in cultuur genomen. Het grondwater in de polders is vanaf een 
zekere diepte brak en verzilt verder met de diepte. Door infiltratie vindt na inpoldering een 
geleidelijke verzoeting van het grondwater plaats. Dit is een traag proces dat loopt over 
honderden, zelfs duizenden jaren. Het betreft niet enkel infiltratie van neerslagwater. Irrigatiewater 
versnelt de verzoeting en maakt poldergebieden geschikt voor minder zoutgevoelige teelten en 
veediersoorten. De kustpolders worden (in de zomer) bevloeid, ondermeer om de opstijging van 
zoutwater te voorkomen. Nefast is het verzilten van de bovenste zoetwaterlaag door een 
brakwaterlaag. Door capillaire opstijging komt dan zout in de bodem, met mogelijke effecten voor 
de landbouw. 

Onder meer de Zwinpolder, de Blankenbergse Polder, de polders langs het Kanaal Gent-
Terneuzen en overige polders langs het kanaal voeren een peilbeheer tegen opstijgend zout 
water. De beweegredenen en methoden zijn voor de verschillende polders analoog. Er wordt een 
maximaal polderpeil ingesteld tijdens de zomermaanden. Het stuwpeil is echter begrensd, de 
beschikbaarheid van water is niet steeds gegarandeerd, het bufferend vermogen in geval van 
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hoge afvoeren moet gewaarborgd worden en er wordt bij voorkeur een minimale stroming in de 
polderlopen voorzien opdat eventueel opkwellend zout water verdund kan worden.  

Het peilbeheer is doorgaans gesteund op ervaring en veldwaarnemingen en in mindere mate op 
metingen en kwantitatieve analyses. Het totaal benodigd debiet om verzilting tegen te gaan in het 
volledige gebied van de Brugse Polders wordt geschat op 10 miljoen m³ per jaar (0,3 m³/s). Het 
debiet wordt onder meer onttrokken uit het kanaal Gent-Oostende, de Damse Vaart en het 
Leopoldkanaal. In de Zwinpolder wordt verder gebruik gemaakt van het effluentwater van de RWZI 
te Knokke. Mogelijk zal daar in de oostelijke Zwinpolder tevens het effluent van de RWZI te Heist 
aan toegevoegd worden.  

4.2.1. Peilbeheer Zwinpolder 
De Zwinpolder ligt aan de aansluiting aan de haven, waar de verzilting van het kanaal het grootst 
zal zijn. Bijgevolg zullen ook de effecten hier het grootst zijn. 

In dit hoofdstuk wordt de doelstelling van het huidige peilbeheer in de Zwinpolder getoetst aan 
enkele veldmetingen. Zodoende kan al een eerste inschatting gemaakt worden van het effect en 
de nood van dit peilbeheer. 

Het westelijke deel van de Zwinpolder ligt ingesloten tussen respectievelijk de achterhaven 
(noorden), het Boudewijnkanaal (westen), de Damse Vaart (zuiden) en het Afleidingskanaal. Al 
deze waterlichamen hebben een hoger gemiddeld waterpeil dan het polderpeil, waardoor een 
constante waterdruk uitgeoefend wordt langs de randen van het gebied en de aanwezige 
zoutwaterbel permanent opwaarts wordt gestuwd.  

Bevloeiing van de polder met zoetwater gebeurt respectievelijk via enkele aftakpunten op de 
Damse vaart voor het gebied ten zuiden van de Koolkerksesteenweg en via een aftakpunt op het 
Kanaal Gent-Oostende voor de bevloeiing van de polderlopen ten noorden van de steenweg.  

De aanvoergracht loopt in noordelijke richting, parallel aan het Boudewijnkanaal. Via vier 
aftakpunten wordt het zoet water in oostelijke richting verspreid in de stroomgebieden van de 
Eivoordebeek en Ronselaerebeek. 
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Figuur 4-1: Peilbeheer tijdens de zomermaanden – Zwinpolder 

 

4.2.2. Verzilting van het grondwater 
De actuele verzilting van het grondwater wordt geschetst aan de hand van de resultaten, 
beschikbaar gesteld via DOV Vlaanderen. Het gros van de peilbuizen worden 2 maal per jaar 
bemonsterd, analyseresultaten zijn beschikbaar vanaf 2004. De parameter Cl- wordt hier gebruikt 
als graadmeter voor de saliniteit. 

In de omgeving van de Zwinpolder worden 3 staalnamepunten aangetroffen met een verhoogde 
chlorideconcentratie (Cl- > 200 mg/l) (zie Figuur 4-2): 
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Figuur 4-2: Filters met verhoogde Chlorideconcentratie in het studiegebied 

• Peilbuis 092/21/3 ten zuiden van Oostkerke met een gemiddelde concentratie van ca. 2000 
mg/l in beide filters op een respectievelijke diepte van 3.25 en 4.5 m-mv. De concentratie van 
de ondiepste filter neemt stelselmatig af sedert 2004 van 2450 mg/l naar 1840 mg/l in 
november 2007.  

• Filter 093/21/5 ten zuiden van Dudzele met een progressief hogere chlorideconcentratie, 
startend vanaf 500 mg/l op een diepte van 3 m-mv tot 2500 mg/l op een diepte van 7.5 m-mv. 
Ook hier wordt een stelselmatige daling van de chlorideconcentratie vastgesteld tussen 2004 
en eind 2007: 

• van 1000 mg/l naar 225 mg/l op een diepte van 3.0 m-mv 
• van 1450 mg/l naar 724 mg/l op een diepte van 4.5 m-mv 
• van 3500 mg/l naar 2360 mg/l op een diepte van 7.0 m-mv 

• Putnummers 3-0069, tot 3-0072, ten noorden van de wijk St-Jozef Brugge hebben 
filterstellingen vanaf 13 m-mv en dieper waardoor deze logischerwijze onder het grensvlak 
tussen zoet en zout liggen. 

De gestage daling van de chlorideconcentraties is mogelijk het dalen van het grensvlak na de 
droge zomer van 2003, of mogelijk het trage herstel van het grondwater rond de peilbuis na de 
plaatsing in de zomer van 2003. Einde 2007 zijn alle gemeten waarden in de bovenste filters 
vergelijkbaar met de waterkwaliteitsnorm van 200 mg/l. 

4.2.3. Verzilting van het oppervlaktewater 
De huidige toestand van het zoutgehalte in het kanalenstelsel rondom Brugge wordt geschetst aan 
de hand van de waterkwaliteitsmetingen van het immissiemeetnet van de VMM. De gemiddelde 
zomerwaarden voor de periode 1996-2006 worden voorgesteld in Figuur 4-3. Men veronderstelt 
tijdens de zomer een beperkte verdunning van het oppervlaktewater door rechtstreekse 
oppervlakteafstroming. De samenstelling van het oppervlaktewater wordt tijdens de zomer 
bijgevolg meer beïnvloed door de grondwatervoeding en dus een betere indicator van regionale 
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verschillen van de grondwaterflux. Aangezien het VMM immissiemeetnet slechts 4 meetpunten 
bevat in de westelijke Zwinpolder werd éénmalig een meting van het oppervlaktewater uitgevoerd 
met verdicht meetnet (Figuur 4-4). Voor deze laatste staalnames werd enkel de geleidbaarheid 
gemeten. De resultaten van het VMM meetnet rapporteren onder meer geleidbaarheid en 
chlorideconcentratie van het oppervlaktewater. Aangezien beide parameters sterk gecorreleerd 
zijn kunnen de recente metingen binnen nauwe marges omgezet worden naar een 
corresponderende chlorideconcentratie. Beide meetresultaten worden vervolgens gedeeld door 
een factor 0.56, overeenkomstig de gewichtsfractie voor chloor in zeewater.  
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Figuur 4-3: Resultaten VMM immissiemeetnet periode 1996-2006 - zomerwaarden 

Het meetresultaat van september 2008 bevestigt enerzijds de resultaten van het VMM meetnet 
voor wat betreft de hoge chloorconcentraties op de Ronselaerbeek en deze aan de monding van 
de Zijdelingsevaart, opwaarts van het pompgemaal. Voorts vertonen de metingen anno 2008 een 
geleidelijk verzilting van het oppervlaktewater in de polderlopen: lage concentraties in het 
zuidwesten van de polder, op korte afstand van het aftappunt en hogere concentraties naarmate 
men zich verder van het aftappunt begeeft.  

De 2 metingen op de loop van de Zijdelingse Vaart op het traject, parallel aan het Boudewijnkanaal 
wijzen slechts op een lage chlorideconcentratie. Mogelijke zoute grondwaterflux vanuit het 
Boudewijnkanaal wordt hier sterk verdund door de aanvoer van vers kanaalwater uit het kanaal 
Gent-Oostende. 

Bij uitsluiting van andere zoutwaterbronnen moet men concluderen dat zelfs tijdens de 
zomermaanden een flux van zout grondwater opkwelt en door de poldersloten opgevangen wordt. 
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De invloed van het instellen van een hoger polderpeil met zoet, zonevreemd water is bijgevolg niet 
toereikend om de zoutflux tegen te houden. 

##

#
#

#

#
#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

093/21/5

0 - 0.2#

0.2 - 0.5#

0.5 - 1#

1 - 2#

2 - 5#

5 - 18#

18 - 30#

30 - 50#

Saliniteit [ppt]

0 2.5 5 Kilometers

 
Figuur 4-4: Meting oppervlaktewater 19/09/2008 

Metingen van de VLM in de Dudzeelse Polder wijzen op een sterke mate van verzilting van het 
oppervlaktewater. Zoet bevloeiingswater, aangevoerd uit het Kanaal-Gent-Oostende, opwaarts 
van de Dampoortsluis, via de watergangen ten oosten van het Boudewijnkanaal, verzilt geleidelijk, 
naarmate het meer zout kwelwater uit grachten opvangt. Het grondwater tussen de brakke 
grachten is veel minder brak tot zoet (Figuur 4-5). Er zijn duidelijk seizoenale verschuivingen in de 
saliniteit van oppervlakte- en grondwater (VLM, pers. communicatie), met duidelijk hoger 
zoutgehaltes na drogere periodes. 

De metingen weergegeven in Figuur 4-4 zijn uitgevoerd na enkele dagen droog weer volgend op 
een buienrijke periode. 
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Figuur 4-5: Saliniteit van het oppervlaktewater in de Dudzeelse Polder (VLM, niet gepubliceerd rapport) 
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5. VERBRUIK VAN HET KANAAL 

5.1. Doelstellingen 
Met de beschikbare gegevens en onzekerheden op de gegevens is het niet mogelijk zonder 
bijkomende metingen en gedetailleerde inventarisaties een meer gedetailleerde waterbalans op te 
stellen dan deze opgesteld in het kader van de MaIS en de Opmaak van een 
modelinstrumentarium voor de evaluatie van laagwaterscenario’s. De nodige bijkomende metingen 
en inventarisatie vereisen een zorgvuldige voorbereiding, wat binnen het bestek van de huidige 
studie niet mogelijk is. 

Ten behoeve van de Haalbaarheidsstudie kunnen wel specifieke vragen verder onderzocht 
worden waarin de randvoorwaarden, waarmee bij de bouw en exploitatie van het kanaal rekening 
moet gehouden worden, duidelijker omschreven kunnen worden: 

• Welke zijn de zoetwaternoden van het nieuwe kanaal? 
• Welke mogelijke zoetwaterbronnen zijn er om het nieuwe kanaal te voeden, hoe groot zijn de 

beschikbare voorraden? 
• Welke zijn de wijzigingen in beschikbaarheid van de voorraden ten gevolge van gewijzigd 

beheer, gewijzigde vraag en klimaatswijziging? 

Verder kunnen onzekerheden, aspecten waarvoor bijkomende onderzoek wenselijk is beter 
omschreven worden. 

5.2. Zoetwaternoden 

5.2.1. Verdamping 
De verdamping neemt evenredig toe met de toename van het kanaaloppervlak. Actueel is de 
verdamping de belangrijkste verliesterm van het kanaalwater (IMDC, 2008a). Het gemiddelde 
actuele verlies van 35 l/s, zal ongeveer verdubbelen. 

 
Figuur 5-1: Actuele waterverbruik van het kanaal 
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5.2.2. Captaties door industrie en landbouw 
De actuele captaties zijn beperkt en verwaarloosbaar in vergelijking met de overige verliestermen 
(Figuur 5-1). Langs het kanaal zelf wordt geen belangrijke toename verwacht, behoudens 
eventuele watervragen om verzilting tegen te gaan. Dit laatste wordt elders besproken. Zelfs bij 
verdubbeling blijft de impact beperkt. 

5.2.3. Infiltratie 
Naar aanleiding van de mogelijke gewijzigde infiltratie/drainage van water van het Afleidingskanaal 
naar de watervoerende lagen werden simulaties uitgevoerd met het eerder opgestelde regionale 
grondwaterstromingsmodel (IMDC, 2008). Globaal kan men stellen dat (met gemiddelde waarde 
van de kanaalweerstanden) een drainage van de watervoerende lagen naar de kanaalpanden 
berekend wordt. Het kanaalpand Schipdonk – Strobrugge is sterk drainerend, zowel in de huidige 
als in de ontworpen toestand. In de huidige toestand zijn de kanaalpanden op het traject 
Strobrugge – Zeebrugge (AKL en Leopoldkanaal) drainerend. In de ontworpen toestand verbreedt 
het AKL en zal het, door de hogere waterstand t.o.v. de omringende polders, sterker infiltreren. De 
totaalbalans van AKL en Leopoldkanaal valt hiermee negatief uit. Ook het verbindingskanaal te 
Dudzele is infiltrerend vanwege de hoge waterstand t.o.v. het omringende polderpeil.  

In huidige toestand wordt voor de as van het Afleidingskanaal een gedraineerd volume berekend 
van 16 000 m3 per dag of 0.18 m3/s. In de ontworpen toestand daalt volgens de modelresultaten 
het gedraineerd volume tot 11 300 m3/d of 0.13 m3/s. In deze volumes is weliswaar ook de 
drainage door het Leopoldkanaal begrepen. Uitgaande van een evenwicht tussen inkomend 
drainagewater in het opwaarts deel van het kanaal en infiltratie in het afwaarts deel van het kanaal, 
is het verschil in drainage (0.05 m³/s) te beschouwen als een waarde voor het infiltratieverlies in de 
waterbalans. 

Met het oog op een eventuele verzilting van de kanaalpanden Dudzelekanaal en Afleidingskanaal 
tussen Zeebrugge en Strobrugge kan de infiltratie van deze kanaalpanden invloed hebben op het 
saliniteitsevenwicht. De grootte van de uitwisseling, zowel infiltratie als drainage, is logischerwijze 
sterk afhankelijk van de beschouwde aanname voor de kanaalweerstand, een parameter die 
slechts binnen bepaalde grenzen bepaald kon worden. Onderstaande gegevens in Tabel 5-1 
gelden voor een gemiddelde waarde van de kanaalweerstand – conform de aanbevelingen van 
het Centraal Vlaams Grondwatermodel.  

Een lagere kanaalweerstand heeft een verhoogde infiltratie van, mogelijk zout, kanaalwater tot 
gevolg. Anderzijds geeft een lagere kanaalweerstand aanleiding tot een verhoogde drainage in het 
pand Schipdonk-Strobrugge waardoor de aanvoer van zoetwater verhoogd wordt.  

Ter verduidelijking: de getabuleerde waarden zijn jaargemiddelden. Het spreekt voor zich dat de 
drainagefluxen stijgen tijdens wintermaanden en de infiltratieverliezen stijgen tijdens de zomer. 
Omwille van de onzekerheid over de kanaalweerstand is het onmogelijk de preciese waarden te 
bepalen. 
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Tabel 5-1: Jaargemiddelde wateruitwisseling tussen kanalen en grondwater (Alt 3 Var A van de 
Haalbaarheidsstudie stemt overeen met het tracé dat het onderwerp vomt van de detailleringsstudie) 

  Huidige toestand Alt 3 Var A 

Zone/traject  Totaal gedraineerd volume 

  m3/d m3/s m3/d m3/s 

      

Strobrugge - Zeebrugge 1 1385 0.02 -2531 -0.03 

Leopoldkanaal Oost 2 6851 0.08 6878 0.08 

Schipdonk - Balgerhoeke 3 10690 0.12 10223 0.12 

Balgerhoeke - Strobrugge 4 3905 0.05 3623 0.04 

Dudzelekanaal    -5138 -0.06 

      

Totaal 1 - 3 - 4  15980 0.18 11315 0.13 

 

VAR A

VAR C 

 

5.2.4. Lekverliezen 
De huidige lekverliezen aan de sluizen worden als beperkt omschreven. Voor nieuwe sluizen wordt 
uitgegaan van sluizen zonder of met verwaarloosbare lekverliezen. 

5.2.5. Versassingen aan de aansluiting met het Groot Pand 
Het debiet vereist voor versassingen is afhankelijk van de scheepstrafiek, en het vulpercentage 
van de kolk (met schepen). Een doordachte dimensionering van de kolk en positionering van één 
of meerdere tussendeuren laat toe het verlies te beperken door de afmetingen af te stemmen op 
de verwachte trafiek, zonder al te fel in te boeten op het vaarcomfort van de schipper. 

Aan de opwaartse sluis is er een verval van 2.1m. In periodes met watertekorten kunnen pompen 
ingezet worden om de versassing te voltrekken zonder waterverlies, op voorwaarde dat het kanaal 
niet verzilt is. Doordachte sluisdimensionering heeft niet enkel een positieve impact op het 
zoetwaterverbruik, maar ook op de vereiste pompcapaciteit en energiekost. 

De situatie is onderzocht voor 2 types sluizen, enerzijds de sluis van Evergem (230m x 25m x 
4,5m) en anderzijds het Vb-type (210m x 12,5m x 4,5m). De berekeningen werden uitgevoerd voor 
een sluis zonder tussendeur, met 1 tussendeur, met 2 tussendeuren en de combinatie van twee 
sluizen met elk 1 tussendeur. Er werd uitgegaan van de verwachte scheepstrafiek in 2030 volgens 
twee groeiscenario’s: één met ca. 9400 schepen per jaar (dit stemt overeen met de hoge 
trafiekprognose van de haalbaarheidsstudie) en één met ca. 13000 schepen per jaar (dit is een 
scenario met ongeveer 40% meer schepen, dat in deze studie gehanteerd wordt voor het 
beschrijven van een conservatieve situatie op vlak van verzilting). Bij de eerst vermelde trafiek 
volstaat (volgens RVW2005) een enkele Vb sluis. Vanaf 10000 schepen zijn twee sluizen of een 
grotere sluis aangewezen. 

Het minimale waterverbruik wordt bekomen bij volledig symmetrische vaart (telkens afwisselend 
een opvarend en afvarend schip dat de sluis neemt) en optimale kolkvulling met schepen. De 
meest nadelige toestand, dus maximaal waterverbruik, is deze waarbij op- en afvarende schepen 
niet afwisselend kunnen bediend worden en schepen alleen in de kolk liggen bij versassing. 
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Tabel 5-2: Jaargemiddeld waterverbruik aan de opwaartse sluis (aansluiting op het Groot Pand) voor 
verschillende sluistypes, bij verschillende trafieken 

 
Het blijkt dat voor beide types sluizen een tussendeur op 125 m de beste besparing levert bij een 
uitvoering met één tussendeur. Een tweede tussendeur geeft nog minder waterverbruik, maar zal 
ook een bijkomende kost met zich meebrengen. Voor het Evergemsluistype met een tussendeur 
op 125 m is de besparing ca. 27% vergeleken met de uitvoering zonder tussendeuren, in de meest 
nadelige situatie. Het minimale waterverbruik werd berekend voor een optimale kolkvulling, 
waardoor een tussendeur hier minder invloed heeft. Twee tussendeuren, op 125 m en 150 m, 
geeft een besparing van ongeveer 34%. De besparingen in waterverbruik voor de Vb-sluis zijn 
24% en 29%, respectievelijk voor een tussendeur op 125 m en twee tussendeuren op 125 m en 
150 m, telkens in de meest nadelige situatie. 

Het is duidelijk dat de Evergemsluis meer besparing door groeperingen toelaat, terwijl bij enkele 
sluizen, de besparing met tussendeuren belangrijker is. Globaal genomen is de waterbesparing 
hoger bij Vb sluizen dan bij een Evergem-type sluis, omdat de reële trafiek niet ideaal is. De 
bijkomende besparing met een tweede tussendeur is vrij beperkt. 

Uit vergelijking van deze cijfers met deze van Tabel 6-2 blijkt dat het debiet dat nodig is voor de 
versassingen volstaat om de zoetwaternood van de zoutwerende maatregelen aan de afwaartse 
sluis te lenigen. 

Bijkomende besparingen voor de versassingen ter hoogte van het Groot Pand kunnen bekomen 
worden met het aanleggen van spaarbekkens. Spaarbekkens kunnen geïntegreerd worden in het 
sluiscomplex om de ruimte inname te beperken (Figuur 5-2). 
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Figuur 5-2: Schema’s van spaarbekkens (Graille et al., 2008) 

Tabel 5-3: Waterverbruik bij aanleg van spaarbekkens aan de sluis (trafiek 9433) 

 
Bij versassing op basis van pompen dient minstens rekening gehouden te worden met 
capaciteiten om de verliezen door versassingen op dagbasis te compenseren. 

5.2.6. Zoetwaterverbruik met zoutwerende maatregelen 
Door de aansluiting van het kanaal op de verzilte achterhaven van Zeebrugge zal door 
densiteitstroming een zoutflux optreden van de haven naar het zoete kanaal, dat daardoor in al 
dan niet beperkte mate zal verzilten. 

De zoutinflux wordt sterk gereduceerd bij het bouwen van een sluis. Ook hier kunnen met 
doordachte sluisafmetingen afgestemd op de verwachte trafiek verdere reducties bekomen 
worden. 

Bij de bouw van de sluis kan verder rekening gehouden worden met specifieke systemen om de 
influx verder te reduceren. 

Uiteindelijk leiden de sluis en deze specifieke maatregelen tot een zekere mate van restverzilting 
die het zoutgehalte in het kanaal zal bepalen. In functie van het bovendebiet zal zich een 
evenwichtstoestand ontwikkelen die als randvoorwaarde fungeert voor het ontstaan van een 
nieuwe evenwichtstoestand van het zoutgehalte van het grondwater. 

Deze noden werden in §6.4 gekwantificeerd. 

Ook verschuivingen van het evenwicht tussen zout- en zoetwater in de polders of verzilting van het 
grondwater langs het kanaal gaan gepaard met een bijkomende waternood, om ongewenste 
effecten te beperken / te controleren. Op dit aspect wordt dieper ingegeaan in Hoofdstuk 8. 
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6. VERZILTINGSEFFECTEN 
Met een Delft 3D model opgebouwd volgens de geometrie van het Afleidingskanaal zijn, uitgaande 
van de densiteitsstromingen vastgesteld in §9.B.1, verschillende situaties gesimuleerd om de 
verzilting in het kanaal te bestuderen. 

Hierbij is rekening gehouden met twee trafieksituaties, namelijk de verwachte scheepstrafiek in 
2030 volgens twee groeiscenario’s: één met 9433 schepen per jaar (dit stemt overeen met de 
hoge trafiekprognose van de haalbaarheidsstudie) en één met ca. 13131 schepen per jaar (dit is 
een scenario met ongeveer 40% meer schepen, dat gehanteerd wordt voor het beschrijven van 
een conservatieve situatie op vlak van verzilting). 

Zowel situaties met als zonder maatregelen tegen verzilting zijn onderzocht. Zowel gemiddelde 
saliniteit als maximale saliniteit zijn bepaald voor de periode van 21 juni 2006 tot 21 juni 2007, 
waarvan de bovendebieten als randvoorwaarde zijn opgelegd. De gemodelleerde situaties worden 
in Tabel 6-1 samengevat. 

Tabel 6-1: Gemodelleerde situaties voor het Afleidingskanaal, met opgave van simulatienummer 

Trafiek Zoutflux Sluizen gelegen 
tegen het 
Boudewijnkanaal 

zonder zoutvang 

Sluizen gelegen 
tegen het 
Boudewijnkanaal 

met zoutvang 

Sluizen gelegen 
tegen het 
Afleidingskanaal 

met zoutvang 

100% influx 

geen maatregelen 
tussen gesloten 
deuren 

R32   9433 passages/j 
Enkele Vb sluis met 
tussendeur op 150 m 

10% influx 

(sluis systeem 
Duinkerke) 

R33   

100% influx 

geen maatregelen 
tussen gesloten 
deuren 

R34 R36 R37 13131 passages/j 
Eén of twee enkele 
Vb slui(s)(zen) met 
tussendeur(en) op 
150 m 

10% influx 

(sluis systeem 
Duinkerke) 

R35 R38 R39 

 

Voor het simuleren van de saliniteit in het Afleidingskanaal is een numeriek model opgezet van het 
kanaal van de Sluis van Balgerhoeke tot aan de nieuwe Verbindingssluis. Het deel van het kanaal 
tussen het aansluitpunt van het Verbindingskanaal op het Afleidingskanaal en de uitwateringssluis 
bij Heist is niet in het basis model opgenomen. In een aangepast model, om de mogelijkheid van 
een verdiept basin ter plaatse van het aansluitpunt te onderzoeken, is de nieuwe Verbindingssluis 
verschoven tot aan het Afleidingskanaal, en is het deel van het aansluitpunt tot de 
uitwateringssluizen wel in het model opgenomen. 

Het model bestaat uit een 9-tal lagen in de verticaal, waarbij de laagdikte afneemt richting de 
bodem en oppervlak. In de lengterichting zijn 264 roostercellen voorzien waarvan de lengte 100m 
bedraagt. De afstand van de nieuwe verbindingssluis tot aan het afsluitpunt met het 
Afleidingskanaal is circa 3.5 km. Er wordt een constante breedte van het kanaal voorzien van 38.5 
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m. Vanaf het aansluitpunt is over lengte van circa 4 km het model dubbel zo breed ter 
compensatie van het ontbreken van het stuk kanaal tot aan de spuisluis. De totale lengte van het 
model is 26.4 km.  

In de breedte van het model worden slechts twee roostercellen voorzien. Hierdoor geeft het model 
een geschematiseerde weergave van de breedte van het kanaal en kunnen dwarsstromingen of 
circulaties niet worden berekend. De waterdiepte in het gehele model is gemiddeld circa 4.5 m.  

De tijdstap van de berekening bedraagt 90 seconden. Alle ander parameterinstellingen zijn 
overgenomen van het gekalibreerde model van het Kanaal Gent-Oostende (zie paragraaf 9.B.1). 
De horizontale viscositeit en diffusiviteit bedragen 5 m2/s. Voor de berekening van de verticale 
diffusie wordt het k-epsilon turbulentiemodel gebruikt. Er wordt een constante bodemruwheid 
aangenomen volgens de methode van Manning met een waarde van 0.020 s/m1/3. De verticale 
(achtergrond) viscositeit van 1.10-4 m2/s en een verticale (achtergrond) diffusiecoëfficiënt van 
2.10-5 m2/s zijn gekozen ter compensatie van het effect veroorzaakt door passerende schepen. 

6.1. Uitgangspunten bij de keuze van de zoutflux 
Er is rekening gehouden met de inname van een deel van het kolkvolume door de schepen. Hierbij 
is rekening gehouden met een gemiddelde belading van het schip met 60%. De zoutflux is enkel 
bepaald op het watervolume. Er is rekening gehouden met één schip per passage, waarbij waar 
mogelijk van de tussendeur gebruik gemaakt is. Dit is conservatief omdat ook groeperingen 
optreden. Aan de andere kant is geen rekening gehouden met lege bewegingen. 

Bij de 100% influx wordt telkens één of twee gesloten deuren verondersteld, waarbij bij twee 
gesloten deuren een nivellering plaatsvindt door pompen. 

Bij de 10% influx vindt tussen twee gesloten deuren na het nivelleren (met pompen) een 
uitwisseling plaats van zoet met zout water volgens het principe van het Duinkerkesysteem (zie 
beschrijving elders). 

In tegenstelling tot bij een traditionele sluis, waar met één kolkvolume zowel een op- als afvarende 
beweging geaccomodeerd wordt, is bij het een uitwisselingsysteem per beweging een uitwisseling 
van het volledige kolkvolume nodig. In de berekening is uitgegaan van één uitwisseling per 
beweging terwijl in werkelijkheid 1 of 2 uitwisselingen nodig zijn, afhankelijk van of een lege 
uitwisseling nodig is. Dit wordt echter gedeeltelijk of volledig gecompenseerd door het feit dat geen 
rekening gehouden wordt met groeperingen. 

Er wordt een influx van 10% gehanteerd, wat een erg conservatieve waarde is, gezien de 
efficiëntie geraamd aan de Nederlandse sluizen 

Opmerking bij de locatie van de sluis en zoutvang 
Er worden twee sluislocaties beschouwd: aan de aansluiting op het Boudewijnkanaal te Dudzele 
en aan het Afleidingskanaal. Beide worden doorgerekend met een zoutvang (verdieping van 3 m 
over de kanaalbreedte over een lengte van 500 m). Op basis van metingen in het kanaal Gent-
Oostende en aan de Krammersluizen blijkt immers dat hiermee vrij efficiënt zout gevangen wordt 
in periodes met lage bovendebieten, terwijl bij hogere afvoeren het zout er vrij efficient uit 
verdreven wordt. 



IMDC NV Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West 
i.s.m. Universiteit Gent aspecten van waterbeschikbaarheid en verzilting 

8101-5191-153-05   I/RA/14112/08.103/RAD 50 versie 4.0 - 16/03/09 

6.2. Simulatieresultaten 

6.2.1. Gemiddelde en maximale saliniteiten 
Volgende figuren tonen de gemiddelde en maximale saliniteiten van de gesimuleerde situaties. De 
afstanden zijn cumulatieve afstanden over het kanaal van de sluis aan de aansluiting met het 
Groot Pand tot de sluis aan de aansluiting met het Boudewijnkanaal te Dudzele (run 32, 33, 34, 
35, 36 en 38), en tot aan de uitwateringssluizen te Heist (run 37 en 39) (Figuur 6-1). De sprong in 
saliniteit ter hoogte van km 23 situeert zich ter hoogte van de splitsing tussen het 
verbindingskanaal en het afwateringskanaal naar Heist. 

 
Figuur 6-1: Situering van de saliniteitsprofielen 

De figuren tonen grote verschillen in saliniteit tussen de de situaties met 100% influx en 
gereduceerde influx. 

Het effect van de zoutvang is duidelijk, maar veel geringer dan het effect van de reductie van de 
zoutinflux. We merken op dat de influx functie is van het uitwisselingsproces. Hoe trager dit 
verloopt hoe beperkter de menging en hoe kleiner de resterende influx. De gehanteerde influx is 
een conservatieve aanname. Bij werkende systemen ligt deze 2 tot 5 keer lager. Evenwel, zowel in 
Duinkerke als in de Krammer wordt bij zeewaartse bewegingen meestal geen of geen volledige 
uitwisseling voltrokken, waarbij het volledige of een groot deel van het zoete kolkvolume naar de 
zeewaartse zijde gevoerd wordt. In de Afleidingskanaalsituatie dient bij waterschaarste echter 
zoveel mogelijk zoetwater gerecupereerd te worden, waardoor een hogere zoutinflux verwacht 
wordt dan in de vermelde cases. Toch mag de influx nog als erg conservatief beschouwd worden. 
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In Figuur 6-2 tot en met Figuur 6-8 worden in de tekst enkele figuren naast elkaar gezet ten 
behoeve van vergelijking. In Bijlage D.1 zijn de figuren op grotere schaal opgenomen. De situatie  

Figuur 6-2: Vergelijking van saliniteiten bij de trafieksituatie met 9433 schepen/jaar; let op: de schaal in de 
situaties verschilt. In Bijlage D.1 zijn de figuren op grotere schaal opgenomen. 

100% influx – gemiddelde saliniteit (21 juni 2006 
tot 21 juni 2007) 

100% influx – maximale saliniteit (21 juni 2006 tot 
21 juni 2007) 

10% influx – gemiddelde saliniteit (21 juni 2006 
tot 21 juni 2007) 

10% influx – maximale saliniteit (21 juni 2006 tot 
21 juni 2007) 
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Figuur 6-3: Vergelijking van saliniteiten bij de trafieksituatie met 13131 schepen per jaar: let op: de schaal in 
de situaties verschilt. In Bijlage D.1 zijn de figuren op grotere schaal opgenomen. 

100% influx – gemiddelde saliniteit (21 juni 2006 
tot 21 juni 2007) 

100% influx – maximale saliniteit (21 juni 2006 tot 
21 juni 2007) 

10% influx – gemiddelde saliniteit (21 juni 2006 
tot 21 juni 2007) 

10% influx – maximale saliniteit (21 juni 2006 tot 
21 juni 2007) 
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Figuur 6-4: Verschil in saliniteit tussen situaties bij de beschouwde trafieksituaties, bij 10% influx. In Bijlage 
D.1 zijn de figuren op grotere schaal opgenomen. 

Trafiek <10000 – gemiddelde saliniteit (21 juni 
2006 tot 21 juni 2007) 

Trafiek <10000 – maximale saliniteit (21 juni 2006 
tot 21 juni 2007) 

Trafiek >10000 – gemiddelde saliniteit (21 juni 
2006 tot 21 juni 2007) 

Trafiek >10000 – maximale saliniteit (21 juni 2006 
tot 21 juni 2007) 
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Figuur 6-5: Het effect van de zoutvang op het verbindingskanaal te Dudzele (verhoogde trafiek), bij 100% 
infux. In Bijlage D.1 zijn de figuren op grotere schaal opgenomen. 

Geen zoutvang – gemiddelde saliniteit (21 juni 
2006 tot 21 juni 2007) 

Geen zoutvang – maximale saliniteit (21 juni 2006 
tot 21 juni 2007) 

Met zoutvang – gemiddelde saliniteit (21 juni 
2006 tot 21 juni 2007) 

Met zoutvang – maximale saliniteit (21 juni 2006 
tot 21 juni 2007) 
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Figuur 6-6: Het effect van de zoutvang het verbindingskanaal te Dudzele (verhoogde trafiek), bij 10% influx. 
In Bijlage D.1 zijn de figuren op grotere schaal opgenomen. 

Geen zoutvang – gemiddelde saliniteit (21 juni 
2006 tot 21 juni 2007) 

Geen zoutvang – maximale saliniteit (21 juni 2006 
tot 21 juni 2007) 

Met zoutvang – gemiddelde saliniteit (21 juni 
2006 tot 21 juni 2007) 

Met zoutvang – maximale saliniteit (21 juni 2006 
tot 21 juni 2007) 
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Figuur 6-7: Het effect van de zoutvang op het Afleidingskanaal (verhoogde trafiek); let wel: het afwaarts deel 
van run 35 is het verbindingskanaal tussen Afleidingskanaal en Boudewijnkanaal, van run 39 het 

Afleidingskanaal tot Heist, influx 10%. In Bijlage D.1 zijn de figuren op grotere schaal opgenomen. 

Sluis aan Boudewijnkanaal, Geen zoutvang – 
gemiddelde saliniteit (21 juni 2006 tot 21 juni 

2007) 

Sluis aan Boudewijnkanaal, Geen zoutvang – 
maximale saliniteit (21 juni 2006 tot 21 juni 2007) 

Sluis aan Afleidingskanaal, Met zoutvang – 
gemiddelde saliniteit (21 juni 2006 tot 21 juni 

2007) 

Sluis aan Afleidingskanaal, Met zoutvang – 
maximale saliniteit (21 juni 2006 tot 21 juni 2007) 
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Figuur 6-8: Effect van ligging van de zoutvang (verhoogde trafiek), 10% influx. In Bijlage D.1 zijn de figuren 
op grotere schaal opgenomen. 

Sluis aan Boudewijnkanaal, Met zoutvang – 
gemiddelde saliniteit (21 juni 2006 tot 21 juni 

2007) 

Sluis aan Boudewijnkanaal, Met zoutvang – 
maximale saliniteit (21 juni 2006 tot 21 juni 2007) 

Sluis aan Afleidingskanaal, Met zoutvang – 
gemiddelde saliniteit (21 juni 2006 tot 21 juni 

2007) 

Sluis aan Afleidingskanaal, Met zoutvang – 
maximale saliniteit (21 juni 2006 tot 21 juni 2007) 

 

De gemiddelde saliniteiten in de zoutvang zijn lager als deze gelegen is op het Afleidingskanaal 
zelf, dan wanneer deze ligt op het Verbindingskanaal, maar het zoutgehalte op het 
Afleidingskanaal zelf is hoger. 

Bovendien wordt bij ligging van de sluis tegen het Afleidingskanaal, een volledig zout waterlichaam 
gecreëerd van Afleidingskanaal tot Boudewijnkanaal. 

We merken op dat op het Afleidingskanaal tussen de verbinding en de uitwateringsconstructie, met 
maatregelen saliniteiten optreden van 0,4 (gemiddeld) tot 1,5 (maximum) aan de kanaalbodem. Dit 
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zijn, zoals blijkt uit de metingen, saliniteiten in de orde van deze op het Leopoldkanaal. Dit is een 
belangrijke vaststelling met het oog op een eventuele oppervlaktewaterwinning op het 
Leopoldkanaal. 

Het verbindingskanaal kent bij maatregelen (zoutwerende sluis) saliniteiten in de orde van 2 
(gemiddeld) tot 2.5 ppt (maximaal) aan de bodem (Figuur 6-10). 
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Figuur 6-9: Saliniteit op de kanaalbodem (onderste modellaag) in functie van de afstand tot de opwaartse 

sluis, zonder zoutwerende maatregelen; voor twee trafieksituaties (9433 (32) en 13131 (34) schepen 
per jaar), gemiddeld (avg) en maximaal (max) 
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Figuur 6-10: Saliniteit op de kanaalbodem (onderste modellaag) in functie van de afstand tot de opwaartse 

sluis, met zoutwerende maatregelen; voor twee trafieksituaties (9433 (33) en meer dan 13131 (35) 
schepen per jaar), gemiddeld (avg) en maximaal (max) 

6.2.2. Duur en frequentie van saliniteit boven 1 ppt 
In BIJLAGE D zijn tabellen opgenomen met duren en frequentie van overschrijding van de saliniteit 
op verschillende punten in het kanaal. Deze punten liggen respectievelijk op 0, 7,5, 15 en 22,5 km 
van de opwaartse sluis (verbinding met het Groot Pand). De waarden (in dagen) betreft de 
overschrijding (of onderschrijding) van een saliniteit van 1 ppt in de opeenvolgende modellagen. 

De tijd tot eerste overschrijding geeft een idee van de snelheid van de voortschrijding van het 
zoutfront. Opgemerkt moet worden dat niet met een constant bovendebiet gerekend is maar met 
de historische reeks van 21 juni 2006 tot 21 juni 2007. De snelheid is ook functie van het 
bovendebiet. Zonder maatregelen aan de sluis duurt het ca. één maand eer het zoutfront de 
opwaartse sluis bereikt (dit is een snelheid van 1 cm/s). 

Over de beschouwde hydrologische periode is verschillende keren water afgeleid van het Groot 
Pand naar zee. In het Afleidingskanaal zou dit beschouwd kunnen worden als spuien. Het spuien 
volstaat om het kanaal nagenoeg volledig van zout te ontdoen. Zonder maatregelen aan de 
afwaartse sluis lukt het met het spuien echter niet om de saliniteit aan de opwaartse sluis onder 1 
ppt te houden. Het spuien zorgt er wel voor dat de gemiddelde saliniteit veel lager is dan de 
saliniteit in het Boudewijnkanaal. 

Met maatregelen aan de sluis valt de saliniteit in het kanaal, met uitzondering van de bodemlagen 
aan de afwaartse sluis, vrij goed te controleren (onder 1 ppt te houden), ook bij verhoogde trafiek. 
De beschouwde zoutvang zorgt niet voor een significante verbetering. 
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6.2.3. Saliniteit bij constant bovendebiet 
Voor de hogere traffieksituatie is onderzocht welke evenwichtssaliniteiten zich voordoen bij 
verschillende constante bovendebieten van 0 tot 17.5 m³/s in stappen van 2.5 m³/s, zonder 
maatregelen aan de sluis. Vanaf 7.5 m³/s à 10 m³/s blijkt de verzilting beperkt te kunnen worden tot 
het verbindingskanaal (Figuur bijlage D-1 in BIJLAGE D.3). In een situatie met maatregelen aan de 
sluis is dit mogelijk bij een veel lager debiet (0.5 tot 1 m³/s, Figuur bijlage D-2 in BIJLAGE D.3). 

6.2.4. Spuibeheer 
De verschillende spui-events in de gesimuleerde periode (tussen 21 juni 2006 en 21 juni 2007) zijn 
geanalyseerd om de efficiëntie in het wegspoelen van het zout na te gaan. Tijdens de 
simulatieperiode is meerdere malen water afgeleid via het Afleidingskanaal (Figuur 6-11). 
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Figuur 6-11: Debieten te Zomergem (HIC-meetstation), met opgave spui-events 

Het blijkt dat debieten van ca. 35 m³/s over enkele dagen6 nodig zijn om de saliniteit ter hoogte van 
de afsplitsing van het verbindingskanaal (22.5 km afwaarts van de sluis te Raverschoot) tot onder 
de 1 ppt te brengen (Figuur 6-12). 15 km afwaarts van de sluis is een debiet van ca. 15 m³/s 
gedurende enkele dagen nodig om de saliniteit tot 1 ppt te brengen. Ondanks het flushen stijgt de 
saliniteit periodisch tengevolge van het niet kunnen lozen bij hoog tij. 

Kort flushen aan hogere debieten is effciënter dan langer aan lager debieten (cf. ook Bijlage C.4).  

 
Figuur 6-12: Maximale saliniteiten op 22.5 km afwaarts van de sluis te Raverschoot, tijdens de spui-events 

(Index Wasafvoer) 

In de periode van 21 juni 2006 tot 21 juni 2007 waren er slechts 4 events waarmee het zout 
weggespoeld zou kunnen worden. Het totale volume van deze events bedraagt 9 à 11 1006 m³ om 
tot de eerste maal een saliniteit van 1 ppt bekomen wordt. Het aandeel van waswater van het 
Groot Pand bedraagt daarbij ca 65 à 70% (5.5 à 7.5 1006 m³). Het volume nodig voor ontzilting van 

                                                 
6 Debiet afgeleid van het Groot Pand te Zomergem. Omwille van het gebiedseigendebiet, dat tijdens een was ook 

toeneemt, is het feitelijk debiet iets hoger. 
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het kanaal is daarmee 60 tot 100% hoger dan het totale kanaalpand (Afleidingskanaal van 
Raverschoot tot de uitwateringssluizen, het Verbindingskanaal tot de aansluitingssluis). 

6.3. Effect van kanaalverzilting op het grondwater 
Voor enkele situaties onderzocht met het oppervlaktewatermodel is het effect berekend van de 
verzilting van het oppervlaktewater op de densiteitsafhankelijke grondwaterstroming. De 
basisrapportage (modelopbouw, situering, beschrijving van scenario’s) bevindt zich in BIJLAGE E. 

Zonder maatregelen leidt het kanaal tot een verzilting van het grondwater over een zone van 
enkele 100en tot 500 m. Uit de modellering blijkt dat zonder maatregelen aan de sluis, ingrijpende 
maatregelen nodig zijn om de verzilting van het grondwater te controleren. Ondiepe drainage 
volstaat niet om het zoutgehalte rond het kanaal te controleren. Met een pompbatterij langs het 
kanaal is dit wel mogelijk. 

Bij maatregelen aan de sluis vindt ook een verzilting van het grondwater plaats in een zone (ca. 
500m) rond het verbindingskanaal en het Afleidingskanaal in de onmiddelijke omgeving van de 
aansluiting op het verbindingskanaal. De saliniteiten blijven echter laag. Er mag verondersteld 
worden dat de drainage de invloed van de verzilting beperkt, met eerder geringe effecten op 
landbouw (§9.E.10). In het verbindingskanaal hebben de vrij lage kanaalsaliniteiten een belangrijke 
invloed op de grondwaterstroming en densiteitsstroming. Hierbij kunnen belangrijke 
verschuivingen plaatsvinden in het zoet- zoutwaterevenwicht, waardoor zelfs meer zoutwater 
gedraineerd wordt dan vandaag het geval is. Dit leidt tot een verhoogde saliniteit in de (nu ook al 
brakke) drainagegrachten. 

6.4. Zoetwaternood 
Het zoetwater dat nodig is om de verzilting te beperken bestaat uit: 

• Het zoetwater dat nodig is in combinatie met maatregelen aan de sluis om de zoutflux naar het 
kanaal te beperken 

• Het zoetwater dat nodig is om de progressie van de zoutwig in het kanaal te fixeren 
• Zoetwater om het zoutgehalte in het kanaal te verminderen (door spuien) 

Zoetwater in combinatie met maatregelen aan de sluis. 
Dit is een percentage van het zoete kolkvolume. Het betreft verliezen door menging van zout met 
zoetwater. Het percentage hangt af van de snelheid van het uitwisselingsproces tussen gesloten 
deuren. In Tabel 6-2 worden waterverliezen gegeven voor verschillende sluistypes bij 
verschillende trafieksituaties, rekening houdend met verschillende verliespercentages. 

Het maximaal verlies treedt op bij volledige asymmetrische trafiek met één schip per kolk. Het 
minimaal verlies bij symmetrische trafiek, met optimale kolkvulling. De tabel toont dat groepering 
van schepen een belangrijke invloed heeft op het waterverbruik, en een belangrijke besparing 
oplevert. De mogelijkheden en effecten van groepering zijn groter voor het grote sluistype. Bij 
enkele sluizen ligt het waterverbruik echter globaal genomen lager, en zijn er meer mogelijkheden 
om de trafiek te organiseren zonder al te veel op vaarcomfort in te boeten (korte wachttijden om te 
komen tot volledige kolkvulling). 
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Tabel 6-2: Waterverliezen bij verschillende trafieksituaties, voor verschillende sluistypes 

 
 

Volgens de trafiekprognoses volstaat één enkele sluis. Bij hogere trafiek (>10.000 schepen per 
jaar) is een dubbele sluis of twee enkele sluizen aangewezen. Bij enkele sluizen met tussendeuren 
op 125 of 150 m, kunnen we afhankelijk van de trafiek rekenen met een gemiddelde waternood 
van 0,5 tot 1 m³/s. Een cijfer dat in drogere periodes verder teruggebracht zou kunnen worden tot 
0,3 à 0,6 m³/s, door bijvoorbeeld een tragere uitwisseling of verplichte groepering en dus 
efficiëntere kolkvulling. Bij minder hoge trafieken is de waternood lager. Dit is het minimum aan 
water dat gereserveerd moet worden voor een efficiënte beperking van de zoutinflux aan de sluis. 

Fixatie van de zoutwig 
Om het zoutfront te fixeren zonder maatregelen aan de sluis is een bovendebiet nodig. De grootte 
van het debiet bepaalt de locatie waar het evenwicht zich zal instellen. Om bij hogere trafiek het 
zoutfront te fixeren ter hoogte van het verbindingskanaal is een permanent bovendebiet nodig van 
7,5 à 10 m³/s (BIJLAGE D.3). 

Bij maatregelen aan de sluis volstaat een beperkt bovendebiet om de zoutwig te fixeren (Figuur 
bijlage D-2 in BIJLAGE D.3). In wezen draagt het zoetwaterdebiet, nodig om de uitwisseling tussen 
zoet en zoutwater in de sluis te voltrekken, al bij tot een permanent bovendebiet. 

Spuien 
De simulaties tonen dat spuien efficiënt is om de verzilting terug te dringen (§6.2.4, BIJLAGE A). 
De besproken simulatieperiode van 21 juni 2006 to 21 juni 2007, kende meerdere spuiperiodes, 
waarbij het zoutgehalte, met uitzondering van het verbindingskanaal, telkens in belangrijke mate of 
volledig weggespoeld is. 

Het actueel spuibeheer is gericht op het afleiden van piekafvoeren via het Afleidingskanaal naar 
zee. Het toekomstig spuibeheer zou ook afgestemd kunnen worden op de beheersing van de 
verzilting van het kanaal. 
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7. ZOETWATERBRONNEN 
Zoetwatervoorraden kunnen geput worden uit de stroomgebieden van Leie en Schelde, alsook de 
deelstroomgebieden van 1e en 2e categorie, afwaterend naar het KGO, AKL en Leopoldkanaal.  

De beschikbare zoetwaterbronnen worden thans deels aangewend in de waterbalans rondom 
Gent en de Gentse kanaalzone. Het gebruik van (tijdelijke) overschotten op deze waterbalans kan 
bijdragen tot de terugdringing van de zoutintrusie. Spoeling met relatief kleine maar continue 
uniforme zoetwaterstromen kunnen leiden tot de verdunning van het kanaalwater. Kortstondige 
impulsen kunnen een tijdelijke terugdringing van het zoutfront teweegbrengen. 

7.1. Gebiedseigen afvoer 

7.1.1. Leie en Bovenschelde 
De Leie en Bovenschelde zijn de belangrijkste voedende waterlopen van het Groot Pand. De 
afvoer van deze rivieren bepaalt de beschikbaarheid van water voor het voeden van de kanalen en 
waterlopen rond Gent: 

• het kanaal Gent-Oostende (gemiddeld 2 à 2.5 m³/s, oplopend tot 3 à 4 m³/s in de zomer) 
• het Afleidingskanaal (minimum 0,5 tot 1 m³/s gekoppeld aan maatregelen tegen verzilting aan 

de sluis, met noodzaak tot spuien of constant bovendebiet van 0,5 tot 1 m³/s) 
• het Kanaal Gent-Terneuzen en de waterlopen doorheen de stad naar het Kanaal (minimum 

13 m³/s) 
• de Zeeschelde (minimum: onbekend) 

De zoetwatervraag van het KGO en KGT worden verder in het document behandeld. De 
waterbehoeftes van de Zeeschelde zijn gerelateerd aan een behoefte om voldoende debiet te 
voorzien om stagnatie van het ecosysteem van de Zeeschelde opwaarts van de Rupelmonding te 
voorkomen. Een methode voor de bepaling van het minimumdebiet voor de Zeeschelde is thans 
niet beschikbaar, hiervoor is fundamenteel onderzoek nodig. 

 
Figuur 7-1: Tijdsverdeling van de afvoer van de Schelde te Melle periode 1997-2006 (IMDC, 2008a) 
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Met een behoefte van 10 m³/s (het 80 percentieldebiet dat naar de Zeeschelde wordt afgevoerd) 
vergt de totale waternood, inclusief de watervraag van het Afleidingskanaal, het Kanaal Gent-
Terneuzen en het Kanaal Gent-Oostende, een minimale permanente basisafvoer van 25 tot 
30 m³/s. 

De onzekerheid m.b.t. de zoetwaterbehoefte voor de Zeeschelde noopt tot een hogere richtwaarde 
voor de minimale permanente basisafvoer. Bij onderstaande analyse zal rekening gehouden 
worden met debieten, gaande van 30 m3/s tot 60 m3/s. 

Onderstaand wordt het afvoerhydrogram weergegeven van de totale afvoer van de Leie en de 
Schelde stroomopwaarts te Gent voor de periode 1997-2007 (Figuur 7-2). Tijdens de 
wintermaanden bedraagt de basisafvoer 75 tot 100 m³/s, tijdens de zomermaanden daalt de 
afvoer tot ongeveer 30 m³/s. De basisafvoer tijdens de zomer noopt tot een goed beheer teneinde 
aan alle vragen te kunnen voldoen. 

afvoer Leie + Bovenschelde 1997 - 2007
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Figuur 7-2: Bovendebiet van Leie en Schelde 

De analyse van de debietsverdeling van Leie en Bovenschelde geeft inzichten in de beschikbare 
debieten voor het voeden van het kanalensysteem rond Gent. Beschikbare meetreeksen worden 
geanalyseerd om frequentie en duur van het voorkomen van afvoeren te bepalen. Op basis van 
deze analyse wordt inzicht gegeven in hoe vaak en hoe lang (droge) periodes voorkomen waarin 
onvoldoende water beschikbaar is om te voldoen aan de watervraag van het systeem. Er worden 
2 berekeningen uitgevoerd. In een eerste stap worden voor de afvoerreeks de tijden berekend 
tussen 2 opeenvolgende afvoergebeurtenissen waarvoor de afvoer minstens de minimale 
permanente basisafvoer haalt. Deze berekening wordt uitgevoerd voor een minimale permanente 
basisafvoer van respectievelijk 30, 40, 50 en 60 m³/s. De berekende tussentijden worden na 
statistische analyse voorgesteld i.f.v. de kans van voorkomen (Figuur 7-3). Ter interpretatie van 
Figuur 7-3: indien het debiet, vereist om de watervraag van de kanalen rond Gent en de 
Zeeschelde te lenigen, 30 m³/s bedraagt, dan komt eens om de twee jaar een periode voor van 10 
dagen waarover dit debiet niet gehaald wordt. 
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Figuur 7-3: Duur afvoertekort voor AKL bij ≠ drempelafvoeren – geen minimaal afgevoerd volume 

In een 2e stap worden eisen gesteld voor wat betreft het beschikbare volume boven het 
drempeldebiet van 30-60 m³/s. Als voorbeeld wordt een volume vooropgesteld, gelijk aan het 
volledige volume van het kanaalpand tussen Raverschoot en Dudzele, zijnde naar schatting 
4 miljoen m³. Een spoeling van het kanaalpand met een gelijkaardig volume heeft mogelijk een 
significante terugdringing van het zoutfront tot gevolg. De statistische analyse van de intervallen 
tussen 2 stormen én met afvoer minstens hoger dan het drempeldebiet van resp. 30-60 m3/s én 
met een totaal afgestroomd volume van minstens 4 miljoen m³, wordt weergegeven in Figuur 7-4. 
Ter interpretatie van Figuur 7-4: voor debieten boven de drempel van 30 m³/s komt het eens per 
jaar voor dat gedurende ca. 25 opeenvolgende dagen onvoldoende debiet beschikbaar is. De 
tijdsduren in Figuur 7-4 zijn ca. het tweevoud van de tijdsduren in Figuur 7-3.  
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Figuur 7-4: Duur afvoertekort voor AKL bij ≠ drempelafvoeren –minimaal afgevoerd volume 4 miljoen m3  

7.1.2. Transfers in Frankrijk 
In het beheersgebied van VNF Nord Pas-de-Calais komen verschillende kanalen en 
gekanaliseerde waterlopen voor die op complexe wijze met elkaar verbonden zijn via het Canal à 
Grand Gabariet dat de regio doorkruist (Liaison Dunkerque-Escaut). Het is mogelijk enkele 
sectoren te onderscheiden die wat voeding betreft onafhankelijk zijn van elkaar: 

• De hoogste sector is deze van de Schelde, gevoed door de Schelde (gekanaliseerde Schelde 
of Canal de Saint-Quentin). Hierop komt ook het Canal du Nord uit, de toekomstige ruggegraat 
van de Seine-Scheldeverbinding. 

• De centrale sector wordt gevoed door Scarpe, Deule en Leie, en het versassingswater van het 
hoge pand, de Scarpe mondt op zijn beurt verder afwaarts in de Schelde uit; het Deule water 
wordt gebruikt om zijn eigen pand op peil te houden maar ook om de gekanaliseerde Deule, 
die in de Leie uitmondt te voeden, de Leie voedt zijn afwaarts gekanaliseerde deel; het eerder 
opgevangen Schelde water volstaat echter niet om het verval aan de Ecluses de Fontinettes 
(19.52m IGN69 naar 6.39m IGN69) op te vangen, dit dient aangevuld te worden met 
Leiewater. 

• Vanaf Ecluse de Fontinettes komen we terecht in een laaggelegen sector dat ondermeer met 
water van de Aa gevoed wordt, maar ook een belangrijke voeding krijgt door de versassingen 
op de Ecluse des Fontinettes. 

Het benodigde water op het Canal à Grand Gabariet wordt mede bepaald door het waterverbruik 
van de grootste sluis, de Ecluse des Fontinettes. Een deel van het Leiewater wordt gebruikt voor 
de voeding van dit kanaal. Deze voeding is volgens VNF nodig om de versassingen en 
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lekverliezen te compenseren. Vooral door inspanningen om lekverliezen te beperken is volgens 
VNF deze watervraag recentelijk sterk gedaald. 

Het water wordt ondermeer afgevoerd door versassingen aan de Madyck-sluis te Duinkerke, en 
draagt bij tot de bevoorrading van de verziltingswerende maatregelen aan de sluis. 

Het Canal à Grand Gabariet kent zijn hoogste peil in Arleux (34,89 NNN), waar het Canal de Saint-
Quentin uitmondt. Het water kan hier ofwel verder naar de Schelde stromen, ofwel gebruikt worden 
als voeding voor de sluizen op het Canal à Grand Gabariet. Gaande van Arleux naar Duinkerke is 
de eerste sluis de Ecluse de Goeulzin. Het water dat gebruikt wordt voor de versassingen van 
deze sluis kan dus niet meer naar de Schelde stromen. 

 Fontinettes Goeulzin 

Nuttige lengte [m] 144,60 (opdeelbaar in 2 
sassen van 45m en 91,60m) 

144,60 (rechtersas) 
91,60 (linkersas) 

Nuttige breedte [m] 12,00 12,00 
Theoretische diepgang [m] 3,50 3,50 
Verval [m] 13,13 4,90 
 

Het waterverbruik van deze sluizen is afhankelijk van het waterregime (IMDC, 2008b, Lys 
Mitoyenne – Phase 1 – Analyse de l’existant): 

• Normaal regime: in de hoge sector van de regio Nord – Pas de Calais wordt bij normaal 
regime al het water naar de Schelde gevoerd via de sluis van Pont Malin, met uitzondering 
van het water dat nodig is voor de sluis van Goeulzin. Hiervan bedraagt het waterverbruik 
voor de huidige scheepstrafiek 2,1 tot 2,3 m³/s. Wat het centrale gedeelte betreft, waterde 
de Bovenscarpe vroeger uit in de Schelde, maar tegenwoordig is deze afgeleid naar het 
Leiebekken. Ze mondt nu uit in de Deule, al gaat er wel een debiet van ongeveer 0,6 m³/s 
naar de Benedenscarpe. De sluis van Fontinettes in de laaggelegen sector kent een 
waterverbruik van ongeveer 3,7 m³/s, waarvan ongeveer 500l/s te wijten is aan 
afdichtingsverliezen. Het water wordt aangevoerd, enerzijds door de opwaartse kanalen 
(Schelde en Bovenscarpe) en anderzijds door het water uit de Leie opwaarts van het Canal 
à Grand Gabariet. 

• Wasregime: tijdens wassen is het beheer er op gericht om het overtollige water af te 
voeren naar het Scheldebekken, ofwel via de sluis van Pont Malin, ofwel via de 
Benedenscarpe. Het gedeelte van de Leie tussen het Canal à Grand Gabariet en de 
instroom van de Deule is zeer gevoelig aan overstromingen. Overtollig water kan wel nog 
afgevoerd worden via het kanaal van de Aa of door pompen richting Duinkerke (25m³/s) of 
Calais (12m³/s). 

• Laagwaterregime: bij laagwater let men er op om het waterverbruik van de sluizen te 
optimaliseren door meerdere schepen tegelijk te versassen of door het kolkvolume en de 
scheepsafmetingen beter op elkaar af te stemmen. Als gevolg hiervan kunnen de 
wachttijden wel oplopen (tot ong. 1 uur maximum). Dit laat toe om de waterverbruiken te 
beperken tot ong. 1,8 m³/s in Goeulzin en tot 3,2 m³/s in Fontinettes (verliezen inbegrepen), 
hetgeen een winst betekent van ongeveer 300 tot 500 l/s. Indien deze maatregelen niet 
volstaan, kunnen de pompstations aan de sluizen van Pont Malin en Denain ingezet 
worden. Zij kunnen het water verbruikt door deze sluizen terug opwaarts pompen. 
Tenslotte zou het ook mogelijk zijn om beperkingen op te leggen voor de scheepvaart. Dit 
is echter nog nooit nodig geweest. 
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7.1.3. Stroomgebied van het Afleidingskanaal (afwaarts van Schipdonk) 
Het stroomgebied van het Afleidingskanaal afwaarts van de sluis te Schipdonk, beslaat de Ede en 
de gebieden van Wateringen en kleine stroomgebieden opwaarts van Balgerhoeke. De afvoer van 
het Afleidingskanaal wordt bemeten te Zomergem en Balgerhoeke.  

Het debiet op het Afleidingskanaal te Zomergem is grotendeels afhankelijk van de stuwregeling te 
Zomergem en de versassingen ten behoeve van de pleziervaart. Uit analyse van de tijdreeksen 
volgt dat ook vandaag een zeker basisdebiet voorkomt op het Afleidingskanaal. Dit debiet moet als 
ondergrens beschouwd worden van het water dat in de toekomst naar het kanaal gestuurd wordt. 
Het is afhankelijk van het beheer en wordt besproken in §8.2. 

Het stroomgebiedseigen debiet levert ook een zekere zoetwaterafvoer, waarvan ook de 
beschikbaarheid (duur en frequentie) een belangrijk gegeven is in het lenigen van de waternoden 
van het kanaal. De totale afwaterende oppervlakte bedraagt 12700 ha waarvan de Ede (5091 ha) 
de grootste bijdrage levert .Te Maldegem bevindt zich een debietsmeetstation op de Ede met een 
afwaterende oppervlakte van 4584 ha.  

 

 
Figuur 7-5: Afbakening van de stroomgebieden Leopoldkanaal en AKL 

Hierbij moet opgemerkt worden dat een deel van dit stroomgebied deel uitmaakt van het 
oppervlaktewaterwingebied van Kluizen. In de praktijk wordt dit water evenwel niet aangesproken. 
Ten behoeve van de waterwinning wordt in de winterperiode gecapteerd. Van mei tot september 
vinden geen captaties plaats. 
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7.1.4. Stroomgebied van het Leopoldkanaal 
De oppervlakte van het stroomgebied, afwaterend naar het Leopoldkanaal bedraagt 36600 ha. De 
oppervlaktes liggen relatief uniform verspreid langs het kanaal: De afwatering van de Zwinpolder 
vertegenwoordigt ca. 25 % van de oppervlakte , via het Zuidervaartje stroomt ca. 25 % van de 
oppervlakte af, 35 % tussen de Damse Vaart en Strobrugge, en de resterende 15 % opwaarts 
Strobrugge (tot de stuw te Sint-Laureins).  

Afvoergegevens worden gemeten in het stroomgebied van de Kerkebeek, en het aangrenzende 
stroomgebied van de Hertsbergebeek-Rivierbeek (stroomgebied van KGO) met gelijkaardige 
karakteristieken. 

Te Damme bevindt zich op het Leopoldkanaal zelf het meetstation 433, in beheer van het HIC. 
Deze debietsmeting is gericht op de inschatting van piekafvoeren en is minder geschikt voor de 
bepaling van de dagdagelijkse afvoeren. 

In het kader van een haalbaarheidstudie voor een waterwinning uit het Leopoldkanaal werden door 
de UGent debietsmetingen uitgevoerd ter hoogte van Ramskapelle (Walraevens, 2002). Deze 
meetcampagne liep van augustus 2001 tot februari 2002, een periode die niet representatief is 
voor het volledige jaar, noch een langer tijdsbestek.  

De Kerkebeek neemt een bijzondere positie in het stroomgebied van het Leopoldkanaal in, door 
zijn excentrische ligging. Omwille van deze ligging kunnen afvoeren via het Zuidervaartje op vrij 
eenvoudige wijze beschikbaar gesteld worden van het doorkruiste poldergebied. 

7.1.5. Frequentieanalyse gebiedseigen afvoeren 
Er wordt een eenvoudige duur-frequentieanalyse uitgevoerd met de 5 beschikbare tijdreeksen, en 
dit voor de periode 01/04/1986 – 01/04/2008. Met uitzondering van de Hertsbergeloop – station 
426 (15 % ontbrekende waarden) zijn de tijdreeksen quasi volledig voor de beschouwde periode 
(minder dan 1 % ontbrekende waarden).  

In Figuur 7-6 worden de tijdreeksen van de respectievelijke stations 442 (Ede), 422 (Kerkebeek) 
en 425 (Rivierbeek) grafisch weergegeven. Eigen aan de zo kenmerkende regenrivieren wordt 
slechts tijdens de winterperiode verhoogde afvoer waargenomen over een langere periode. 
Tussen 1 mei en 1 oktober valt het debiet weg, op een solitaire zomerbui na. 
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Figuur 7-6: Afvoerhydrogrammen periode 1994 - 2004 

Een vergelijking van de cumulatieve afvoer van de beschouwde reeksen wijst op een verschillende 
cumulatieve afvoer voor de periode 1986-1994 en een gelijklopende cumulatieve afvoer voor de 
periode 1994-2003 (Figuur 7-7). Daarna wijkt de afvoerreeks van de Ede sterk af van de andere 
stroomgebieden. Dit is het gevolg van de opeenvolgende aanpassingen van het Q-H verband van 
de limnigrafische stations zonder aanpassing met terugwerkende kracht van de afvoer. Steunende 
op de beschikbare data van de periode 1994-2003 is men genoodzaakt te stellen dat de 
verschillende stations een gelijkaardige totale afvoer kennen. Op basis van dezelfde tijdreeksen 
werd een FDC, een tijdsverdelingsfunctie opgesteld (Figuur 7-8). Om een vergelijking mogelijk te 
maken werden de afvoeren wederom omgerekend naar hun specifieke waarde per eenheid van 
oppervlakte. Het mediaan debiet bedraagt 0.04 tot 0.07 liter/s/ha. Voor 90% van de tijd wordt een 
debiet van 0.01 tot 0.02 liter/s/ha overschreden. De maximale, oevervolle afvoer van de stations is 
hoger dan 1 liter/s/ha. De berekende waarden voor het mediaan en 90 percentieldebiet zijn dus 
maximaal 5 % van het oevervol debiet. 
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Figuur 7-7: Cumulatieve afvoer bemeten stroomgebieden  

 

Op basis van ervaring met ijkingskrommen moet gesteld worden dat het mediaandebiet en vooral 
het 90% percentieldebiet eerder hypothetische waarden zijn en dus weinig geschikt voor analyse. 
Op analyse van debieten van hogere afvoeren mag men wel betrouwen. 
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Figuur 7-8: FDC voor stations 442, 422, 423, 425 en 426 

Op basis van de beschikbare cijfers gaan we uit van een gemiddelde afvoer van 0.05 liter/s/ha 
tijdens de zomermaanden, tijdens de wintermaanden bedraagt deze minstens 0.15 liter/s/ha 
(Figuur 7-9). 
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Figuur 7-9: Maandgemiddelde afvoer per eenheid oppervlakte 

Deze richtgetallen worden gebruikt voor een eenvoudige toetsing van de beschikbare 
zoetwatervolumes voor de verdunning en terugdringen van een mogelijk zoutwaterfront. De 
watervolumes in de kanaalpanden (bij benadering) worden vergeleken met het gemiddelde 
maandelijkse afvoervolume tijdens winterperiode, en dit voor de stroomopwaarts gelegen 
stroomgebieden (Tabel 7-1). Er wordt een verschil gemaakt tussen de huidige, gravitair 
afwaterende stroomgebieden van het AKL en de stroomopwaarts gelegen stroomgebieden 
afwaterend naar het Leopoldkanaal. Door verpompen kan dit volume bijdragen in de 
zoutverdunning. Het rekensommetje wordt vervolledigd met het quotiënt van het kanaalvolume en 
het dagelijks afgestroomd volume. Dit geeft een indicatie van de nodige duur om het volledige 
volume van het kanaalpand te verplaatsen.  

Het pand tussen Raverschoot en Strobrugge (lengte 9 km) vangt het volledige stroomgebied van 
het AKL, exclusief de Ede op. Een volledige verversing van het kanaalvolume zou 16 dagen in 
beslag nemen. Vanaf Strobrugge tot Damme wordt het kanaal tevens gevoed door de Ede, de 
oppervlakte van het stroomgebied stijgt van 7609 ha naar 12700 ha. Met de oppervlakte neemt 
ook het volume in het kanaalpand toe. De duur voor volledige verversing van het kanaalvolume 
stijgt daarmee tot 25 dagen. Het volledige AKL tot Heist heeft samen met het Dudzelekanaal een 
volume van 5.6 miljoen m³. Met gravitaire afwatering van het stroomgebied van het AKL duurt de 
verplaatsing van dit volume 34 dagen, wanneer tevens het volledige stroomgebied van het 
Leopoldkanaal verpompt wordt naar het AKL daalt de duur naar 9 dagen. 
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Tabel 7-1: Afvoervolumes tijdens de wintermaanden 

afwatering 
oppervlakte 

stroomgebied 

[ha] 

afgestroomd 

volume 

[m3/dag] 

# dagen tot 

volledige 

verversing 

Raverschoot – Strobrugge (volume = 1.6E+06 m3)
Gravitair 7609 9.9E+04 16 

Gravitair + verpompen Leopoldkanaal 12798 1.7E+05 9 

    
Raverschoot – Damme (volume = 4.1E+06 m3)

Gravitair 12700 1.6E+05 25 

Gravitair + verpompen Leopoldkanaal 30415 3.9E+05 10 

    
Raverschoot - Damme + Dudzelekanaal + Damme – Heist (volume = 5.6E+06 m3) 

Gravitair 12700 1.6E+05 34 

Gravitair + verpompen Leopoldkanaal + Zuidervaartje 49300 6.4E+05 9 

 

7.2. Aanleggen van voorraden en beheer 

7.2.1. Berging in bevaarbare waterlopen en kanalen 
Berging in het kanaal door verhoging van het peil in periodes van overschotten levert extra 
buffering voor een peilverlaging. Door een peilverlaging van 10 cm op het Afleidingskanaal zou er 
een volume water vrijkomen van 127 227 m³. 

Ook opwaarts kan tijdelijk meer water geborgen worden, of kan tijdelijk een peilverlaging 
overwogen worden, met name op het Groot Pand, de Leie en de Bovenschelde. Een peilverlaging 
van 10 cm zorgt ervoor dat volgende volumes water beschikbaar komen: 

• 571 207 m³ voor het Groot Pand 
• 176 568 m³ voor de Leie 
• 204 350 m³ voor de Schelde 

Ook op het Leopoldkanaal kan een peilverhoging overwogen worden. Zulke peilverhoging moet 
afgewogen worden ten opzichte van de veiligheid tegen overstromingen, waarbij bijvoorbeeld 
enkele pompgemalen voorzien worden om in geval van nood snel water over te pompen naar het 
Afleidingskanaal. Indien water eerst geborgen wordt tot een niveau van 1,80 mTAW en men 
vervolgens een peilverlaging instelt tot 1,35 mTAW, dan komt er 332 664 m³ water ter beschikking. 

Verder zou ook de Damse Vaart in aanmerking genomen kunnen worden voor tijdelijke 
waterberging. 

In volgende tabellen is samengevat hoeveel dagen overbrugbaar zijn door een peilverlaging. In die 
dagen is er met andere woorden geen natuurlijk toestroomdebiet vereist naar het 
Verbindingskanaal. Het betreft de hierboven besproken peilverlagingen op het Afleidingskanaal, 
het Groot Pand, de Leie, de Bovenschelde en het Leopoldkanaal, waardoor in totaal een volume 



IMDC NV Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West 
i.s.m. Universiteit Gent aspecten van waterbeschikbaarheid en verzilting 

8101-5191-153-05   I/RA/14112/08.103/RAD 75 versie 4.0 - 16/03/09 

water van 1412016 m³ geleverd wordt. Afhankelijk van het gekozen sluistype wordt er een zeker 
volume zoetwater verbruikt bij elke versassing (zie deel 2). De berekeningen werden uitgevoerd 
voor verliespercentages van 10%, 20%, 30% en 40% van het kolkvolume voor verschillende 
sluisuitvoeringen. Er werd uitgegaan van de verwachte scheepstrafiek in 2030 volgens normale 
(9433 schepen per jaar) en hoge groei (13131 schepen per jaar). Er werd verondersteld dat de 
kolkvulling (met schepen) voor de Evergemsluis 18% is en voor het sluistype Vb 40%. In de 
tabellen zijn twee toestanden voorgesteld. Het minimale waterverbruik wordt bekomen bij volledig 
symmetrische vaart (telkens afwisselend een opvarend en afvarend schip dat de sluis neemt) en 
optimale kolkvulling met schepen. De meest nadelige toestand, dus maximaal waterverbruik, is 
deze waarbij op- en afvarende schepen niet afwisselend kunnen bediend worden en schepen 
alleen in de kolk liggen bij versassing. 

Tabel 7-2: Minimum en maximum # dagen overbrugbaar door peilverlaging voor 9433 schepen per jaar 

MAXIMAAL WATERVERBRUIK verliespercentage 10% verliespercentage 20% verliespercentage 30% verliespercentage 40%

Evergemsluis met tussendeur op 125m 37,82 18,91 12,61 9,45

Evergemsluis met tussendeur op 150m 36,25 18,13 12,08 9,06

Vb sluis met tussendeur op 125m 107,50 53,75 35,83 26,87

Vb sluis met tussendeur op 150m 101,16 50,58 33,72 25,29

2 Vb sluizen 113,55 56,78 37,85 28,39

Vb sluis + Evergemsluis 55,05 27,53 18,35 13,76

MINIMAAL WATERVERBRUIK verliespercentage 10% verliespercentage 20% verliespercentage 30% verliespercentage 40%

Evergemsluis met tussendeur op 125m 160,52 80,26 53,51 40,13

Evergemsluis met tussendeur op 150m 155,31 77,65 51,77 38,83

Vb sluis met tussendeur op 125m 225,11 112,56 75,04 56,28

Vb sluis met tussendeur op 150m 213,14 106,57 71,05 53,28

2 Vb sluizen 238,44 119,22 79,48 59,61

Vb sluis + Evergemsluis 183,12 91,56 61,04 45,78

 

Tabel 7-3: Minimum en maximum # dagen overbrugbaar door peilverlaging voor 13131 schepen per jaar 

MAXIMAAL WATERVERBRUIK verliespercentage 10% verliespercentage 20% verliespercentage 30% verliespercentage 40%

Evergemsluis met tussendeur op 125m 25,39 12,69 8,46 6,35

Evergemsluis met tussendeur op 150m 25,38 12,69 8,46 6,34

Vb sluis met tussendeur op 125m 72,92 36,46 24,31 18,23

Vb sluis met tussendeur op 150m 71,24 35,62 23,75 17,81

2 Vb sluizen 78,38 39,19 26,13 19,59

Vb sluis + Evergemsluis 37,44 18,72 12,48 9,36

MINIMAAL WATERVERBRUIK verliespercentage 10% verliespercentage 20% verliespercentage 30% verliespercentage 40%

Evergemsluis met tussendeur op 125m 104,09 52,04 34,70 26,02

Evergemsluis met tussendeur op 150m 104,57 52,28 34,86 26,14

Vb sluis met tussendeur op 125m 148,70 74,35 49,57 37,18

Vb sluis met tussendeur op 150m 145,77 72,88 48,59 36,44
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2 Vb sluizen 160,06 80,03 53,35 40,01

Vb sluis + Evergemsluis 121,45 60,73 40,48 30,36

 

7.2.2. Spaarbekkens 
Spaarbekkens bij de sluizen zijn nuttig om te sparen op pompkosten. Het inzetten van een 
dergelijk bekken om droge periodes te overbruggen, is omwille van het beperkte volume weinig 
zinvol. Met een bekken met een volume gelijk aan het kolkvolume, is het mogelijk om een periode 
van een halve tot één dag te overbruggen. 

7.2.3. Berging van water in Leiemeanders 
In de studie Opmaak van numerieke hydrologische en hydraulische modellen van het Leiebekken, 
Deel Va: herprofilering van de Leie en aantakken meanders (IMDC 2005) is het inzetten van 
meanders om problemen met wateroverlast te lijf te gaan onderzocht. Met een storm zoals deze 
van december 2002 zou ongeveer 1,6 1006 m³ water geborgen worden in 11 onderzochte 
meanders. 

De meanders en in- en uitlaatkunstwerken kunnen dusdanig ontworpen worden dat ze niet enkel 
nuttig ingezet kunnen worden voor de waterbeheersing in wassituaties, maar ook als spaarbekken 
bij droogte. 

In deze simulatie zijn 11 meanders beschouwd. Er komen echter meer (afgesneden) meanders 
voor zowel langs de Leie als langs de Schelde. 

7.2.4. Grensoverschrijdend voorradenbeheer 
Duurzaam water- en voorradenbeheer zou als principe gehanteerd moeten worden in een 
grensoverschrijdende context. Binnen de diverse overlegorganen, en rechtstreeks met Franse en 
Waalse waterwegbeheerders dient gezocht te worden naar een gezamenlijke 
grensoverschrijdende strategie voor het beheren van voorraden. 

7.3. Evolutie van noden en beschikbaarheden 

7.3.1. Stijgende waterbehoeften (landbouw en industrie) 
Ook al wordt niet direct een belangrijke toename van watervragen verwacht langs het kanaal zelf. 
Binnen het stroomgebied van de Schelde moet men rekening houden met stijgende 
waterbehoeften in de toekomst (ondermeer industriële ontwikkeling in het stroomgebied, 
bijvoorbeeld langs kanaal Gent-Terneuzen). Beheer van watervooraden op stroomgebiedschaal 
dringt zich op. Maar ook een betere beschrijving van de noden is een noodzaak (bijvoorbeeld de 
doorvoer naar de Zeeschelde). 

7.3.2. Toename trafiek 
Door twee groeiscenario’s te beschouwen wordt rekening gehouden met de impact van hogere 
trafieken op het kanaal zelf. De realisatie van de Seine-Schelde verbinding zal echter ook elders 
leiden tot trafiektoenamen. Dit zal echter niet overal met een toename van het waterverbruik 
gepaard gaan. In bijlage wordt de toename van de trafiek in de regio Nord-Pas de Calais 
besproken.  



IMDC NV Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West 
i.s.m. Universiteit Gent aspecten van waterbeschikbaarheid en verzilting 

8101-5191-153-05   I/RA/14112/08.103/RAD 77 versie 4.0 - 16/03/09 

Net zoals afwaarts duurzaam met water omgegaan moet worden, dient dit ook opwaarts te 
gebeuren. De inspanningen van de Franse overheid om het verbruik te beperken door lekverliezen 
aan te pakken, wijzen op een gewijzigde houding. Bij grensoverschrijdend overleg op 
bekkenniveau dient verder gekeken te worden naar besparingsmogelijkheden door het aanleggen 
van voorraden en door het (meer frequent) gebruik van pompen. Hoe dan ook is in elk geval een 
goed sluisbeheer aangewezen. 

7.3.3. Invloed klimaatwijziging 
Klimaatsmodellen wijzen voor Vlaanderen op een afname van basisafvoeren in de zomer. De 
intensiteit van piekafvoeren zou echter toenemen. Voor het Leie- en Scheldebekken is de 
mogelijke impact op afvoeren onderzocht voor een voor onze contreien veel toegepast model. 
Omwille van de onzekerheden verwijzen we naar de bijlage. Ingeval van een afname van 
basisafvoeren in de zomer, is de toename van de intensiteit van piekafvoeren welkom omdat dit de 
mogelijkheid biedt voorraden aan te vullen, en vaker wasdebieten af te leiden via het 
Afledingskanaal. 

Bij een toename van piekafvoeren zal het Afleidingskanaal zijn oorspronkelijke functie moeten 
blijven vervullen, en dit eerder vaker. Rekening houdend met de zeespiegelrijzing en de in 
toekomst beperktere afvoermogeljkheden via Kanaal Gent-Terneuzen en de Zeeschelde, wordt 
het risico dankzij het verruimde scheepvaartkanaal beperkt. 
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8. TOETSING VAN WATERVRAAG AAN ACTUELE BESCHIKBAARHEID 
Uitgaande van beschikbare gegevens en uitgevoerde analyses wordt afgetoetst of het natuurlijk 
afstromende zoetwater gemiddeld volstaat om de verzilting tegen te gaan. De waterbalans wordt 
opgemaakt voor verschillende situaties. 

8.1. Vraagtermen 
Maatregelen tegen verzilting 
Voor de maatregelen tegen verzilting aan de sluis wordt een waternood van 0.5 m³/s 
vooropgesteld. 

Dit debiet dient voor het tot stand brengen van de uitwisseling van zout met zoetwater tussen 
gesloten sluisdeuren. 

In normale omstandigheden wordt met dit bovendebiet al een vrij gunstige saliniteit verkregen in 
het kanaal (Bijlage D.3). Omwille van het afleiden van waswater ligt de uiteindelijke saliniteit lager 
(Figuur 6-4). 

Met de combinatie wordt een gemiddelde saliniteit van om en bij de 1 ppt verwacht aan de 
aansluiting van het verbindingskanaal. 

Verdamping 
De toename van het wateroppervlak zorgt voor een toename van de verdamping. Voor de 
zomerperiode is deze maximaal. 

Infiltratie 
Op basis van de regionale grondwatermodellering wordt de toename van infiltratie geschat op 0.05 
m³/s. Uitgaande van een evenwicht tussen inkomend drainagewater in het opwaarts deel van het 
kanaal en infiltratie in het afwaarts deel van het kanaal voor de huidige situatie, is het verschil in 
drainage te beschouwen als een waarde voor het infiltratieverlies. 

Verbruik door derden 
Actueel is het gebruik van kanaalwater voor landbouw en industrie verwaarloosbaar. Er wordt 
geen belangrijke toename verondersteld. 

8.2. Aanbodtermen 
Gebiedseigen afvoer 
Deze term wordt gevarieerd in functie van het scenario. Er worden verschillende situaties 
beschouwd. De specifieke afvoer wordt gevarieerd van 0 l/s/ha, tot afvoeren die 90% en 50% van 
de tijd overschreden worden, en gemiddelde zomer- en wintersituaties. 

Toevoer vanuit het Groot Pand 
Actueel wordt ook in droge periodes vanuit het Groot Pand een debiet geleverd. Het 
mediaandebiet ligt rond 325 l/s, het gemiddelde debiet ligt op meer dan 4 m³/s (periode van 
waarnemingen te Zomergem van 10-2002 tot en met 12-2007). In de zomer van 2003 bedroeg het 
laagste maandelijks mediaandebiet 235 l/s. Dit was voor de maand juli. In de globaal genomen 
minder droge zomer van 2004 lagen de gemiddelde maandelijkse mediaandebieten lager. Echter 
ook in de wintermaanden kunnen lagere mediaandebieten voorkomen. Dit bevestigt het gestuurde 
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karakter van de afvoer naar het Afleidingskanaal. Er wordt verondersteld dat ook in de toekomst 
zulk een minimumtoevoer aan het Afleidingskanaal toegekend wordt. In de waterbalansscenario’s 
wordt hiervoor een minimumdebiet van 200 l/s vooropgesteld, hetgeen een vrij lage waarde is 
(Tabel 8-1). 

Tabel 8-1: debieten gemeten te Zomergem (oktober 2002 t/m december 2007) (herneming van Tabel 3-1) 

Maand 

Debiet (m³/s) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Gemiddeld 11.25 10.86 5.36 1.04 1.51 1.44 3.77 2.11 0.53 0.81 3.88 7.52 

Mediaan 8.80 3.80 3.17 0.46 0.32 0.33 0.97 0.34 0.19 0.16 2.56 5.61 

 

In de uitgangshypothese wordt dit minimumdebiet te allen tijde gegarandeerd. In periodes met 
voldoende waterbeschikbaarheid hoeft het ter beschikking stellen van een hoger debiet geen 
probleem te zijn. Het probleem ligt in het vaststellen van het debiet dat nodig is om aan alle vragen 
in het bekken te voldoen. Bij een uitgangsdebiet van 30 m³/s op Leie en Schelde (§7.1.1), moet 
men gemiddeld om de twee jaar rekenen met een periode van 10 dagen waarin dit debiet niet 
gehaald wordt. Men moet echter ook rekening houden met één periode van ca. 8 dagen, of 2 
periodes van 6 dagen waarop dit debiet niet gehaald wordt. Wanneer uitgegaan wordt van een 
debiet van 40 m³/s op Leie en Schelde, moet men jaarlijks rekenen met een periode van ca. 20 
dagen waarin dit debiet niet gehaald wordt. Men moet echter ook rekening houden met twee 
periodes van ca. 15 dagen, of 4 periodes van 10 dagen waarop dit debiet niet gehaald wordt. Deze 
periodes kunnen gescheiden zijn door korte bui- (lees was-) periodes. Tijdens deze periodes 
dienen tekorten aangevuld te worden met ander gebiedsvreemd of gespaard water (§8.3) 

Transfer van water uit andere stroomgebieden 
Door import van water uit andere stroomgebieden kunnen tekorten aangevuld worden. In de 
rekenvoorbeelden wordt onderzocht welk gedeelte van de afvoer van het stoomgebied van het 
Leopoldkanaal nodig zou zijn om het tekort berekend voor het scenario aan te vullen. 

8.3. Tekort 
Er worden twee pistes onderzocht van aanvulling van het tekort: 

• Aanvulling met water uit het Leopoldkanaal, zoals eerder besproken 
• Aanvulling met gespaard water. Dit betreft water gegenereerd door het aanspreken van het 

water geborgen in de belangrijkse naburige kanaalpanden. Eerst het eigen pand, dan het 
Groot Pand, de Leie en de Bovenschelde, en eventueel het Leopoldkanaal, 

 

Dit wordt op de bevaarbare waterlopen en kanalen gerealiseerd door een peildaling. Er wordt 
uitgegaan van een peildaling van 10 cm ten opzichte van het normaalpeil. Rekening houdend met 
het opbouwen van een buffer van 10 cm boven het normaalpeil, levert dit een volume op van een 
schijf van 20 cm op de bevaarbare waterlopen. 

Voor het Leopoldkanaal zou verder een stuwing tot 1,80m verondersteld kunnen worden, waarna 
een daling tot 1,35m wordt toegestaan. Hier moet er in het bijzonder op gelet worden dat dit 
peilopzet niet leidt tot meer problemen bij was. Indien nodig dienen pompen ingezet te worden om 
wateroverlast te vermijden. Dit volume wordt in tabellen weergegeven maar niet meegerekend. 
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Wel is onderzocht welk deel van de afvoer van het Leopoldkanaal nodig is om het tekort te 
compenseren, zonder het volume gespaard in de bevaarbare waterlopen, aan te spreken. 

Het aanwenden van water uit het Leopoldkanaal is controversieel, daar de saliniteit mogelijk hoger 
is dan de saliniteit die voor het Afleidingskanaal verondersteld wordt. Een hoge saliniteit in het 
Afleidingskanaal is voor het grondwater nadeliger dan in het Leopoldkanaal. Dit laatste is immers 
drainerend. 

Er wordt berekend hoeveel dagen overbrugd kunnen worden met het beschikbare volume. Per 
bron, en cumulatief. 

Andere spaarmogelijkheden zoals het bergen van waswater in Leie-meanders en andere pistes 
worden in deze rekenvoorbeelden niet onderzocht. Afgesneden Leie- en Scheldemeanders bieden 
ook een groot bergingsvolume. De berging van waswater is onderzocht in de studie ‘Opmaak van 
numerieke hydrologische en hydraulische modellen van het Leiebekken. Deel Va: herprofilering 
van de Leie en aantakken meanders’ (IMDC 2005) als piste voor het beheersen van 
overstromingen. In 11 onderzochte afgesneden Leiemeanders zou bij een storm, zoals deze 
plaatsvond in december 2002, ca. 1.600.000 m³ geborgen kunnen worden. 
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8.4. Waterbalansscenario’s 

8.4.1. Legende waterbalansscenario’s 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

totaal debiet Leopoldkanaal o.b.v. 
specifiek debiet x oppervlakte 

Beschouwde 
situatie 

Verliestermen 

Instroomtermen 
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Periode overbrugbaar 
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voorraad (BUFFER) 

Deel van afvoer Leopoldkanaal 
nodig om tekort op te vangen 

debiet in m³/s 

factor, geeft aan met welk deel van het specifiek 
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specifiek debiet in l/s/ha 
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8.4.2.  Gemiddeld winterdebiet 

 
In de winter volstaat het gebiedseigenwater om de verziltingsmaatregelen te onderhouden. De 
buffer hoeft niet aangesproken te worden. 

De gemiddelde instroom vanuit het Groot Pand ligt veel hoger dan het vooropgestelde 
minimudebiet van 200 l/s. 
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8.4.3. 50 percentieldebiet 

 
Het 50 percentieldebiet volstaat voor het onderhouden van de verziltingsmaatregelen, wanneer 
uitgegaan wordt van gemiddelde verdamping. De gemiddelde instroom vanuit het Groot Pand ligt 
hoger dan de vooropgestelde 200 l/s. 

Het is mogelijk om een deel van het debietoverschot aan te wenden om voorraden aan te leggen, 
als voldoende water beschikbaar is om aan de andere claims in het bekken te voldoen. Op basis 
van de metingen op de Ede (periode van 1982 to en met 2008), wordt in 11 van de 27 zomers 
(bepaald als de periode van april tot en met september) het gemiddelde mediaandebiet gehaald. 
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8.4.4. Gemiddeld zomerdebiet 

 
In het gemiddelde zomerscenario is de volledige verdamping toegekend aan de zomerperiode. Het 
gemiddelde zomerdebiet is dan net niet voldoende om de verziltingsmaateregelen te 
onderhouden, als rekening gehouden wordt met een instroom van 200 l/s vanuit het Groot Pand. 
De buffers in de kanalen en bevaarbare waterlopen volstaan ruimschoots om een gemiddelde 
zomer te overbruggen. Een alternatief is het aanspreken van water van het Leopoldkanaal. Ca. 5% 
van de afvoer van het Leopoldkanaal zou volstaan om het vereiste water aan te leveren. 

Gerekend met een hogere, gemiddelde (Tabel 8-1) instroom vanuit het Groot Pand is er voor de 
gemiddelde zomersituatie geen tekort. 

Een gemiddeld zomerdebiet komt feitelijk overeen met een toestand waarbij drogere periodes 
(dagen zonder neerslag) met lage basisafvoeren, afwisselen met neerslagdagen en tijdelijk hogere 
wasafvoeren. Tijdens de wassen kunnen de voorraden, welke tijdens de droge periodes 
aangesproken worden, aangevuld worden, en in geval van grote wassen is het mogelijk dat 
waswater rechtreeks afgeleid wordt via het Afleidingskanaal. 

Uit de metingen op de Ede (periode van 1982 to en met 2008) valt op te maken dat in 9 van de 27 
zomers het gemiddeld zomerdebiet gehaald wordt. 
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8.4.5. 10 percentieldebiet 

 
Het 10 percentieldebiet is onvoldoende om de zoutwerende maatregel aan de sluis in stand te 
houden. Het aanspreken van reserves op het Afleidingskanaal, Groot Pand en opwaartse panden 
van Leie en Bovenschelde levert per schijf van 10 cm ca. 30 dagen overbrugging op. Met een op 
voorhand aangelegde buffer van 10 cm kunnen 2 maanden overbrugd worden. Als alternatief zou 
driekwart van de afvoer van het Leopoldkanaal nodig zijn om het tekort te compenseren. 

In werkelijkheid ligt de gemiddelde doorvoer vanuit het Groot Pand hoger dan de vooropgestelde 
200 l/s, zelf in de droge zomer van 2003. 

In feite is het 10 percentieldebiet een situatie welke deel uitmaakt van een gemiddelde 
zomerperiode. Het debiet wisselt af met hogere en lagere basisafvoeren en wassen. 

Bij wassen worden voorraden zoveel mogelijk terug aangevuld, en bij grote wassen is het mogelijk 
water rechtstreeks via het Afleidingskanaal af te leiden. 

Onderschrijdingen van situaties van het 10-percentieldebiet en de duur van situaties zonder 
stroomgebiedseigen bovendebiet worden samengevat in Tabel 8-2 (op basis van de metingen op 
de Ede). Het maximaal aantal dagen ligt in de grootte-orde van het aantal dagen dat met de in 
beschouwing genomen voorraden overbrugd zou kunnen worden. 
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Tabel 8-2: overzicht van onderschrijdingen van 10percentiel debieten en voorkomen van situaties zonder 
debiet (op basis van de debietmetingen op de Edee van 1982 t/m 2008) 

10 percentiel geen bovendebiet 

JAAR FREQ # DAGEN MAX # DAGEN FREQ # DAGEN MAX # DAGEN

1982 5 77 44 3 61 44 

1983 7 113 52 6 66 52 

1984       

1985       

1986       

1987       

1988 6 35 11    

1989 7 131 65 2 2 1 

1990 3 73 62    

1991 2 34 28    

1992 2 2 1    

1993 1 1 1    

1994 5 33 21    

1995 3 27 24    

1996 3 6 3    

1997 4 83 36    

1998 6 52 24    

1999 3 20 11    

2000 4 6 3    

2001 9 24 6    

2002       

2003 14 73 12    

2004       

2005       

2006 5 36 20    

2007 1 9 9    
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8.4.6. Geen bovendebiet 

 
Zonder bovendebiet kunnen met een peilverlaging van 10 cm 25 dagen overbrugd worden. Met 
een van tevoren opgespaarde buffer van 10 cm wordt dit een 50-tal dagen. Ook hier ligt het 
maximaal aantal dagen in de grootte-orde van het aantal dagen dat met de in beschouwing 
genomen voorraden overbrugd zou kunnen worden. 

Ook periodes zonder bovenafvoer kunnen zich voordoen tijdens een gemiddelde zomersituatie. Zij 
worden afgewisseld met wassen en periodes met een zekere basisafvoer. In de periode van 
waarnemingen op de Ede (van 1982 tot en met 2008) deed deze situatie zich slecht in drie zomers 
voor (Tabel 8-2). 

Bij wassen worden voorraden zoveel mogelijk terug aangevuld, en bij grote wassen is het mogelijk 
dat water rechtstreeks via het Afleidingskanaal afgeleid wordt. 

8.4.7. Het jaar van 21 juni 2006 tot 21 juni 2007 
In het gesimuleerde jaar (21 juni 2006 tot 21 juni 2007) blijven, mits beperking van de zoutinflux 
met een Duinkerke-type sluis, de maximale saliniteiten beperkt en vergelijkbaar met de 
evenwichtssaliniteit bij constant bovendebiet van 0,5 m³/s. In de simulaties van het jaar wordt een 
minimale beschikbaarheid van ca. 0,5 m³/s verondersteld overeenkomend met de beperktere 
zoutinflux. Mits aan deze voorwaarde voldaan is ligt de gemiddelde saliniteit dan ook lager dan 
deze bij constante bovenafvoer van 0,5 m³/s. 

8.5. Frequentie van tekorten 
Het gemiddeld zomerdebiet van ca. 0,04 l/s/ha waarmee een vrij normaal beheer mogelijk is, mits 
aanvulling met een beperkt debiet uit het Leopoldkanaal, is jaarlijks voor een periode van 90 à 120 
dagen onbeschikbaar. Dit betekent dat jaarlijks rekening gehouden moet worden met een periode 
van meerdere maanden waarin een aangepast beheer nodig is. Zolang er voldoende Leie- en 
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Bovenscheldewater beschikbaar is (debieten boven een vast te leggen drempel van 30 à 40 m³/s), 
is het te verantwoorden om, zoals ook vandaag gebeurt, hogere debieten vanuit het Groot Pand in 
te laten. Bij lagere debieten op Leie en Bovenschelde dienen de voorraden aangesproken te 
worden. Tijdens zulke periodes moet het beheer erop gericht zijn om tijdens de momenten waarop 
dit mogelijk is, de voorraden aan te vullen, te spoelen e.d.m. 

In extreme situaties moet overgegaan worden tot optimalisatie van de versassingen: groeperingen 
en beperkingen voor de scheepvaart (reductie diepgang). De frequentie en duur daarvan kunnen 
beperkt worden door het kanaal dieper uit te graven. Dit betekent evenwel ook een vergroting van 
de kolk en verhoging van het uitwisselingsvolume. 

 
Figuur 8-1: Duur van specifiek debiet onder bepaalde drempels 

Uit de frequentieanalyse van afvoeren van het stroombekken van de Ede (Figuur 8-1), volgt dat 
het 10 percentieldebiet, overeenkomend met een specifieke afvoer van ca. 0,005 l/s/ha, eens per 
jaar onbeschikbaar is voor een periode van twee maanden. 

Een periode zonder bovenafvoer wordt in Figuur 8-1 het best vertegenwoordigd door de specifieke 
afvoer van 0,001 l/s/ha. Jaarlijks komt een periode voor met ca. 30 dagen met een gebiedseigen 
bovenafvoer kleiner dan de specifieke afvoer van 0,001 l/s/ha. 

Uit de hogere analyse blijkt dat mits een aangepast vooradenbeheer dergelijke periodes overbrugd 
kunnen worden. 

8.6. Andere beheermogelijkheden en ingrepen 
De onderzochte mogelijkheden zijn onderzoekspistes. De opgesomde mogelijkheden zijn daarbij 
niet uitputtend behandeld. Hoe dan ook is meer gedetailleerd onderzoek nodig om deze en andere  
mogelijkheden verder te onderzoeken, en de randvoorwaarden en effecten duidelijk te 
omschrijven. 
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Naast de besproken mogelijkheden kunnen nog andere maatregelen getroffen worden om de 
zoutflux te beperken en om alternatieve watervooraden te creëren en aan te spreken. 

Reductie zoutflux 
Afhankelijk van het scenario van het SHIP-project7 kunnen aan een eventuele nieuwe sluis op het 
Boudewijnkanaal ook maatregelen genomen worden tegen verzilting. Het creëren van een minder 
zout Boudewijnkanaal levert een lagere saliniteit op aan de verbinding met het Afleidingskanaal. 

Efficiënter spoelen 
Uit de simulatie volgt dat het zout op het Afleidingskanaal met spoelen grotendeels verwijderd 
wordt. Het heeft ook een belangrijke reductie van de saliniteit op het verbindingskanaal tot gevolg. 
Mits constructie van een stuw of de mogelijkheid om te spoelen via de sluis op het 
verbindingskanaal wordt ook het zoutgehalte in het verbindingskanaal teruggedrongen. Dit zorgt 
voor een gemiddeld lagere saliniteit op het kanaal. 

De mogelijkheden om te spoelen zijn beperkt door beperkingen op de toegelaten 
peilschommelingen in de haven en het Boudewijnkanaal. Met het enorme oppervlak van ca. 
4,0 106 m² na realisatie van het zuidelijk insteekdok, levert het doorvoeren van een debiet van 10 
m³/s gedurende een halve dag een peilstijging op van 10 cm. Met het opnemen van een 
peilbeheersingskunstwerk in het SHIP-project is het mogelijk de doorvoer te verhogen. 

De normale peilregeling van het Groot Pand gebeurt via de automatische stuw van Merelbeke. Het 
debiet dat via de stuw van Evergem wordt afgevoerd wordt handmatig ingesteld op aangeven van 
de scheepvaartinspecteur/celhoofd exploitatie. Een twintigtal keer per jaar wordt er in natte 
periodes 20 à 40 m3/sec via het kanaal Gent-Terneuzen afgevoerd. Dit is meer dan de 
contractuele 13 m3/sec die men nodig heeft om de schutverliezen op te vangen en om te spuien 
met de Westsluis (grote zeesluis) om zodoende het zoutwater terug te dringen dat via de 
Westsluis is binnengekomen. Het overtollige debiet dat naar Terneuzen wordt gestuurd, wordt 
daar meestal geloosd via de Middensluis omdat dit het minst de scheepvaart verstoort. Die 
lozingen via de Middensluis dragen evenwel niet bij tot het beperken van de verzilting omdat de 
drempel en de omloopriolen van die oude zeesluis veel hoger zitten dan van de Westsluis. Het 
spuien met die middensluis is dus alleen maar storend omdat de sluis tijdens het spuien niet 
beschikbaar is voor de scheepvaart. 

Deze overtollige debieten die nu langs de middensluis geloosd worden, zouden in de toekomst 
deels via het Afleidingskanaal afgevoerd kunnen worden en tevens gebruikt kunnen worden om te 
spoelen. Het Afleidingskanaal wordt vandaag meestal pas ingeschakeld als het niet mogelijk is het 
peil (5,70 m TAW) te Schipdonk te handhaven. Dit is actueel weinig praktisch omdat het de inzet 
van een mobiele ploeg vergt. 

Alternatieve watervoorraden 
Eerder is beschreven dat in periodes met voldoende waterbeschikbaarheid het ter beschikking 
stellen van een hoger debiet van Leie en Bovenschelde geen probleem hoeft te zijn. Het probleem 
ligt in het vaststellen van het debiet dat nodig is om aan alle vragen in het bekken te voldoen. Bij 
een debiet van 30 m³/s op Leie en Bovenschelde §7.1.1, moet men om de twee jaar rekenen met 
een periode van ca. 10 dagen waarin dit debiet niet gehaald wordt. Men moet jaarlijks echter ook 
rekening houden met één periode van ca. 8 dagen, of 2 periodes van 6 dagen waarop dit debiet 
niet gehaald wordt. Als een debiet van 40 m³/s vereist is om aan alle watervragen van de kanalen 
en zeeschelde te voldoen moet men jaarlijks rekenen met een periode van ca. 20 dagen waarin dit 

                                                 
7 SHIP of Strategisch Haveninfrastructuurproject voor de haven van Zeebrugge 
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debiet niet gehaald wordt. Men moet jaarlijks echter ook rekening houden met twee periodes van 
ca. 15 dagen, of 4 periodes van 10 dagen waarop dit debiet niet gehaald wordt. Deze periodes 
kunnen van elkaar gescheiden zijn door korte bui- (lees: was-) periodes. 

De besproken weinig gewenste peilregulaties te Evergem kunnen aangewend worden voor het 
spoelen via het Afleidingskanaal, maar kunnen ook een onderdeel vormen voor een gericht 
voorradenbeheer. 

Het bouwen van voorzieningen om de zoutflux te beperken aan de Verbindingssluis met het 
kanaal Gent-Oostende, vermindert de waternood om verzilting in het kanaal Gent-Oostende te 
beperken. Het vrijgekomen water zou nuttig aangewend kunnen worden als bijkomende voeding 
voor het Afleidingskanaal. 

Met pompen kunnen de verliezen aan de Dampoortsluis beperkt worden, ook dit vrijgekomen 
water zou nuttig aangewend kunnen worden als bijkomende voeding voor het Afleidingskanaal. 
Net zoals afwaarts duurzaam met water omgegaan moet worden, dient dit ook elders te gebeuren. 
Het verdient de aanbeveling in het grensoverschrijdend overleg op stroomgebiedsniveau met de 
waterbeheerders en waterwegbeheerders in Frankrijk en Vlaanderen verder te zoeken naar 
besparingsmogelijkheden door het aanleggen van voorraden en door het (meer frequent) gebruik 
van pompen. 

Bij een spuimogelijkheid via de haven van Zeebrugge, zou ook op het gedeelte van het 
Afleidingskanaal afwaarts van de aftakking naar het verbindingskanaal meer water geborgen 
kunnen worden dan een schijf van 10 of 20 cm. Rekening houdend met een lengte van 5.000 m en 
een breedte van ca. 30 m, levert 1 m ongeveer 150.000 m³ op. Via een stuw of keersluis zou 
boven het normaalpeil ca. 300.000 m³ water geborgen kunnen worden. 

Duurzaam water- en voorradenbeheer zou als principe gehanteerd moeten worden in een 
grensoverschrijdende context. Binnen de diverse overlegorganen en rechtstreeks met Franse en 
Waalse waterwegbeheerders dient gezocht te worden naar een gezamenlijke 
grensoverschrijdende strategie voor het beheren van voorraden. 

8.7. Beheer 
In normale winteromstandigheden volstaat het gebiedseigen water om de zoutinflux te beperken 
aan de sluis. 

In zomeromstandigheden dienen zich periodes aan met onvoldoende gebiedseigen water. 
Wanneer de debieten op Leie en Bovenschelde laag zijn, dienen in deze periodes voorraden 
aangesproken te worden. In wasperiodes dienen de voorraden terug aangevuld te worden. 

Bij wassen, maar ook omwille van peilregulering op het Groot Pand, zal rechtstreeks water 
afgeleid worden naar het Afleidingskanaal. Hierbij wordt het kanaal gespoeld, of in elk geval de 
saliniteit verlaagd. 

Voor winterperiodes met onvoldoende basisafvoer geldt hetzelfde beheer als voor 
zomeromstandigheden. 
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BIJLAGE A. SALINITEIT VAN HET 

OPPERVLAKTEWATER 
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A.1 Opzet meetcampagne 
Er zijn verschillende soorten metingen uitgevoerd telkens met een andere finaliteit: 

• puntmetingen: in het kanaal Gent-Oostende, het Boudewijnkanaal, de haven van Zeebrugge, 
het Afleidingskanaal, het Leopoldkanaal, en enkele bijkomende metingen in onbevaarbare 
waterlopen rond het Boudewijnkanaal. Dit zijn metingen om een algemeen beeld te verkrijgen 
van de saliniteit in de waterlichamen rond de haven van Zeebrugge. Hierbij is een volledig 
saliniteitsprofiel opgemeten. 

• metingen aan en in de kolk van de Verbindingssluis gedurende één week. Deze sluis verbindt 
het zoete kanaal Gent-Oostende met het zoute Boudewijnkanaal; deze metingen dienen 
inzichten te leveren in de densiteitsstromingen bij het openen van de sluiskolk. Het betreft 
metingen van salinitiet op 4 locaties (2 buiten de kolk, 2 in de kolk), telkens op één meter 
boven de bodem en ca. 1 m onder het wateroppervlak. 

• metingen gedurende een periode van een maand in het kanaal Gent-Oostende aan de 
Verbindingssluis en aan de Scheepsdalebrug; deze metingen dienen inzicht te geven in de 
verspreiding van het zoutgehalte in het kanaal, rekening houdend met bovendebieten en 
sluisactiviteit; ook telkens één meter boven de bodem en één meter onder het wateroppervlak. 

• metingen in waterlopen van de Zwinpolder om een beeld te krijgen van het zoutgehalte in de 
waterlopen van de polder op 19/09/08 

Meetnauwkeurigheid en zout 
De metingen zijn uitgevoerd met een CTD-diver. De nauwkeurigheid bedraagt 1% van het 
meetbereik. Dit is ingesteld op zoutwater, zodat lage meetwaarden niet als representatief 
beschouwd worden. 

Het zeewater voor de Vlaamse kust bevat tussen 31 en 34 gram opgelost zout per 1000 gram 
water. Tijdens recente metingen zijn saliniteiten van 31 à 32 ppt vastgesteld in de voorhaven van 
Zeebrugge (IMDC 2006-2008). 

A.2 Saliniteit in de kanalen op basis van puntmetingen 
Deze zijn uitgevoerd op dinsdag 20/05/08 en herhaald op woensdag 30/07/08 op min of meer 
dezelfde locaties. 

Op 20/05/08 voerde IMDC elektrische conductiviteitsmetingen uit om een beschrijving te 
kunnen maken van de actuele verziltingstoestand van de kanalen rond de haven. Tijdens deze 
meetcampagne zijn saliniteiten bepaald op 26 locaties in het Kanaal Gent-Oostende, het 
Boudewijnkanaal, de haven van Zeebrugge, het Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal. Enkele 
bijkomende metingen zijn uitgevoerd in onbevaarbare waterlopen rond het Boudewijnkanaal. 
Deze metingen zijn gerapporteerd in I/RA/14112/08.054/RAD - Verkennend onderzoek m.b.t. 
de verzilting. 

Het zijn metingen uitgevoerd op één dag, op verschillende locaties telkens op verschillende 
tijdstippen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de saliniteit doorheen het jaar sterk varieert in 
functie van externe omstandigheden zoals het bovendebiet en het aantal versassingen. 

A.2.1. Kanaal-Gent-Oostende 
Opwaarts van de Dampoortsluis is het water zoet. Afwaarts van de Dampoortsluis is er duidelijk 
een verzilting aanwezig. De waarden gemeten in juli zijn vrij homogeen over de volledige 
waterkolom, en zijn vergelijkbaar met de maximumwaarden gemeten in mei. Deze waarden 
komen dan voor boven de kanaalbodem. 
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De waarden nemen toe naar de Verbindingssluis. Vooral aan de bodem worden daar hoge 
saliniteiten gemeten (van 16 tot 21.5 ppt). In mei is er op het moment van de metingen een 
grotere opmenging waar te nemen. Dit heeft mogelijk te maken met de trafieksituatie. 

De verzilting via de Verbindingssluis zet zich in het Kanaal Brugge-Oostende door tot de 
dichtsbijgelegen op- en afwaartse bruggen (respectievelijk Warande (opwaarts), en Krakele en 
Scheepsdale (afwaarts)). Aan de Krakelebrug is het iets zouter dan de opwaartse 
Warandebrug. Tussen Krakele en Scheepsdale van op- naar afwaarts is een duidelijke afname 
van de verzilting te merken. 

Ter hoogte van het innamepunt van de Lisseweegsevaart tussen Krakele en Scheepsdalebrug 
is de verzilting beperkt tot 1,5 ppt in de vaart, dankzij de lichtere, zoete bovenlaag. 

Verder stroomafwaarts neemt de verzilting verder af: ter hoogte van de Nieuwege- en 
Plassendalebruggen. 

Vanuit Sas Slijkens treedt terug meer verzilting op vanaf een diepte van ca. 3 m. Aan de 
zeewaartse zijde is de saliniteit ca. 25 ppt vanaf een diepte van 2 m, daarboven komt een 
menglaag voor. 

A.2.2. Boudewijnkanaal 
Op het Boudewijnkanaal neemt de verzilting af van de haven naar de Verbindingssluis. 

Aan de Verbindingsluis neemt de verzilting toe van van ca 14-16 ppt (oppervlakte) tot 23-26 ppt 
op 5 m diepte. Aan de Herdersbrug bedraagt de saliniteit aan het oppervlak ca. 20-21 ppt, en is 
ook ca. 23-26 ppt op 5 m diepte. 

In de haven is gemeten aan de opwaartse zijdes van de Visartsluis en Vandammesluis, waar 
de saliniteit respectievelijk ongeveer 26-28 en 27-29 ppt bedraagt. 

Aan de afwaartse zijde is de saliniteit hoger aan de Vandammesluis (ca. 30-32 ppt) dan aan de 
Visartsluis (ca. 26 ppt (in mei) - 30 ppt (in juli)). 

Deze saliniteit is in mei opvallend lager dan deze van het zeewater. Dit is waarschijnlijk het 
gevolg van menging met zoet/brak water: aan de Vandammesluis komende van de 
tweelingkanalen, aan de Visartsluis van de Lisseweegse vaart, die in de kolk uitmondt. 

A.2.3. Afleidingskanaal en Leopoldkanaal 
Net opwaarts van de uitwateringsconstructie kan een toename van de saliniteit vastgesteld 
worden vanaf een diepte van 4 à 4.5 m in het Afleidingskanaal. Het water van het 
Leopoldkanaal is over de hele waterkolom brak. Vanaf de spoorwegbrug worden in het 
Afleidingskanaal geen saliniteiten gemeten boven de grens van de meetnauwkeurigheid. Op 
het Leopoldkanaal wordt verder een verhoogde saliniteit gemeten aan de Zelzatebrug en de 
Brouckesbruggen (de meest opwaartse brug waar gemeten is). 

A.2.4. Uitwisseling aan de sluizen 
De saliniteit in het kanaal Gent-Oostende blijft beperkt tot de onmiddelijke nabijheid van de 
Verbindingssluis. De afvoer op het Kanaal Gent-Oostende volstaat blijkbaar om de verzilting tot 
de onmiddelijke nabijheid van de sluis te beperken en zorgt voor voldoende verdunning. 

Aan het Sas Slijkens komt een zouttong voor in het kanaal. De extensie ervan is beperkt. Ze 
reikt niet tot de Plassendalebrug, waar aan de bodem enkel nog een lichte verhoging van de 
saliniteit voorkomt. De mogelijkheid tot spuien bij laag tij, het doorspoelen bij wassen en de 
bovenafvoer blijken te volstaan om de verzilting te beperken. 
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De saliniteitsverschillen over de Visartsluis en Vandammesluis blijken beperkt te zijn (beide 
zijden met (iets lagere dan) zeewatersaliniteit). 

A.2.5. Conclusie 
Over het algemeen stemmen de metingen van juli goed overeen met deze van mei. Waardoor op 
basis daarvan een geschikt gebied gekozen kon worden voor meer gedetailleerde metingen. 
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A.2.6. Metingen van 26 mei 2008 
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A.2.7. Metingen van 30 juli 2008 
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A.3 Saliniteitsprofiel van de Dampoortsluis tot de N31 
Op 6 augustus 2008 is vanaf een meetboot een profiel genomen in raaien op regelmatige 
afstanden van de Dampoortsluis tot de N31 (Tabel bijlage A-1). Het doel van deze metingen is om 
vast te stellen hoe de zoutverspreiding zich in de omgeving van de sluiskolk manifesteert. 

Tabel bijlage A-1: Meetraaien 

Raailabel Ligging en afstand tussen raaien 

A-E Om de 100 m tussen Dampoortsluis en Warandebrug 

F- L Om de 50 m tussen Warandebrug en Krakelebrug 

N-V Om de 100 m tussen Krakelebrug en Scheepsdalebrug 

W-AD Om de 200 m van Scheepsdalebrug to N31: Z terhoogt van N339, AD ter 
hoogte van N31 

 

De metingen worden samengevat in Figuur bijlage A-1. Ze tonen duidelijk hogere saliniteiten rond 
de Verbindingssluis, dan meer op- en afwaarts. 
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Figuur bijlage A-1: Gemiddelde saliniteit op een diepte over raaien 
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A.4 Densiteitsstroming in en rond de sluiskolk (Verbindingssluis) 
Wanneer de sluis wordt geopend vindt er een uitwisseling plaats van zoet en zout water. Dit 
voltrekt zich met een bepaalde snelheid, waardoor er gedurende de versassing een bepaalde 
hoeveelheid zoutwater in het zoete bekken terechtkomt. Deze uitwisseling is functie van het 
dichtheidsverschil aan weerszijden van de sluis, de waterdiepte en de duur dat de sluisdeuren 
geopend zijn. Het uitgewisselde volume water in de kolk is kleiner wanneer zich in de kolk een 
schip met een zeker volume (verplaatsing) bevindt. In aanvulling op deze metingen is het daarom 
belangrijk de scheepspassages te kennen. 

Door een aantal CTD-divers permanent het zoutgehalte te laten meten binnen en buiten de kolk, is 
het mogelijk continu het dichtheidsverschil over de sluis te kennen, de waterstand en de 
uitwisseling in de sluis. Hiertoe zijn acht CTD-divers geïnstalleerd over vier lijnen, waarbij telkens 
één CTD nabij het oppervlakte meet en één CTD nabij de bodem. De metingen vonden plaats van 
4 tot en met 8 augustus 2008. De meetopstelling wordt voorgesteld in Figuur bijlage A-2. 

 

Figuur bijlage A-2: Meetopstelling voor continue metingen aan de Verbindingssluis tussen 4 en 8 augustus 
2008 

Aan weerszijde van iedere sluisdeur bevinden zich nissen voor schotbalken waarmee de 
sluisdeuren kunnen worden droog gezet. Aan een zijde is in elke nis een kabel voorzien van een 
zwaar gewicht gehangen waaraan op twee hoogtes een CTD-diver is bevestigd: de onderste 
ongeveer een meter boven de bodem, de bovenste ongeveer een meter onder het 
wateroppervlak. Dit laatste om de reflecterende zouttong te kunnen meten. 

De metingen moeten zijn uitgevoerd met een zodanige frequentie dat de processen goed worden 
weergegeven. Dit betekent elke 12 à 24 seconden, zodat het met deze opstelling mogelijk is 
gedurende een periode van 4 dagen te meten. 

Wat wordt er gemeten: 

 At, Ab, Dt en Db geven het zoutgehalte aan weerszijden van de sluis weer 

 Bt versus Bb en Ct versus Cb geven de verticale verschillen in zoutgehalte weer. 

Wanneer de sluis aan de afwaartse zijde (zoute zijde) wordt geopend, ontstaat er een zouttong die 
zich in de sluis voortplant en een zoete tong in het zoute bekken afwaarts van de sluis (Figuur 
bijlage A-3). 

 

Figuur bijlage A-3: Indringen van de zouttong bij openen van de deuren van het zoute sluishoofd 
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 Dt versus Ct en Db versus Cb geven het dichtheidsverschil over de sluisdeur weer 

 Cb geeft het tijdstip dat de zouttong passeert 

 Cb versus Bb geeft de voortplantingssnelheid van de zouttong weer 

 Bt en Ct laten zien of reflectie van de zouttong heeft plaatsgevonden 

 

Wanneer de sluis aan de opwaartse zijde (zoete zijde) wordt geopend ontstaat er een zoete tong 
die zich in de sluis voortplant en een zoute tong in het zoete bekken opwaarts van de sluis (Figuur 
bijlage A-4). 

 

Figuur bijlage A-4: Indringen van de zouttong in het zoete bekken bij het openen van de deuren aan het 
zoete sluishoofd 

 At versus Bt en Ab versus Bb geven het dichtheidsverschil over de sluisdeur weer 

 Bt geeft het tijdstip dat de zoete tong passeert 

 Bt versus Ct geeft de voortplantingssnelheid van de zoete tong weer 

 Bb en Cb laten zien of reflectie van de zoete tong heeft plaatsgevonden 

 

Aan de saliniteit wordt de passage van schepen (openen en sluiten van de sluisdeuren) en het 
type schip (verplaatsing (displacement) tonnage, geladen/ongeladen) gekoppeld, deze gegevens 
worden in het sluisgebouw bijgehouden door de sluismeester. 

Als voorbeeld wordt in gegaan op de metingen van de saliniteit op 4 augustus 2008 en hoe deze 
door de verschillende versassingen werd beïnvloed. In onderstaande Tabel bijlage A-2 wordt een 
overzicht gegeven van de versassingen welke plaatsvonden op deze dag. Typisch voor deze dag 
is dat er voornamelijk trafiek richting Zeebrugge was, waardoor er tussentijd lege versassingen 
nodig waren. Tijdens een lege versassing worden geen schepen verplaatst, maar vindt er wel 
uitwisseling van zout plaats.  

In de tabel is tevens aangegeven welk volume (in percentage) van de volledige sluiskolk door de 
(combinatie van) schepen werd ingenomen. Gemiddeld over de beschouwde periode is het 
gemiddelde vulpercentage circa 20%, met een standaard deviatie van circa 10%.  

Tabel bijlage A-2:Overzicht versassingen op 4 augustus 2008 door de Verbindingssluis 

Richting 
Tijdstip 
sluis in 
(MET)* 

Tijdstip 
sluis uit 
(MET)* 

Naam Type tonnage 
per schip 

tonnage 
per sas 

volume 
(perc) 

Zeebrugge 6:15 6:35 Harmonie Sleepboot ~0 0 0% 
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LEGE VERSASSING 

Zeebrugge 10:00 10:20 Felou Jacht ~0 0 0% 

LEGE VERSASSING 

Fraviata  379
Zeebrugge 10:50 11:10 

Eendracht Duwboot ~0
379 5% 

LEGE VERSASSING 

Zeebrugge 12:40 12:55 Were-DI  1469 1469 20% 

LEGE VERSASSING 

Deschieter 14  2412
Zeebrugge 13:15 13:35 

Oil-express  737
3149 43% 

Brazini Jacht ~0
KGO 13:45 14:05 

Isola Jacht ~0
0 0% 

Bos 14  564

Loukoum   390Zeebrugge 14:10 14:30 

Loukoum 2  361

1315 18% 

KGO 15:20 15:40 Antiekexpress  1600 1600 22% 

Zeebrugge 15:50 16:10 Banana moon Jacht ~0 ~0 0% 

KGO 16:35 16:50 Brandaris Jacht ~0 ~0 0% 

*Let op: door de zomertijd was de werkelijke tijd 1 uur later dan in deze tabel aangegeven. 
In onderstaande figuren worden de saliniteitsmetingen van 4 augustus 2008 rond de 
Verbindingssluis gevisualiseerd. Op verschillende manieren zijn de versassingen in deze 
figuren te herkennen. Figuur bijlage A-5 laat de variatie van de saliniteit zien in het zoute 
kanaalpand aan de zijde van het Boudewijnkanaal. Aan de bodem wordt de saliniteit door de 
versassingen niet beïnvloed, terwijl aan het oppervlak na het openen van de sluisdeuren aan 
het kanaalpand een momentane afname van de saliniteit is geregistreerd. Opvallend is tevens 
dat de afname (op circa 1 meter onder het water oppervlak) slechts kortstondig optreedt en dat 
tussen de versassingen door de saliniteit zich nagenoeg herstelt. De waarde aan het 
oppervlakte is circa 2 ppt lager dan aan de bodem. 

Een vergelijkbaar beeld wordt verwacht aan de 'zoete' zijde van de sluis (Kanaal Gent-Oostende), 
maar dan aan de bodem. Door de versassingen zullen hier pieken optreden in de saliniteit. Echter, 
het instrument aan de bodem aan de zijde van het Kanaal Gent-Oostende heeft niet gemeten, 
waardoor deze vergelijking met de saliniteit aan het oppervlak niet gemaakt kan worden (Figuur 
bijlage A-6). Ook aan het oppervlak worden (kleinere) pieken in saliniteit waargenomen. 
Bijvoorbeeld, de piek om 15:45 (MET) valt samen met het uitvaren van de Antiekexpress uit de 
sluis om 15:40 uur en het binnen varen van de Banana Moon om 15:50 uur. Het is waarschijnlijk 
dat de sluisdeuren gedurende deze hele periode geopend zijn geweest en dat het sluisvolume 
volledig is ververst. 
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Figuur bijlage A-5: Saliniteit in kanaalpand aan zijde Boudewijnkanaal, bodem (blauw) en oppervlak (zwart) 

op 4 augustus 2008 

 
Figuur bijlage A-6: Saliniteit in kanaalpand aan zijde Kanaal Gent-Oostende, bodem (blauw) en oppervlak 

(zwart) op 4 augustus 2008 

Figuur bijlage A-7 en Figuur bijlage A-8 laten de variatie in saliniteit in de sluiskolk zien nabij de 
bodem en nabij het oppervlak. Uit de figuur blijkt dat er grote variaties zijn in saliniteit en uit een 
vergelijking met Tabel bijlage A-2 blijkt dat deze duidelijk gerelateerd zijn aan de versassingen. Uit 
de metingen blijkt dat, nadat om half acht 's ochtends een sleepboot naar het Boudewijnkanaal is 
versast, in de sluiskolk grote oscillaties optreden en dat de saliniteit aan bodem en oppervlakte 
langzaam convergeert. Na de versassing van drie schepen om 14:30 uur zijn de sluisdeuren aan 
de zijde van het Boudewijnkanaal geopend gebleven. Hierdoor is de inhoud van de volledige 
sluiskolk vervangen door zout water uit het Boudewijnkanaal.  Hierop zal hieronder in meer detail 
worden ingegaan. 

 
Figuur bijlage A-7: Saliniteit in sluiskolk aan zijde Kanaal Boudewijnkanaal, bodem (blauw) en oppervlak 

(zwart) op 4 augustus 2008 



IMDC NV Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West 
i.s.m. Universiteit Gent aspecten van waterbeschikbaarheid en verzilting 

8101-5191-153-05   I/RA/14112/08.103/RAD A-198 versie 4.0 - 16/03/09 

 
Figuur bijlage A-8: Saliniteit in sluiskolk aan zijde Kanaal Gent-Oostende, bodem (blauw) en oppervlak 

(zwart) op 4 augustus 2008 

Nadat de sluisdeuren geopend zijn start er een uitwisseling van zout en zoet water. Het relatief 
zoetere water uit de sluiskolk (circa 5 ppt) wordt verdrongen door het zout water uit het 
Boudewijnkanaal (circa 27 ppt). Figuur bijlage A-9 laat zien dat aan de zijde van het 
Boudewijnkanaal na het openen van de deuren om circa 14:20 een afnemende saliniteit aan het 
oppervlak is geregisteerd. Om circa 14:35, als de schepen naar buiten varen, neemt de saliniteit 
weer de oorspronkelijke waarde aan. Dit geeft aan dat de volledige sluiskolk nu is gevuld met zout 
water.  

 
Figuur bijlage A-9: Saliniteit in kanaalpand aan zijde Boudewijnkanaal, bodem (blauw) en oppervlak (zwart) 

op 4 augustus 2008 14:00 tot 16:00 uur 

Figuur bijlage A-10 laat zien dat de saliniteit nabij de bodem van de sluiskolk aanvankelijk zouter is 
dan aan het oppervlak, maar minder zout dan het Boudewijnkanaal. Na het openen van de 
sluisdeuren passeert het zoutfront vanuit het Boudewijnkanaal de verschillende meetsondes aan 
de bodem (Figuur bijlage A-10), reflecteert tegen de sluisdeur aan de zijde Kanaal Gent-Oostende 
en passeert vervolgens in omgekeerde volgorde de twee meetsondes nabij het oppervlak (Figuur 
bijlage A-11) 

 
Figuur bijlage A-10: Saliniteit in sluiskolk aan bodem, zijde Kanaal Gent-Oostende (blauw) en zijde 

Boudewijnkanaal (zwart) op 4 augustus 2008 14:00 tot 16:00 uur 
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Figuur bijlage A-11: Saliniteit in sluiskolk aan oppervlakte, zijde Kanaal Gent-Oostende (blauw) en zijde 

Boudewijnkanaal (zwart) op 4 augustus 2008 14:00 tot 16:00 uur 

Op basis van de gekende afstand tussen de verschillende meetsondes en de tijd wanneer het 
zoutfront deze meetsondes is gepasseerd, kan de snelheid waarmee het uitwisselingsproces zich 
voltrekt worden afgeleidt, alsmede de duur waarin de volledige kolk is uitgewisseld. Uit de figuren 
blijkt dat de tijd tussen het passeren van de sondes aan de bodem, respectievelijk aan het 
oppervlak circa 3.5 à 4 minuten bedraagt. De totale tijd voor de volledige uitwisseling van de kolk is 
in het voorliggende geval circa 11 minuten. Let op dat de tijd afhangt van het zoutverschil tussen 
de kolk en het kanaalpand en dus steeds anders is. Afhankelijke van het saliniteitsverschil kan de 
snelheid waarmee het zoutfront zich verplaatst variëren tussen circa 0.4 à 0.5 m./s. Theoretisch is 
hierdoor de tijd die nodig is voor een volledige uitwisseling van de sluiskolk circa 13 tot 16 minuten. 

Bij het bepalen van de randvoorwaarde van de zoutflux zijn de volgende aannames gemaakt voor 
de tijd die enkele of meerdere schepen nodig hebben om de sluis in of uit te varen: 

Tabel bijlage A-3: Tijd benodigd voor totale invaart- of uitvaartprocedure 

 Uitvaart richting KGO Invaart richting Zeebrugge 

Lege versassing 0 minuten 0 minuten 

Enkel schip 4 minuten 8 minuten 

Combinatie van schepen 8 minuten 12 minuten 
 

Voor de sluisdeuren aan de zijde van het Boudewijnkanaal hebben we aangehouden dat de 
deuren tussen twee versassingen door altijd open staan, waardoor de zoutwaarde in de sluiskolk  
de maximale waarde bereikt. Aan de zijde van het Kanaal Gent-Oostende wordt de sluisdeur in 
principe gesloten tenzij na het verlaten van de sluiskolk van het laatste schip richting KGO er direct 
een schip zal invaren voor een versassing richting Zeebrugge. Hiervoor is een maximale wachttijd 
van 30 minuten aangehouden; is de wachttijd langer dan zullen de deuren direct na het uitvaren 
van het laatste schip worden gesloten; de zoutindringing kan hierdoor worden beperkt. Blijven de 
deuren open dan wordt aangenomen dat al het zoute water uit de sluis in het kanaal terecht zal 
komen.  

Afhankelijk van de snelheid waarmee het zoute water wordt uitgewisseld, is aangenomen dat na 
circa 15 minuten (zie hieronder) het belangrijkste deel van het zoute water de sluiskolk heeft 
verlaten en in het kanaal is terechtgekomen. Dus, wanneer een combinatie van schepen vanuit het 
Kanaal Gent-Oostende de sluizen invaart (duur korter dan 15 minuten), zal slechts een deel van 
dit zout in het kanaal terechtkomen. Echter, is zojuist een enkel schip de sluis richting Brugge of 
Oostende uitgevaren, dan zijn de deuren in totaal langer open dan 15 minuten (namelijk 12 plus 4 
is 16 minuten) en zal al het zout uit de sluiskolk verdwenen zijn (op een dun laagje na en een 
mengzone). 
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A.5 Vaste meetopstelling omgeving verbindingssluis 
Na het afronden van de metingen in de sluiskolk zijn de kabels verplaatst naar een aantal andere 
locaties in de omgeving van de Verbindingssluis. Hierbij is de frequentie van de CTD-divers 
aangepast zodanig dat deze een drietal weken continu kunnen meten, zodat het mogelijk is om in 
functie van de bovenafvoer en het aantal versassingen, de verspreiding van het zout of de 
zoutwaarde aan de bodem te monitoren. 

Twee CTD-divers zijn hierbij aan weerszijde van de sluiskolk teruggeplaatst (met een kleinere 
frequentie) zodanig dat deze het verloop van de zoutwaarde juist opwaarts en afwaarts van de 
sluis blijven monitoren (Figuur bijlage A-12). 

Eén van de twee verwijderde kabels met twee CTD-divers is geplaatst aan de Scheepsdalebrug 
(Et en Eb). 

 

Figuur bijlage A-12: Meetopstelling aan de Verbindingssluis voor twee-weken durende meetcampagne 

Deze metingen vonden plaats van 12 augustus tot 4 september 2008. 

Wat wordt er gemeten: 

 At, Ab, Dt en Db geven het zoutgehalte aan weerszijde van de sluis weer. 

 Dt geeft de zoutwaarde van de zoete bel afwaarts van de sluiskolk weer; Db het 
zoutgehalte van het zoute bekken (en van de tong die de sluis zal binnen trekken). 

 Ab geeft de zoutwaarde van de zoute bel opwaarts van de sluiskolk weer; At het 
zoutgehalte van het zoete bekken (en van de tong die de sluis zal binnen trekken). 

 Eb geeft aan de ontwikkeling van de zoutwaarde aan de bodem op enige afstand van de 
sluis (Scheepsdalebrug, op 1000m); Et geeft op dezelfde locatie de ontwikkeling van het 
zoutgehalte nabij het water oppervlakte weer. 

Figuur bijlage A-13 en Figuur bijlage A-14 geven het verloop van de saliniteit gedurende de 
meetperiode weer aan zowel de Verbindingssluis (zijde Kanaal Gent-Oostende) als de 
Scheepsdalebrug. Uit de figuren blijkt een grote variatie in saliniteit gedurende de dag (conform de 
hierboven besproken metingen). Uit de figuren blijkt de invloed van de versassingen op de 
saliniteit. Doordat er gedurende de nacht, op zondag (17, 24 en 31 augustus) en op de in deze 
periode vallende feestdag (15 augustus) niet wordt versast, wordt er op deze dagen een afname 
van de saliniteit waargenomen (Figuur bijlage A-13). Deze afname hangt samen met de 
bovenafvoer welke door de Dampoortsluis wordt gespuid (of in de week versast), de afname kan 
daardoor van seizoen tot seizoen verschillen.  
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Figuur bijlage A-13: Saliniteit aan Verbindingssluis zijde Kanaal Gent-Oostende, boven (donkerblauw) en 

onder (blauw), trendlijn (rood) op basis van gemeten saliniteit op 4:00 en 20:00 uur 
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Figuur bijlage A-14: Saliniteit aan Scheepsdalebrug (Kanaal Gent-Oostende), boven (donkerblauw) en onder 

(blauw), trendlijn (rood) op basis van gemeten saliniteit op 4:00 en 20:00 uur 

In de figuren is tevens een trendlijn weergegeven gebaseerd op de gemeten saliniteit juist voor 
aanvang van de versassingen (4:00 uur) en juist na afloop van de versassingen (20:00). Hierdoor 
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wordt een duidelijker beeld bekomen van de geleidelijke toename en afname van de zoutwaarde 
gedurende de dag en de nacht. In Figuur bijlage A-15 zijn de trendlijnen voor de metingen aan de 
Verbindingssluis (zowel aan de zijde van het Kanaal Gent-Oostende als aan het Boudewijnkanaal) 
en de metingen aan de Scheepsdalebrug weergegeven.  

Uit de trendlijnen blijkt ook de wekelijkse afname van de saliniteit aan de zijde van het 
Boudewijnkanaal, en het herstel gedurende het weekend. Tegen zaterdag is het verschil in 
saliniteit tussen bodem en oppervlak het grootst. 

De grootste fluctuatie wordt echter waargenomen aan de Verbindingssluis aan de bodem aan de 
zijde van het Kanaal Gent-Oostende. Uit de figuren blijkt dat gedurende de week de gemiddelde 
saliniteit circa 7 à 8 ppt bedraagt (op circa 1 meter boven de bodem). Aan het oppervlak bedraagt 
de saliniteit circa 2 à 3 ppt. De Scheepsdale brug ligt op circa 1000 meter van de Verbindingssluis. 
Door opmenging en verdunning van de zoutindringing is de waargenomen saliniteit hier al veel 
lager. Aan de bodem bedraagt de saliniteit gemiddeld circa 2 à 3 ppt, en aan het oppervlak circa 1 
ppt. 
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Figuur bijlage A-15: Trend in saliniteit in Kanaal Gent-Oostende (Verbindingssluis in rood, Scheepsdalebrug 

in blauw) en Boudewijnkanaal (zwart), op basis van gemeten saliniteit op 4:00 en 20:00 uur 
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BIJLAGE B. DENSITEITSSTROMINGEN AAN DE 

VERBINDINGSSLUIS 
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B.1 Densiteitsstromingen aan de Verbindingssluis 
B.1.1. Uitwisseling aan de kolk van de Verbindingssluis 
Voordat de sluisdeuren aan de kanaalzijde worden geopend bevindt zich een zekere hoeveelheid 
zout in de kolk. We hebben aangenomen dat de uitwisseling met het Boudewijnkanaal nagenoeg 
volledig is. De gemiddelde saliniteit van het Boudewijnkanaal ter hoogte van de Verbindingssluis 
wordt daarom gebruikt als initiële waarde in de sluiskolk voor de versassing naar het Kanaal Gent-
Oostende. Deze bedraagt circa 25 ppt. Op basis van de afmetingen van de sluis kan vervolgens 
een schatting gemaakt worden van de hoeveelheid zout die in de sluiskolk aanwezig is (zie Tabel 
bijlage B-1).  

Door het saliniteitsverschil tussen de sluis en het Kanaal Gent-Oostende zal er een uitwisseling 
van water plaatsvinden wanneer de sluisdeuren worden geopend. De hoeveelheid zout die wordt 
uitgewisseld hangt af van het verschil in saliniteit tussen het water in de sluiskolk en het 
(ontvangende) kanaalwater. Ook de snelheid waarmee dit water wordt uitgewisseld hangt hiervan 
af. Tabel bijlage B-1 geeft een schatting van de maximale zoutflux naar het kanaal voor drie 
verschillende zoutgradiënten.  

Tabel bijlage B-1: Dimensies Verbindingssluis en geschatte gemiddelde zoutvracht in de kolk 

Lengte 135 m 

Breedte 12 m 

Waterdiepte 4.7 m 

Volume 7614 m3  

Hoeveelheid zout bij Sgem = 25 ppt 190,000 kg 

Maximale zoutflux bij ∆Sgem = 10 ppt 76,000 kg 

Maximale zoutflux bij ∆Sgem = 15 ppt 114,000 kg  

Maximale zoutflux bij ∆Sgem = 20 ppt 152,000 kg 
 

Na het openen van de sluisdeuren zal een front zich in de sluis voortplanten, reflecteren en 
uiteindelijk weer de openstaande sluisdeur bereiken. Wanneer de sluis initieel zout was, zal er zich 
op dat moment aan de bodem nog een menglaag en een dunne laag zoutwater bevinden.  
Doordat de dichtheidsverschillen tussen de sluis en het ontvangende water nu veel kleiner zijn, 
vertragen de uitwisselingsprocessen en zal het veel langer duren voordat het resterende zout uit 
de sluis verdwenen is (vergelijk momentane waarde van debiet en zoutflux in Figuur bijlage B-1).  

Hierdoor is er een verschil tussen de uitwisseling van water en de uitwisseling van zout. Nadat 
door de sluisdeuren een volume water gelijk aan het volume van de sluiskolk is gepasseerd, is 
gemiddeld gezien de saliniteit in de kolk nog steeds hoger dan (oorspronkelijk) in het kanaal. Op 
basis van principe berekeningen is geschat dat, nadat een volume water gelijk aan 100% van het 
sluiskolkvolume is uitgewisseld, er nog circa 20 à 30% van het beschikbare zout in de kolk 
aanwezig is (zie opnieuw Figuur bijlage B-1 voor de totale zoutflux versus het uitwisselingsdebiet). 
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Figuur bijlage B-1: Momentaan debiet versus momentane zoutflux (fractie van het maximum); 

uitwisselingsdebiet (percentage van sluiskolkvolume) versus totale zoutflux (percentage van maximale 
zoutoverschot in de sluiskolk) 

Het (gemiddelde) zoutverschil tussen de sluiskolk en het kanaal en de daaraan gekoppelde 
snelheid waarmee de uitwisseling plaatsvindt, variëren sterk gedurende de dag en in functie de 
intensiteit van het scheepvaartverkeer en de bovenafvoer, en zijn zodoende niet exact gekend. Op 
basis van de registratie van de scheepvaart aan de Verbindingssluis is een schatting gemaakt van 
de zoutflux naar het Kanaal Gent-Oostende. Er zijn daartoe een zestal scenario's opgesteld (zie 
Tabel bijlage B-2) waarin de volgende aspecten zijn meegenomen: 

1. Afhankelijk van het saliniteitsverschil tussen de sluiskolk en het kanaal een snellere of 
langzamere uitwisseling 

2. Flux bepaald op basis van een scala aan simulaties voor 10, 15 en 20 ppt saliniteitsverschil 

3. 3 ‘langzame’ scenario's op basis van een uitwisselingsvolume van 150% (water) en een 
flux (zout) 

 Na 100% uitwisseling (kolkvolume) is een zekere rest-saliniteit aanwezig in de kolk 

 De flux wordt geëxtrapoleerd tot 100% van de zoutuitwisseling is gerealiseerd 

 Na een bepaalde tijd (maximum duur) is de zoutuitwisseling volledig en wordt de 
flux nul 

4. 3 ‘snelle’ scenario's op basis van een uitwisselingsvolume van 100% en een verhoogde 
zoutflux (+30%) 

5. De werkelijke zoutflux per versassing wordt bepaald in relatie tot de duur van de 
versassing (zie Tabel bijlage A-3)  
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In het model wordt gerekend met een constante, gemiddelde flux (kg/s) voor het uitstromende 
water; de saliniteit van het water dat de kolk instroomt, wordt door het model bepaald. De flux is 
samengesteld uit een debiet (m3/s) en een concentratie (kg/m3 of ppt).  

Bij het opstellen van het model van het Kanaal Gent-Oostende zijn verschillende scenario's getest 
waarin de mate van zoutuitwisseling is gevarieerd, om een goede aansluiting te krijgen bij de 
resultaten van de langdurige metingen (cf. Bijlage A.5). Uiteindelijk bleek scenario 6 (zie Tabel 
bijlage B-2) de beste overeenkomst te geven met de metingen. Er is daarom bij de verdere 
afregeling van het model gebruik gemaakt van dit scenario. 

Tabel bijlage B-2: Scenario's voor de zoutverliezen richting KGO in functie van het saliniteitsverschil tussen 
kolk en kanaal 

 Volume uitwisseling 100% Volume uitwisseling 150% 

# Flux (∆ppt) Flux (kg/s) Debiet 
(m3/s) Duur (min) Zoutuitwis-

seling (%) Duur (min) Zoutuitwis-
seling (%) 

1 7 40 6.00 0:21 67% 0:31 100% 

2 10 75 7.30 0:17 68% 0:26 103% 

3 14 115 8.30 0:15 69% 0:22 104% 

Flux met 30% verhoogd 

4 10 57 6.00 0:21 95% 

5 15 107 7.30 0:17 98% 

6 20 164 8.30 0:15 99% 

nvt >>100% 

 

B.1.2. Saliniteit in het kanaal Gent-Oostende in functie van versassingen en 
bovendebiet 
Voor het simuleren van de saliniteit in het Kanaal Gent-Oostende is een numeriek model opgezet 
van het bovenstroomse deel van het kanaal (Dampoortsluis tot de brug bij Varsenare). Dit model 
bestaat uit een 9-tal lagen in de verticaal, waarbij de laagdikte afneemt richting de bodem en 
oppervlak. In de lengterichting zijn 115 roostercellen voorzien waarvan de lengte toeneemt van 
50m rond de Verbindinssluis tot 500m bij Varsenare. De totale lengte van het model is circa 8 km.  

In de breedte van het model worden slechts twee roostercellen voorzien. Hierdoor geeft het model 
een geschematiseerde weergave van de breedte van het kanaal en kunnen dwarsstromingen of 
circulaties niet worden berekend. Er wordt een constante breedte voorzien, met uitzondering van 
het gebied rond de Verbindingssluis. Ook bochten zijn in het model niet meegenomen. De 
waterdiepte is circa 4.1 m; rond de verbindingssluis is de (maximale) gemeten diepte gebruikt.  

De tijdstap van de berekening bedraagt 15 seconden. De horizontale viscositeit en diffusiviteit 
bedragen 5 m2/s. Voor de berekening van de verticale diffusie wordt het k-epsilon turbulentiemodel 
gebruikt. Er wordt een constante bodemruwheid aangenomen volgens de methode van Manning 
met een waarde van 0.020 s/m1/3.  

Afijking van zoutwaarden aan Scheepsdalebrug en Verbindingssluis nabij bodem en nabij 
wateroppervlakte heeft plaatsgevonden door het variëren van de volgende parameters::  

 Parameter 1 : Zoutflux door Verbindingssluis (cf. Bijlage B.1.1) 

 Parameter 2 : Debieten door Dampoortsluis  
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 Parameter 3 : Verticale opmenging door schepen (achtergrondwaarde verticale viscositeit / 
diffusie) 

Naast het (gemiddelde) zoutverschil tussen de sluiskolk en het kanaal en het uitwisselingsdebiet, 
is een andere onbekende de aanvoer van zoet water door de Dampoortsluis. Deze is geschat op 
basis van de debieten bij Varsenare. 

Figuur bijlage B-2 en Figuur bijlage B-3 laten het verloop zien van de saliniteit aan de 
Verbindingssluis en de Scheepsdalebrug, voor zowel de metingen als drie berekeningen met 
verschillende grootte van het debiet. De bovenstroomse debietrandvoorwaarde aan de 
Dampoortsluis is overgenomen van het gemeten debiet bij Varsenare en in 48 uur in tijd vervroegd 
om rekening te houden met de afstand tussen de beide locaties. Aangezien het debiet niet direct 
wordt gemeten, maar wordt afgeleid uit de gemeten snelheid en waterstand, is het mogelijk dat het 
debiet wordt over- of onderschat. Alternatieve berekeningen met een gereduceerd bovendebiet 
(75% en 50%) laten het effect zien op de saliniteit in het kanaal. Door een hogere bovenafvoer 
vindt er een verdunning of afvoer van het ingelaten zoute water plaats; er worden hierdoor lagere 
saliniteiten gemeten.  Uit de resultaten blijkt dat een reductie van het debiet met 50% direct afvalt 
(zie Figuur bijlage B-3). Uit eindelijk is besloten het bovendebiet toe te passen zoals het is 
berekend (geen reductie). 

 
Figuur bijlage B-2: Variatie van saliniteit aan de Verbindingssluis; vergelijking metingen (zwart) met 

modelresultaten voor verschillende debieten aan de Dampoortsluis: debiet bij Varsenare (rood); 75% 
van Varsenare (groen) en 50% van Varsenare (blauw)  
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Figuur bijlage B-3: Variatie van saliniteit aan de Scheepsdalebrug; vergelijking metingen (zwart) met 

modelresultaten voor verschillende debieten aan de Dampoortsluis: debiet bij Varsenare (rood); 75% 
van Varsenare (groen) en 50% van Varsenare (blauw) 

De verticale opmenging door de schepen is als onbekende opgenomen omdat de opwoeling, die 
door de schroefwerking wordt veroorzaakt, niet mag worden verwaarloosd. Deze zorgt ervoor dat 
het ingelaten zoute water zich niet als een zouttong langs de bodem van het kanaal verplaatst, 
maar als een zout front. Bij een zout front is het saliniteitsverschil tussen het water aan het 
oppervlak en aan de bodem beperkt en hierdoor ook de snelheid waarmee het zout zich door het 
kanaal beweegt. Door een hoge waarde te kiezen van de verticale diffusie en viscositeit wordt het 
effect van de schepen gesimuleerd. En door deze te variëren wordt een optimale instelling van 
deze parameters verkregen (zie Figuur bijlage B-4 en Figuur bijlage B-5, een aanzienlijke 
verbetering wordt verkregen door het verhogen van de verticale diffusiecoëfficiënt). Uiteindelijk is 
een verticale (achtergrond) viscositeit van 1.10-4 m2/s en een verticale (achtergrond) 
diffusiecoëfficiënt van 2.10-5 m2/s geselecteerd. Deze instellingen zullen worden gebruikt bij het 
simuleren van de verbindingssluis aan het Afleidingskanaal. 

 



IMDC NV Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West 
i.s.m. Universiteit Gent aspecten van waterbeschikbaarheid en verzilting 

8101-5191-153-05   I/RA/14112/08.103/RAD B-209 versie 4.0 - 16/03/09 

 
Figuur bijlage B-4: Variatie van saliniteit aan de Verbindingssluis; vergelijking metingen (zwart) met 

modelresultaten voor verschillende instellingen van de verticale diffusiecoëfficiënt: 1.10-7 m2/s (rood); 
1.10-6  m2/s (groen) en 1.10-5  m2/s (blauw)  

 
Figuur bijlage B-5: Variatie van saliniteit aan de Scheepsdalebrug; vergelijking metingen (zwart) met 

modelresultaten voor verschillende instellingen van de verticale diffusiecoëfficiënt: 1.10-7 m2/s (rood); 
1.10-6  m2/s (groen) en 1.10-5  m2/s (blauw) 
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BIJLAGE C. BESCHRIJVING VAN ZOUTWERENDE 

MAATREGELEN 
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C.1  Afstemming van sluisafmetingen op trafiek, sluisbeheer 
De sluis op het Verbindingskanaal heeft als nut het zout en zoet water te scheiden. Door de sluis 
optimaal af te stemmen op de scheepvaart kan het zoetwaterverbruik beperkt worden. Bij elke 
versassing zal er immers een zeker verliesvolume zoet water verloren gaan. Daarom streeft men 
er naar om het aantal versassingen zo laag mogelijk te houden en maw de kolk zo goed mogelijk 
te vullen met schepen. Door het plaatsen van een tussendeur kan een kleinere kolk gecreëerd 
worden bij het versassen van kleinere schepen, waardoor er minder water verbruikt wordt. 
Berekeningen (Tabel 5-2) tonen aan dat het plaatsen van een tussendeur een aanzienlijke 
besparing oplevert. 

Bij gelijktijdig op- en afvarend verkeer, kunnen met één kolkvolume 2 scheepsbewegingen 
uitgevoerd worden. Na de operatie om een schip van zout water naar zoet water te versassen, 
is de kolk immers ineens gevuld met het juiste water (zoet) om een schip van zoet naar zout 
water te versassen. In het slechtste geval zijn er echter twee kolkvolumes nodig om 2 
scheepsbewegingen te doen. Gemiddeld genomen ligt het aantal versassingen per beweging 
dus tussen 0,5 en 1. 

C.2 Vervanging van zoutwater door zoetwater tussen gesloten 
deuren 

C.2.1. Beschrijving van het systeem met geperforeerde vloer 
In het sluissysteem met vervanging van zout water door zoet water tussen gesloten deuren, 
gebeurt het ledigen en vullen van de kolk tegelijkertijd. Het zoute water wordt afgevoerd via gaten 
in de vloer terwijl het zoete water instroomt langs openingen in de wanden van de kolk of de 
sluisdeuren nabij het wateroppervlak. Het systeem kan ook omgekeerd aangewend worden, 
waarbij zout water langs onder instroomt en zoet water langs boven verdwijnt. 

Volgende stappen worden ondernomen bij een versassing: 

• Een schip komend van het zout kanaal vaart de sluis binnen en de deuren worden gesloten. 
De sluis is volledig gevuld met zout water. 

• Het zout water wordt langs openingen in de sluisvloer weggepompt naar het zoute kanaal. 
Tegelijkertijd stroomt er zoet water doorheen openingen in de wanden de kolk of de 
sluisdeuren binnen. Deze openingen bevinden zich aan het wateroppervlak. Deze operatie 
wordt best niet te snel uitgevoerd, om vermenging tussen de zout- en zoetwaterlaag zoveel 
mogelijk te beperken. 

• Wanneer het zout water weggepompt is en de kolk met zoet water gevuld is, worden de 
sluisdeuren geopend en kan het schip verder varen. Schepen komende van het zoet 
kanaalpand kunnen invaren waarna de sluisdeuren terug worden gesloten. 

• Zout water wordt toegevoegd via de openingen in de vloer, terwijl zoet water langs de wand- of 
deuropeningen verdwijnt. Deze operatie wordt stopgezet van zodra te veel zout water zich 
vermengt met het zoet water en dus mee zou wegspoelen naar het zoet kanaal. De openingen 
worden dan gesloten en de sluis wordt verder opgevuld met zout water. 

• De sluisdeuren worden geopend en de schepen kunnen verder varen. 

Cruciaal in het systeem is dat een te grote vermenging tussen zout en zoet water vermeden moet 
worden. Daarom moet zoet water zo hoog mogelijk, dus net onder de waterlijn, worden 
toegevoegd en met een aangepast debiet. Een te laag debiet kan er voor zorgen dat een 
onderstroom van zout water de openingen binnendringt. Te hoge stroomsnelheden daarentegen 
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hebben turbulentie, en dus vermenging, tot gevolg. Theoretische overwegingen en experimenten 
tonen aan dat het Froudegetal best gelijk is aan 1: 

F = u / sqrt (ε*g*d) = 1. 

Hierbij is 

u    watersnelheid [m/s]; 

ε = (ρzout - ρzoet)/ρzoet relatieve waterdichtheid [-]; 

g = 9,81   valversnelling [m/s²]; 

d    diameter instroomopening [m]. 

Ten tweede wordt het schip best symmetrisch geplaatst in de kolk. Zo worden de zoute 
watervolumes langs beide zijden van het schip even snel vervangen door zoet water. Mocht dit 
niet het geval zijn, dan zullen de zoute en zoete waterlagen zich gemakkelijker vermengen. Een 
derde mogelijke oorzaak tot vermenging bestaat er uit dat een zoetwaterbel onder het schip 
achterblijft. Ten slotte kan vermenging ook optreden door een te snelle inpomping van zout water 
doorheen de openingen in de vloer. 

Het voordeel van dit systeem is het beperkte verbruik van zoet water. Daar staat tegenover dat de 
uitwisseling tijd inbeslag neemt, er ongewenste krachten op het schip worden uitgeoefend en er 
een aanzienlijke hoeveelheid water verpompt moet worden. Door de vulling via de vloer is er 
echter minder tijd nodig vooraleer het water in de kolk effen staat. Tijd kan ook bespaard worden 
door geen volledige kolkuitwisseling toe te passen. Het scheidingsvlak zout-zoetwater kan beperkt 
worden tot aan de bodem van het diepste schip. Het zoetwaterverlies bedraagt dan 30 à 40% van 
het kolkvolume. 

C.2.2. Voorbeelden van het systeem met geperforeerde vloer 
Duinkerke 
In Duinkerke is het zout water steeds op een hoger niveau dan het zoet water. Het 
zoutwaterleidingssysteem is daarom voorzien van pompen. Pas van zodra het kolkpeil gezakt is 
tot dat van het zoet water, worden de kleppen geopend om zoet water binnen te laten. Aan elke 
kant langsheen de sluis bevindt er zich een instroomleiding voor zoet water. De kleppen tussen 
deze twee leidingen en het zoetwaterpand zijn naast de sluisdeuren geplaatst. 

Om te vermijden dat zout water achterblijft in de leidingen, werden zoutwatertrappen geplaatst. Zo 
wordt het zoute water steeds uit de leidingen geduwd als er zoet water instroomt. Hierbij treedt 
weliswaar enige vermenging op. Vermenging zal ook plaatsvinden wanneer schepen de kolk 
binnenvaren. Het grotere drukfront vooraan het schip zorgt ervoor dat een zoutwaterstroom de 
leiding kan binnendringen. Bij dit systeem ligt de zoutindringing tussen 2 en 6% van het 
kolkvolume en het zoetwaterverbruik is 20 à 80% van het kolkvolume. Het hogere cijfer komt 
overeen met het zoetwaterverlies bij bewegingen naar het zoutbekken, waarbij geen volledige 
uitwisseling uitgevoerd wordt om de doortocht naar zee te versnellen. 
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Figuur bijlage C-1: Bovenaanzicht Duinkerkesluis (Kerstma et al., 1994) 

 
Figuur bijlage C-2: Dwarsdoorsnede zouttrap bij Duinkerkesluis (Kerstma et al., 1994) 

De situatie in Duinkerke is sterk vergelijkbaar met deze te Zeebrugge. Hier verbindt de Mardyck-
sluis het Canal à Grand Gabariet met de haven die op een constant peil gehouden wordt. Dit peil 
is hoger dan het kanaalpeil, waardoor naast de uitwisseling telkens ook het hoogteverschil met de 
haven overwonnen moet worden. In de bodem van de sluis bevinden zich ongeveer 1400 
openingen waardoor het zout water stroomt. De zoutwaterjets hebben lage snelheden, in de orde 
van 0,15 m/s. Er werden twee pompen geïnstalleerd met horizontale schroef, die elk een debiet 
van 10 m³/s kunnen leveren in de twee richtingen, aangedreven door elektrische motoren met een 
kracht van 640 kW. De sluis van Duinkerke is tevens uitgevoerd met een tussendeur. Aan de 
zoetwaterkant van de sluis bevindt er zich een sleuf om zout water dat toch de sluis gepasseerd is, 
op te vangen. Om deze zoutindringing terug te spoelen, werden twee pompen geplaatst die elk 
een debiet van 150 l/s terug naar zee brengen. Voor de inwerkingtreding van de sluis was de 
saliniteit in het kanaal lichtjes kleiner dan 1g/l. In het eerst jaar na in gebruikname bleek het 
zoutgehalte zich nog steeds onder de 1 g/l te situeren, waardoor de sluis een van zijn belangrijkste 
taken dus goed vervult. 

Kreekrak 
De Kreekraksluizen zorgen in het zuiden van het zoete Zoommeer (NAP 0,00 m) voor een 
scheepvaartverbinding met het zoute Antwerps Kanaalpand (NAP +1,85 m), waardoor schepen tot 
aan de Antwerpse haven kunnen varen. De uitvoering van de Kreekraksluis is enigszins anders 
dan die van de sluis van Duinkerke. De kolk is nu steeds omgeven door zoet water doordat de 
twee leidingen langsheen de sluis permanent in contact staan met het zoetwaterpand. De kleppen 
bevinden zich nu tussen de leidingen en de kolk en niet tussen de leidingen en het zoet pand. 
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Omwille van variaties in het waterniveau van het zoetwaterkanaal, zijn er op inlaatpunten twee 
kleppen geplaatst tussen de omgevende leiding en de kolk. Eén klep dient als afsluiting, de andere 
kan verschoven worden naargelang de waterhoogte in het zoet kanaal, zodat water steeds 
instroomt aan het wateroppervlak. Tussen deze 2 kleppen bevindt er zich een ruimte waar zout 
water achterblijft als de kolk gevuld wordt met zoet water en waar zoet water verloren gaat bij 
vulling met zout water. Het gaat hier om ongeveer 2 à 3% van het kolkvolume. Het 
zoetwaterverbruik bij dit systeem ligt tussen de 30 en 80% van het kolkvolume en de 
zoutpenetratie is 1,5% tot 10%. Ook hier geldt dat het hogere watervebruik overeen stemt met 
bewegingen naar het zoutbekken, waarbij geen volledige uitwisseling uitgevoerd wordt om de 
doortocht naar de zoute zijde te versnellen. 

 
Figuur bijlage C-3: Bovenaanzicht Kreekraksluis (Kerstma et al., 1994) 

 
Figuur bijlage C-4: Dwarsdoorsnede sluismuur bij Kreekraksluis (Kerstma et al., 1994) 

Sinds 1997 is de zout-zoetscheiding op een andere manier georganiseerd, waarbij de 
wandkleppen buiten gebruik zijn gesteld. Het Zoommeer is in permanente verbinding gesteld met 
een zoet bufferbekken. Via dit bekken wordt zoet water naar het Antwerps Kanaalpand gepompt. 
Hierdoor blijft de zout-zoetwatergrens op ongeveer dezelfde plaats, namelijk ca. 500 m ten zuiden 
van de brug Bath, en wordt de chlorositeitswaarde aan de Antwerpse Kanaalpandzijde van de 
Kreekraksluizen onder de 400 mg/l gehouden. Het debiet dat teruggepompt wordt, bedraagt ong. 9 
m³/s tgv. het schuttingsverlies plus ong. 2 m³/s om de zoutgrens op dezelfde plaats te houden. 
Deze laatste waarde is afhankelijk van de opgemeten zoutgehaltes. Aan de zijde van het 
Zoommeer schommelt de chlorositeitswaarde vlak achter de sluis tussen 600 mg/l (okt-jan) en 300 
mg/l (april). Dit systeem wordt succesvol toegepast omwille van de veel lagere zoutgehaltes in het 
Antwerps Kanaalpand. 



IMDC NV Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West 
i.s.m. Universiteit Gent aspecten van waterbeschikbaarheid en verzilting 

8101-5191-153-05   I/RA/14112/08.103/RAD C-215 versie 4.0 - 16/03/09 

Krammer 
De Krammersluis is een verbetering van de Kreekraksluis. De twee kleppen aan de inlaatpunten 
zijn gecombineerd tot één klep, die zowel kan afsluiten als verschoven worden naargelang het 
waterniveau. Er is dus geen volume water dat verloren gaat tussen kleppen. De zoutflux bestaat 
uit een zout-zoete menglaag van ongeveer 0,5 m die mee afgevoerd wordt naar het zoete pand bij 
versassingen van zout naar zoet. Om de menglaag zo dun mogelijk te houden, is kalme in- en 
uitstroom van zout water vereist. De openingen in de kolkvloer meten daarom slechts 5 bij 5 cm. 
De efficiëntie en het zoetwaterverbruik zijn vergelijkbaar met die van de Kreekraksluis. 

 
Figuur bijlage C-5: Verticale dwarsdoorsnede sluismuur bij Krammersluis (Kerstma et al., 1994) 

 
Figuur bijlage C-6: Horizontale dwarsdoorsnede sluismuur bij Krammersluis (Kerstma et al., 1994) 

De Krammersluis zorgt voor een scheiding tussen de zoute Oosterschelde, die schommelt tussen 
NAP +1,63 m en NAP -1,45 m, en het zoete Volkerak-Zoommeer met een peil van ca. NAP 0,00 
m. De chlorositeitswaarde van het achterliggende Volerak-Zoommeer mag omwille van 
landbouweisen niet boven de 450 mg/l stijgen aan het spuikanaal, hetgeen omgerekend een 
saliniteit betekent van ongeveer 1 g/l. Indien het zoutgehalte te veel stijgt, zal men zoet water 
spuien afkomstig uit de omliggende gebieden en uit het Hollands Diep via de Volkerak-inlaatsluis. 
Zoet water uit de naburige polders wordt kunstmatig via gemalen afgevoerd naar het meer. 

Normaalgezien verzoet het systeem in de winter door een hoge afvoer. Indien er echter een droge 
winter heerste, zoals de afgelopen jaren het geval was, is het initiële zoutgehalte in de zomer vrij 



IMDC NV Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West 
i.s.m. Universiteit Gent aspecten van waterbeschikbaarheid en verzilting 

8101-5191-153-05   I/RA/14112/08.103/RAD C-216 versie 4.0 - 16/03/09 

hoog, en kan het bijgevolg nodig zijn om wekelijks zoet water door te spoelen aan debieten van 15 
tot 20 m³/s. Vlak achter de Krammersluizen, aan de zijde van Volkerak, bevindt er zich een 
(natuurlijke) geul waarin het zout zich opstapelt. Hier worden chlorositeitswaarden van meer dan 
700 mg/l bereikt. In de winter kan deze waarde dalen tot onder 300 mg/l.  

De laatste jaren is echter het probleem van blauwalg opgedoken, hetgeen tegengegaan kan 
worden door het meer zouter te maken. Dit is tegenstrijdig aan de belangen van de landbouwers, 
waardoor het op dit moment in Nederland een onderwerp van discussie is. Sinds enkele jaren 
geleden is het zoutgehalte in het meer gestegen. Dit komt vermoedelijk door het zoute water dat 
bewust door de sluis wordt doorgelaten ter bestrijding van de blauwalg. Het zout-
zoetscheidingssysteem zelf werkt nog steeds naar behoren. Toch is sinds juli 2004 de 
chlorositeitswaarde vlak achter de Krammersluis aan de zijde van Volkerak, slecht zeer zelden 
onder de 500 mg/l gezakt. Pas 9 km ten oosten van de sluis wordt de waarde van 400 mg/l bijna 
nooit overschreden. Dit geldt ook voor de Eendracht, de verbindingsrivier tussen Volkerak en 
Zoommeer. 

De Krammersluizen hebben een hoog rendement qua zoutwaterbelasting. Als totaal van het 
gehele complex wordt een rendement van tenminste 95% gehaald (dus hooguit 5% van de 
kolkinhoud als zoutwaterbelasting op de zoete voorhaven) bij een gemiddelde zoet water aanvoer 
uit het kanaal van ca. 30% van de kolkinhoud. De situatie is hier toch enigszins verschillend van 
die voor een verbindingskanaal tussen de haven van Zeebrugge en het Afleidingskanaal. Het 
Krammersluizencomplex omvat 2 sluizen die geschikt zijn voor vierbaks duweenheden die elk 
afmetingen hebben van 280m x 24m x 6,5m, alsook 2 jachtsluizen van elk 9 bij 75m. Al de sluizen 
hebben voorzieningen om de zoutwaterdoorstroom te verhinderen. Het aantal schutcycli per dag 
voor de twee duwvaartsluizen bedraagt 32. Een schutcyclus duurt ongeveer 1,5 uur en er is een 
continue bediening van de sluizen. Het uitwisselingsproces zelf neemt ca. 12 minuten in beslag 
per beweging, dus 24 minuten per cyclus. 

Hansweert 
De Hansweertsluis is gebaseerd op het principe van de Krammersluis, maar er zijn geen 
zijdelingse leidingen. Instroom van zoet water gebeurt via de deur zelf. Dit principe is enkel efficiënt 
bij niet te lange sluizen. Wat betreft zoutindringing in het zoete kanaal geeft dit systeem slechtere 
resultaten dan het Kreekrakprincipe. 

Bergse Diepsluis 
De Bergse Diepsluis is een kleine sluis die ook zorgt voor een verbinding tussen de Oosterschelde 
en het Zoommeer. Het zoutbestrijdingssysteem is pas sinds 1994 aangebracht, terwijl de sluis al 
sinds eind jaren tachtig operationeel was. De voorzieningen zijn dus ontworpen bij een reeds 
gebouwde sluis. Zoet water wordt aangevoerd via een verstelbare hooggelegen drempel bij het 
zoete hoofd, terwijl zout water wordt afgevoerd via laaggelegen wandopeningen naar een aparte 
kelder. Vanuit deze naastgelegen kelder wordt het zout water vervolgens naar de Oosterschelde 
gepompt. Er wordt dus niet rechtstreeks uit de kolk gepompt zoals dat het geval is bij het 
Krammersysteem. Op die manier is het geoorloofd minder snel te verpompen en dus hoeven de 
pompen minder krachtig te zijn. Als rendement van het systeem wordt tenminste 85% bereikt, dwz. 
dat de hoeveelheid zout water dat in de zoete voorhaven terechtkomt maximaal 15% van de 
kolkinhoud bedraagt. De benodigde zoetwateraanvoer uit het kanaal is 100% van de kolkinhoud, 
aangezien de kolk per verschutting volledig wordt leeggepompt. 

De opgemeten chlorositeitswaarden vlak achter de sluis aan de Zoommeerzijde lagen tussen de 
500 mg/l (winter) en 1000 mg/l (zomer, aan de bodem). 
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Efficiëntie van de Nederlandse systemen 
De meetdienst van de Rijwaterstaat Directie Zeeland, volgt de chlorositeit op van het 
Volkerak/Zoommeer. Enkele meetresultaten worden besproken. 

 
Figuur bijlage C-7: Evolutie van de chlorositeit tussen 2003 en 2008 op verschillende locaties in het 

Volkerak/Zoommeer (RWS Zeeland, meetdienst). 

Zeer duidelijk zijn de dalingen in chlorositeit in de winterperiode. Spuiperiodes (winter 2003, 2007) 
uiten zich in sterke afnames van het chloridegehalte. De diepe geulen fungeren als zoutvang. Ook 
in de diepe geulen neemt tijdens spuien het zoutgehalte sterk af. 
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Figuur bijlage C-8: Chlorositeit in het Volkerak bij maandelijkse meetvaarten (RWS Zeeland, meetdienst) 
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Figuur bijlage C-9: Chlorositeit in de geul opwaarts van de Krammersluizen, sedert ingebruikname van de 

sluis (RWS Zeeland, meetdienst) 

De ingebruikname van de sluizen zijn duidelijk herkenbaar in Figuur bijlage C-9. Het 
Volkerak/Zoommeer is geleidelijk verzoet, met duidelijke seizoenale schommelingen. De 
belangrijkste tussentijdse verzoetingen hangen samen met spuien. In het najaar van 2007 vondt 
een herstelling plaats aan het systeem. Sedert 2003 lijkt het systeem minder performant. De 
hogere zoutgehaltes zijn echter afhankelijk van het spuien, maar ook van de 
uitwisselingsoperaties. Met het optreden van blauwalgengroei is men iets toleranter geworden op 
vlak van zout. Momenteel woedt een discussie over het verzilten van het meer om de 
blauwagrengroei te stoppen. Intussen rusten echter veel claims op de zoetwatervoorraad, en 
aanvoer van zoetwater uit bijvoorbeeld de Biesbos vergt ook investeringen. 

C.2.3. Zoutlift 
Een nieuw systeem is het principe van een zoutlift. Daartoe wordt een tweemaal zo grote sluis 
geplaatst met een muur in het midden. Aan één kant van deze muur is er steeds zout water 
aanwezig. Om het schip naar de zoetwaterkant te verplaatsen, wordt er zoetwater toegevoegd tot 
tweemaal de kanaalhoogte. Het schip vaart dan over de middenmuur naar het andere deel van de 
sluis, waarna het zoetwater weggepompt wordt tot het waterniveau in de sluis en in het kanaal 
hetzelfde is. Een nadeel hierbij is het grote volume zoetwater dan verpompt moet worden en de 
hogere waterdrukken waaraan de sluisdeuren worden blootgesteld. 
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Figuur bijlage C-10: Zoutlift (Kerstma et al., 1994) 

Een voorgestelde verbetering op dit systeem is de instroom van zoet water langsheen de kolk ipv 
aan de sluisdeuren. Ook zou gewerkt kunnen worden met een zoutbak die opgehesen kan 
worden. Dit bespaart energie en de schepen kunnen blijven liggen tijdens de operatie. Pompen 
zijn wel nodig om variaties in het watervolume van de zoutbak op te vangen. Het verplaatst 
watervolume wijzigt immers wanneer schepen in- of uitvaren. Vermenging treedt op door 
inwendige golven veroorzaakt door de varende schepen. Het principe van een zoutlift is het meest 
efficiënt. Studiewerk wijst uit dat de zoutindringing beperkt kan worden tot ca. 5%, terwijl het verlies 
aan zoetwatervolume tot 10% van het liftbakvolume kan beperkt worden. Dit systeem is echter nog 
nooit gerealiseerd, onder andere omwille van de hoge kostprijs. 

C.3 Systemen met open sluisdeuren 
C.3.1. Luchtbellenscherm 
Bij het systeem van een sluis met luchtbellenscherm gebeurt het vullen en ledigen van de kolk 
volgens het gewone principe. Wanneer echter de sluisdeuren worden geopend, wordt er lucht door 
een geperforeerde buis op de bodem van het pand ingeblazen. Zo ontstaat er een lucht-water 
mengsel dat lichter is dan het omringende water. Men onderscheidt drie zones: een zone met zout 
water, een zone met zoet water, en ertussen een zone met een mengsel van lucht, zout en zoet 
water dat men dezelfde dichtheid als het zoete water wil geven. Bijgevolg treedt er enkel stroming 
tengevolge van dichtheidsverschillen op tussen de mengzone en het zout water, en niet met het 
zoet water. 

 
Figuur bijlage C-11: Luchtbellenscherm (Kerstma et al., 1994) 

Praktijkervaringen tonen aan dat de krachten op de meertouwen verminderen doordat het 
luchtbellenscherm de uitwisselingsstromen onderdrukt. Nadelig is dat de turbulentie door het 
inblazen van lucht problemen kan geven voor kleinere schepen en dat dit systeem een zeer hoog 
energieverbruik heeft. De snelheid van het uitwisselingsproces kan beperkt worden tot 10 à 20% 
door aanwending van een luchtbellenscherm. Hierbij let men er best op om de openingstijd van de 
sluisdeuren zoveel mogelijk te beperken, aangezien uitwisselingsstromen toch nog steeds zullen 
optreden. 
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Theoretische en experimentele bepalingen wijzen uit dat door aanwending van een 
luchtbellenscherm de zoutwaterindringing nog maar 40 tot 70% is van deze zonder scherm. Uit 
berekeningen voor de nieuwe Panamasluis blijkt dat met een luchtdebiet van 250 m³/s aan 
atmosfeerdruk de zoutpenetratie met 30% verminderd wordt. Het gaat hier echter om een kanaal 
van 20 m diep. Voor een kanaal van 4,5 m diep zou met een luchtbediet van 0,044 m³/s per 
lopende meter de zoutpenetratie nog maar 50% bedragen van de situatie zonder luchtscherm, 
respectievelijk 30% bij een luchtdebiet van 0,065 m³/s/m, telkens aan atmosfeerdruk. 
Experimenten tonen aan dat een waarde onder de 30% niet gehaald kan worden. Bovendien zal 
de zoutindringing in de werkelijke situatie meer bedragen doordat schepen doorheen het 
luchtscherm varen en dus voor bijkomende menging zullen zorgen. 

Een luchtbellenscherm als zout/zoet scheidingssysteem is toegepast bij het sluizencomplex van 
Terneuzen, dat het zoete kanaal Gent-Terneuzen (NAP +2,13 m) verbindt met de zoute 
Westerschelde (NAP +2,29 m / NAP -1,90 m). Het complex bestaat uit 3 sluizen, alle met een 
luchtbellenscherm, waarbij de West(zeevaart)sluis ook voorzien is van een zoutopvangbekken (zie 
Bijlage C.3.2). Terugspoelen zoutindringing). Het behaalde rendement kan tot 50% gaan, dwz. dat 
de helft van de kolkinhoud zout water in het kanaal terechtkomt. Sturend in het geheel is echter de 
in- en uitvaartduur van de schepen, waardoor het werkelijk percentage lager ligt. Zeker bij de 
Westsluis, die een diepe kolk en lange in- en uitvaarttijden van zeeschepen heeft, is het rendement 
veel lager dan 50% tot nihil. De gemiddelde opgemeten uitwisselingscoëfficiënt bedraagt 75%. Er 
vinden gemiddeld 12,5 schutcycli per dag plaats. 

Op het kanaal wordt ook gespuid, waardoor de zoutpenetratie teruggedrongen wordt richting 
Westerschelde. De reden voor dit spuien ligt echter elders. Om vlotte scheepvaart te garanderen, 
moet het kanaalpeil namelijk gehandhaafd worden. Het waterverbruik van de sluizen in Terneuzen 
bedraagt ongeveer 10 m³/s en gemiddeld in de tijd is de zoetwatertoevoer op het kanaal ca. 20 
m³/s. In de sluizen wordt enkel geschut met water dat toekomt via het kanaal en niet met water van 
de Zeeschelde. In droge (zomer)periodes moet een aanzienlijk deel van de zoetwatertoevoer 
gebruikt worden om het ledigen van de sluizen te compenseren zodat het kanaalpeil gehandhaafd 
kan worden. Hierdoor is er in deze periodes weinig extra water beschikbaar voor het terugdringen 
van de zoute tong. Als het peil op het kanaal te hoog wordt, wordt het water wel gespuid met een 
debiet van ong. 35 m³/s. Er wordt dus niet gestuurd gespuid op verminderen van de zoutindringing 
op het kanaal. In droge zomerperiodes reikt de zouttong tot 25 km ver met een chlorositeitsgehalte 
daar van 1800 tot 2500 mg/l bij een chlorositeitswaarde van 15000 mg/l op zee. In natte periodes 
zoals in de winter loopt het zoutgehalte tot 5 km ver met een chlorositeitsgehalte van 500 mg/l. In 
het Traktaat van Terneuzen is bepaald dat de saliniteitsstreefwaarde 3,5 g/l is op 2200 m van de 
sluis en dat het voedingsdebiet gemiddeld over twee maanden 13 m³/s bedraagt. De noodzaak 
van zoutbestrijding op het kanaal komt voornamelijk voort uit eisen van landbouw en industrie. 

C.3.2. Terugspoelen zoutindringing 
Dit principe bestaat erin om de onderstroom van zout water weg te pompen. Dit kan op twee 
manieren, direct of indirect via een opvangbekken waar het zout water eerst in terechtkomt. Het 
zoute water wordt dan teruggepompt naar het zoute kanaal. Bij dit systeem wordt een groot deel 
van de zoutpenetratie voorkomen, maar is er wel een aanzienlijk zoetwaterverbruik. Door menging 
met het zoutwater zal het immers nodig zijn ook zoetwater naar het zoute kanaal te pompen. 
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Figuur bijlage C-12: Directe terugspoeling (Kerstma et al., 1994) 

 
Figuur bijlage C-13: Indirecte terugspoeling (Kerstma et al., 1994) 

Het systeem met opvangbekken is toegepast bij de sluis van Terneuzen en de sluis van Den 
Helder. Het sluizencomplex van Terneuzen bestaat uit drie sluizen met elk een luchtbellenscherm 
(cf. Bijlage C.3.1), waarbij de West(zeevaart)sluis bovendien uitgevoerd is met een apart 
zoutbestrijdingssysteem. Hierbij wordt het zout water uit de kolk in een zoutput in de 
binnenvoorhaven verzameld van waaruit dit water via een diepe monding met riolen weer 
teruggespuid wordt naar zee. Het terugspuien van zout water uit de zoutput vindt plaats als er niet 
geschut wordt en niet gelijktijdig, zoals het oorspronkelijk bedacht was. De zoutput is van 
oorsprong al te klein van afmeting door de vele kolkomzettingen en stroomt dan ook over. 
Bovendien is de zoutput inmiddels ook behoorlijk dichtgeslibd, waardoor deze niet meer werkt. Het 
resultaat is dat het zoute water verder het kanaal indringt. 

Het systeem met directe terugpomping is gebruikt aan de Zandvliessluis. Ook werd er geschat dat 
deze techniek met directe terugpomping een vermindering van 30 tot 60% van de zoutindringing 
zou betekenen bij de nieuwe Panamasluizen. De uitvoering met een opvangbekken levert een 
reductie van 60 tot 90%. 
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Figuur bijlage C-14: Chlorositeit op het kanaal Gent-Terneuzen bij maandelijkse meetvaarten (RWS Zeeland, 

meetdienst) 

C.3.3. Verstelbare drempel 
Doordat zout water onderaan stroomt, kan een drempel op de bodem van het kanaal het zoute 
water tegenhouden. Uit berekeningen voor de nieuwe Panamasluis volgt dat de zoutindringing met 
5% zou verminderen door deze maatregel (Delft Hydraulics, 2004). 

 
Figuur bijlage C-15: Verstelbare drempel (Rijkswaterstaat, 2000) 

C.4 Flushing 
Indien de zoutconcentratie behoorlijk gestegen is in het zoete kanaal, kan de verzilting 
teruggedrongen worden door een doorspoeling. Hiervoor is een groot debiet zoet water vereist. 
Het zoute water bevindt zich bovendien nabij de bodem aangezien het zwaarder is. Vooraleer 
flushing effectief is, moet het zoete water dus een voldoende hoge stroomsnelheid hebben om te 
kunnen mengen met het onderliggende zout water en het weg te spoelen. Daarom is het beter om 
te flushen gedurende korte periodes aan hoge snelheid dan continu met lage snelheid. 
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C.5 Evaluatie van de verschillende systemen 
Een evaluatie van de verschillende systemen is voorgesteld in onderstaande figuur. Het is duidelijk 
dat de systemen efficiënter worden, dus minder zoutindringing, wanneer er meer zoetwater ter 
beschikking is. Wanneer er geen zoetwater ter beschikking is, biedt een luchtbellenscherm, 
gecombineerd met een optimale sluisbediening, de beste oplossing. De beste resultaten van 
zoutflux worden echter bekomen bij het zogenaamde Duinkerkesysteem (en de verbeteringen bij 
Kreekrak en Krammer), waarbij wel met een zeker zoetwaterverlies gerekend moet worden. Bij 
een iets hoger zoetwaterverbruik (vanaf ca. 30% van het kolkvolume) vertonen de sluizen van 
Kreekrak en Krammer minder zoutindringing dan de Duinkerkesluis. De zoutlift blijft echter 
efficiënter. Indien voldoende zoetwater beschikbaar is, levert ook het terugspoelen van het zout 
water goede resultaten. 

 
Figuur bijlage C-16: Kwalitatieve vergelijking van de verschillende systemen (Kerstma et al., 2004) 

De hierboven besproken systemen worden alle toegepast bij een sluis, waarbij deze in de eerste 
plaats dient om de peilverschillen op te vangen. In de situatie van Seine-Schelde-West is dit echter 
niet het geval. Hier dient de sluis enkel om de zoutinflux tegen te gaan. Bovendien is het zo dat er 
weinig zoetwater ter beschikking is. Een sluissysteem gelijkaardig aan dat van Duinkerke zal 
daarom de beste oplossing geven. Het is in ieder geval belangrijk dat de kolksluis bij elke 
versassing zo goed mogelijk gevuld is. De sluisafmetingen moeten dus afgestemd worden op de 
verwachte scheepstrafiek. Het plaatsen van een tussendeur of twee sluizen met aangepaste 
afmetingen voor beroeps- of recreatievaart kan hiervoor de moeite waard zijn. 

Algemeen wordt doorvoer van zoet naar zout water als onschadelijk ervaren. In het geval van 
wateroverschot kan het zoet water van de kolk bij beweging naar de zoutzijde volledig mee 
afgevoerd worden. Dit is in de cijfers van zoetwaterverliezen voor dit type sluizen meegerekend. 
Door echter niet telkens een volledige kolk met zoet water te verbruiken, wordt de zoetwatervraag 
beperkt met 25 tot 50% van de ramingen, waardoor het zoetwaterverbruik bij het Duinkerke-
systeem gereduceerd wordt tot 15% à 30%. De zoutflux naar de zoete zijde moet echter wel 
zoveel mogelijk beperkt blijven, zodat voor zulke beweging steeds een uitwisselingsoperatie 
noodzakelijk is. In periodes van waterschaarste zal daarom gestreefd moeten worden om het 
aantal uitwisselingsoperaties te beperken. 
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De Duinkerkse havenautoriteiten zijn uitermate tevreden over de werking van de sluis, sedert de 
werking zijn hebben zich nog geen bijzondere waterkwaliteitsproblemen (voor wat saliniteit betreft) 
op de opwaartse zoetwaterlichamen voorgedaan. 

De situatie in Duinkerke is sterk vergelijkbaar met deze te Zeebrugge. In Duinkerke verloopt de 
zout-zoetwaterscheiding tussen gesloten deuren. Het rendement is afhankelijk van de richting 
waarin versast wordt. 

• Uitwisseling van zoute naar zoete kolk: terwijl het zoutwater wordt onttrokken door de 
sluisbodem, loopt zoetwater de sluiskolk binnen langs boven. Minimaal dient het theoretische 
kolkvolume min het volume ingenomen door de schepen uitgewisseld te worden. In de praktijk 
treedt een zekere menging op, zodat om efficiënter zout te verwijderen meer zoetwater 
ingelaten moet worden tot onder de sluisbodem. Hierdoor treedt een beperkt verlies aan 
zoetwater op. De zoutrestflux zal daarbij beperkt zijn tot enkele percenten van het 
oorspronkelijke gehalte. 

• Uitwisseling van zoete naar zoute kolk: terwijl het zoutwater door de kolkbodem gestuwd 
wordt, stroomt het zoet water door de bovenopeningen naar het zoetwaterlichaam, de operatie 
wordt stopgezet voor de menglaag naar het zoetwaterlichaam stroomt. Hierdoor blijft steeds 
een zoete restlaag over. Deze wordt naar het zoute waterlichaam afgevoerd. Het totale verlies 
aan zoetwater is daarom groter dan bij de uitwisseling van zout naar zoet. Het verlies ligt in de 
orde van 20 à 40%. 

De efficiëntie wordt sterk beïnvloed door de vulling (met schepen) en de snelheid van de 
uitwisselingsoperatie. Momenteel verlopen de uitwisselingen computergestuurd in functie van het 
aantal schepen of convooien in de sluis. Hierbij wordt in Duinkerke bijvoorbeeld echter geen 
rekening gehouden met de werkelijke grootte van het schip en zijn lading, en het werkelijk 
ingenomen volume. Verdere optimalisaties van het systeem behoren dus tot de mogelijkheden. De 
duur van de operatie verschilt in Krammer sterk van de vaarrichting: de uitwisseling van zoet naar 
zout ligt in de orde van 8 à 12 minuten (in geval van wateroverschot worden deze uitwisselingen 
vaak niet toegepast met het verlies van een volledige zoetwaterkolk), van zout naar zoet worden 
duren van 14 tot 22 minuten gehanteerd (ondermeer afhankelijk van de scheeplengte: lagere 
snelheden om dwarskrachten te beperken bij lange schepen, o/m duwconvooien). In Duinkerke 
wordt enkel uitwisseling bij opvaren uitgevoerd. Uitsluitend bij waterschaarste wordt ook daar de 
uitwisseling bij afvaren gehanteerd. 

Het is moeilijk om nog preciese cijfers over de kostprijs van het zogenaamde Duinkerke systeem 
te bekomen. De projecten zijn immers al enkele tientallen jaren oud. Rekening houdend met een 
totale kostprijs van het Krammercomplex van ca. 500 miljoen gulden in 1986 (2 grote sluizen voor 
vrachtschepen, 2 kleinere sluizen voor pleziervaartuigen, met gemalen en waterbekkens), wordt 
de meerkost voor de bouw van een dergelijk systeem geschat op 75 à 125% boven op de kostprijs 
van een gewone sluis. De onderhouds- en exploitatiekosten (hierbij te rekenen de kosten voor de 
opvolging van de saliniteit) liggen echter veel hoger dan bij een gewone sluis. 

C.6 Ontzilting 
Volledige ontzilting van het versaste water is enkel mogelijk als het zoute kolkvolume niet 
gemengd wordt met het zoete kanaalwater, en is daarom enkel mogelijk wanneer de sluis uitgerust 
is met een uitwisselingssysteem tussen gesloten deuren, waardoor de ontzilting op zich echter 
overbodig wordt.  

Het is mogelijk om te varen van het kanaal naar de haven zonder verzilting van het kanaal. Als na 
doorvaart van het schip de zoute kolk (zonder schip) leeggepompt wordt en dan gevuld wordt met 
zoetwater, heeft de doorvaart plaatsgevonden zonder uitwisseling met het kanaal. Bij openen van 
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de deuren aan havenzijde verzilt de zoet kolk. De lege (i.e. zonder schepen) zoute kolk wordt 
vervolgens leeggepompt en terug gevuld met zoet water. Bij zulke doorvaart bedraagt het verlies 
aan zoetwater telkens het volledige kolkvolume. Dit verlies zou gecompenseerd kunnen worden 
door ontzilting van het overeenkomende volume. 

Varen van haven naar kanaal is zonder bijzondere maatregelen echter niet mogelijk zonder 
zoutflux naar het kanaal. 

Ontzilting laat toe een zoet bovendebiet te creëren dat de zoutinflux gedeeltelijk compenseert. Het 
efficiënter en goedkoper worden van ontziltingssystemen wordt getemperd door stijgende 
energiekosten. De kostprijs van de bouw van een ontziltingsinstallatie met een productiecapaciteit 
van 1 m³/s bedraagt tussen de 100 en 200 miljoen euro. De kostprijs van water per m³ bedraagt 
actueel tussen 30 en 40 eurocent (meerdere bronnen). Omwille van de toename van de vraag 
naar water en verbetering van de technologie wordt een prijsdaling verwacht op termijn. 

De uiteindelijke kost ligt veel hoger dan de bouw van een sluis uitgerust met een 
uitwisselingssysteem tussen gesloten deuren, dat bovendien een veel grotere efficiëntie heeft op 
de reductie van de zoutinflux. 

C.7 Kanaalafdichting 
Met kanaalafdichting wordt hier het lekdicht maken van het kanaal bedoeld. Door kanaalafdichting 
wordt contact van kanaalwater met grondwater beperkt of zelfs volledig vermeden. Het contact 
wordt verminderd door het aanbrengen van een weinig doorlatende contactlaag. 

Bij het graven van het kanaal wordt door verdieping en verbreding ingesneden in het geologisch 
substraat. Direct na uitgraving is de doorlatendheid van de contactlaag nagenoeg gelijk aan deze 
van de doorsneden laag, behoudens het effect van textuurveranderingen bij de werken. Mettertijd 
neemt de doorlatendheid van de contactlaag af door de afzetting van een sliblaag. 

Vooral de doorlatenheid van de bodem is belangrijk, omwille van de grootte van het contactvlak. 
Bij plaatsing van damwanden (bij technische profielen), wordt het contacatoppervlak slechts in 
beperkt mate verkleind. 

Er bestaan verschillende afdichtingssytemen. In de waterbouw wordt vaak gebruik gemaakt van 
bentonietmatten. Door de zwelling van bentoniet in vochtige omstandigheden, worden perforaties 
voor het bevestigen verdicht. De zwelling verlaagt de doorlatenheid en draagt bij tot de 
performantie. De zwelling moet gebeuren onder druk, hiervoor wordt een balast voorzien van ca. 
20 à 30 cm. Bij plaatsing onder zoute condities neemt de zwelling af, een voorafgaande vernatting 
biedt hiervoor een oplossing. Bentoniet is daarom niet geschikt voor deze toepassing (Texion, 
pers. Bovendien neemt onder zoute omstandigheden ook de levensduur (Boels en Breen, 2001).  

Verschillende geomembranen behouden wel hun doorlatenheid onder zoute omstandigheden. 
Voor de plaatsing in natte omstandigheden kunnen oplossingen gevonden worden. Terwijl het 
membraan op de taluds bevestigd en verankerd wordt vanaf de kruin, dient deze op de 
kanaalbodem vastgehouden te worden met balast. Voor het vasthouden op het taluds kunnen 
erosiematten gebruikt worden, welke tevens een oeverbeschermende functie kunnen opnemen. 
Voor het plaatsen van een geomembraan, met erosiematten en balast dient op 1600 
EURO/lopende meter gerekend te worden. Het kanaal moet iets dieper uitgegraven worden, wat 
bij een bodembreedte van 25 m en een balast van 30 cm neerkomt op 2.1 EURO/lopende meter. 

Bij perforatie of schade is dit systeem niet zelfherstellend (in tegenstelling tot bentonietmatten in 
zoetwater). Hoedanook zorgt een afdichting voor een significantie verlaging van de doorlatendheid 
op het contact van kanaal met grondwater. Ondanks naden, perforaties en scheuren waardoor de 
doorlatendheid verhoogd worden, blijft globaal genomen de doorlatendheid sterk verlaagd. 
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Het effect van de verlaging van de doorlatendheid op de grondwaterstroming (en ook 
densiteitsstroming) is groot, zoals blijkt uit de grondwatermodellering (IMDC, 2008a). 

Het is belangrijk om op te merken dat het niet volstaat om het kanaal lekdicht te maken om de 
verziltingsproblematiek op te lossen, het zoutgehalte ter hoogte van de aansluiting op het Groot 
Pand moet immers beperkt blijven om de beweging van zoutwater naar het Groot Pand te 
vermijden. De oplossing wordt daarom beschouwd als een mogelijke complementaire maatregel 
om indringing van zoutwater naar het grondwater te beperken waar en wanneer dit noodzakelijk is, 
naast het beperken van de zoutbeweging van af- naar opwaarts. 
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BIJLAGE D. RESULTATEN VAN DE DELFT3D-

MODELLERING 
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D.1 Saliniteitsprofielen voor gemiddelde en maximale toestand 
 

Tabel bijlage D-1: Gemodelleerde situaties voor het Afleidingskanaal, met opgave van simulatienummer 

Trafiek Zoutflux Sluizen gelegen 
tegen het 
Boudewijnkanaal 

zonder zoutvang 

Sluizen gelegen 
tegen het 
Boudewijnkanaal 

met zoutvang 

Sluizen gelegen 
tegen het 
Afleidingskanaal 

met zoutvang 

100% influx 

geen maatregelen 
tussen gesloten 
deuren 

R32   9433 passages/j 
Enkele Vb sluis met 
tussendeur op 150 m 

10% influx 

(sluis systeem 
Duinkerke) 

R33   

100% influx 

geen maatregelen 
tussen gesloten 
deuren 

R34 R36 R37 13131 passages/j 
Eén of twee enkele 
Vb slui(s)(zen) met 
tussendeur(en) op 
150 m 

10% influx 

(sluis systeem 
Duinkerke) 

R35 R38 R39 
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D.2 Overschrijdingsduur en frequentie van saliniteiten 
Tabel bijlage D-2: Overschrijding en duur van saliniteit 1 ppt, run 32 

Laag (-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Afstand v opw (km) Tijd (in dagen) van initiële overschrijding van saliniteit 1ppt   

0 37 37 30 29 29 29 28 28 28

7.5 23 22 20 17 15 14 13 13 13

15 12 12 10 8 6 5 5 5 5

22.5 5 5 4 3 2 2 1 1 1

          

Afstand v opw (km) Gemiddelde duur (in dagen) onder saliniteit 1ppt    

0 33.5 43.0 41.2 47.8 39.0 38.3 45.2 37.5 37.5

7.5 25.0 32.3 30.7 41.8 53.0 17.0 18.1 20.7 20.7

15 17.9 20.2 15.4 12.6 11.0 10.0 9.6 9.6 9.6

22.5 10.5 10.5 9.5 8.0 7.8 6.8 4.6 5.5 5.5

          

Afstand v opw (km) Gemiddelde duur (in dagen) boven of gelijk aan saliniteit 1ppt   

0 7.6 11.8 14.8 19.6 17.2 17.8 22.4 18.8 18.8

7.5 17.9 25.0 27.0 45.5 64.0 27.0 32.3 38.2 38.2

15 32.7 38.8 35.4 38.6 40.4 41.6 42.0 42.0 42.0

22.5 42.6 42.6 43.6 45.0 66.6 67.4 57.0 68.6 68.6

          

Afstand v opw (km) Frequentie (-) van overgang van saliniteit 1ppt     

0 16 12 12 10 12 12 10 12 12

7.5 16 12 12 8 6 16 14 12 12

15 14 12 14 14 14 14 14 14 14

22.5 13 13 13 13 9 9 11 9 9

          

Afstand v opw (km) Totale duur (in dagen) onder saliniteit 1ppt     

0 268 258 247 239 234 230 226 225 225

7.5 200 194 184 167 159 136 127 124 124

15 125 121 108 88 77 70 67 67 67

22.5 63 63 57 48 31 27 23 22 22

          

Afstand v opw (km) Totale duur (in dagen) boven of gelijk aan saliniteit 1ppt    

0 61 71 89 98 103 107 112 113 113

7.5 143 150 162 182 192 216 226 229 229

15 229 233 248 270 283 291 294 294 294

22.5 298 298 305 315 333 337 342 343 343
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Tabel bijlage D-3: Overschrijding en duur van saliniteit 1 ppt, run 33 

Laag (-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Afstand v opw (km) Tijd (in dagen) van initiële overschrijding van saliniteit 1ppt   

0          

7.5          

15          

22.5           40 24 21 21

          

Afstand v opw (km) Gemiddelde duur (in dagen) onder saliniteit 1ppt    

0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0

7.5 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0

15 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0

22.5 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 74.0 48.8 57.0 56.5

          

Afstand v opw (km) Gemiddelde duur (in dagen) boven of gelijk aan saliniteit 1ppt   

0          

7.5          

15          

22.5           7.5 19.6 29.3 29.8

          

Afstand v opw (km) Frequentie (-) van overgang van saliniteit 1ppt     

0          

7.5          

15          

22.5           8 10 8 8

          

Afstand v opw (km) Totale duur (in dagen) onder saliniteit 1ppt     

0 366 366 366 366 366 366 366 366 366

7.5 366 366 366 366 366 366 366 366 366

15 366 366 366 366 366 366 366 366 366

22.5 366 366 366 366 366 296 244 228 226

          

Afstand v opw (km) Totale duur (in dagen) boven of gelijk aan saliniteit 1ppt    

0          

7.5          

15          

22.5           30 98 117 119
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Tabel bijlage D-4: Overschrijding en duur van saliniteit 1 ppt, run 34 

Laag (-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Afstand v opw (km) Tijd (in dagen) van initiële overschrijding van saliniteit 1ppt   

0 26 25 24 22 20 20 20 20 20

7.5 17 17 15 13 11 10 10 9 9

15 10 9 7 6 5 4 4 4 4

22.5 4 4 3 3 2 1 1 1 1

          

Afstand v opw (km) Gemiddelde duur (in dagen) onder saliniteit 1ppt    

0 24.9 24.0 29.0 31.8 30.8 30.3 25.4 25.4 25.4

7.5 28.8 28.0 40.8 18.4 19.2 15.1 16.7 16.7 16.7

15 14.6 15.8 14.0 12.0 10.5 9.7 9.3 9.3 9.3

22.5 9.5 9.3 8.5 7.2 7.8 5.8 5.3 4.5 3.4

          

Afstand v opw (km) Gemiddelde duur (in dagen) boven of gelijk aan saliniteit 1ppt   

0 12.9 13.9 19.9 25.5 26.8 27.3 24.0 24.0 24.0

7.5 29.3 30.2 47.0 32.0 40.0 35.7 42.7 42.8 42.8

15 36.3 43.7 39.3 41.1 42.6 43.4 43.7 43.7 43.7

22.5 43.6 43.7 44.6 54.5 66.6 68.4 68.8 69.4 58.0

          

Afstand v opw (km) Frequentie (-) van overgang van saliniteit 1ppt     

0 18 18 14 12 12 12 14 14 14

7.5 12 12 8 14 12 14 12 12 12

15 14 12 13 13 13 13 13 13 13

22.5 13 13 13 11 9 9 9 9 11

          

Afstand v opw (km) Totale duur (in dagen) onder saliniteit 1ppt     

0 224 216 203 191 185 182 178 178 178

7.5 173 168 163 129 115 106 100 100 100

15 102 95 84 72 63 58 56 56 56

22.5 57 56 51 36 31 23 21 18 17

          

Afstand v opw (km) Totale duur (in dagen) boven of gelijk aan saliniteit 1ppt    

0 116 125 139 153 161 164 168 168 168

7.5 176 181 188 224 240 250 256 257 257

15 254 262 275 288 298 304 306 306 306

22.5 305 306 312 327 333 342 344 347 348

 



IMDC NV Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West 
i.s.m. Universiteit Gent aspecten van waterbeschikbaarheid en verzilting 

8101-5191-153-05   I/RA/14112/08.103/RAD D-241 versie 4.0 - 16/03/09 

 

Tabel bijlage D-5: Overschrijding en duur van saliniteit 1 ppt, run 35 

Laag (-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Afstand v opw (km) Tijd (in dagen) van initiële overschrijding van saliniteit 1ppt   

0          

7.5          

15          

22.5         30 17 14 11 10

          

Afstand v opw (km) Gemiddelde duur (in dagen) onder saliniteit 1ppt    

0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0

7.5 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0

15 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0

22.5 366.0 366.0 366.0 366.0 65.0 52.8 23.7 18.1 17.6

          

Afstand v opw (km) Gemiddelde duur (in dagen) boven of gelijk aan saliniteit 1ppt   

0          

7.5          

15          

22.5         19.0 34.5 26.6 26.3 26.9

          

Afstand v opw (km) Frequentie (-) van overgang van saliniteit 1ppt     

0          

7.5          

15          

22.5         8 8 14 16 16

          

Afstand v opw (km) Totale duur (in dagen) onder saliniteit 1ppt     

0 366 366 366 366 366 366 366 366 366

7.5 366 366 366 366 366 366 366 366 366

15 366 366 366 366 366 366 366 366 366

22.5 366 366 366 366 260 211 166 145 141

          

Afstand v opw (km) Totale duur (in dagen) boven of gelijk aan saliniteit 1ppt    

0          

7.5          

15          

22.5         76 138 186 210 215
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Tabel bijlage D-6: Overschrijding en duur van saliniteit 1 ppt, run 36 

Laag (-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Afstand v opw (km) Tijd (in dagen) van initiële overschrijding van saliniteit 1ppt   

0 29 26 24 23 22 21 20 20 20

7.5 18 17 16 14 12 11 10 10 10

15 10 10 8 6 5 5 4 4 4

22.5 4 4 4 3 2 2 1 1 1

          

Afstand v opw (km) Gemiddelde duur (in dagen) onder saliniteit 1ppt    

0 28.4 27.6 26.0 33.2 23.5 30.7 30.3 30.3 30.3

7.5 28.8 24.4 40.8 18.9 19.7 15.4 14.7 14.4 16.7

15 14.9 12.4 14.0 12.0 10.5 9.7 9.3 9.3 9.3

22.5 9.5 9.2 8.2 7.2 7.8 6.0 5.3 5.0 5.0

          

Afstand v opw (km) Gemiddelde duur (in dagen) boven of gelijk aan saliniteit 1ppt   

0 13.8 14.9 16.8 24.0 19.5 26.8 27.3 27.3 27.3

7.5 29.2 25.4 46.8 31.4 39.3 35.3 36.1 36.4 42.7

15 36.0 32.1 39.1 41.1 42.6 43.3 43.7 43.7 43.7

22.5 43.6 43.9 44.7 54.5 66.6 68.0 68.8 69.0 69.0

          

Afstand v opw (km) Frequentie (-) van overgang van saliniteit 1ppt     

0 16 16 16 12 16 12 12 12 12

7.5 12 14 8 14 12 14 14 14 12

15 14 16 13 13 13 13 13 13 13

22.5 13 13 13 11 9 9 9 9 9

          

Afstand v opw (km) Totale duur (in dagen) onder saliniteit 1ppt     

0 227 221 208 199 188 184 182 182 182

7.5 173 171 163 132 118 108 103 101 100

15 104 99 84 72 63 58 56 56 56

22.5 57 55 49 36 31 24 21 20 20

          

Afstand v opw (km) Totale duur (in dagen) boven of gelijk aan saliniteit 1ppt    

0 110 119 134 144 156 161 164 164 164

7.5 175 178 187 220 236 247 253 255 256

15 252 257 274 288 298 303 306 306 306

22.5 305 307 313 327 333 340 344 345 345
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Tabel bijlage D-7: Overschrijding en duur van saliniteit 1 ppt, run 37 

Laag (-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Afstand v opw (km) Tijd (in dagen) van initiële overschrijding van saliniteit 1ppt   

0 20 20 19 18 17 16 16 16 16

7.5 15 14 13 11 9 8 7 7 7

15 7 7 6 5 4 3 3 3 3

22.5 3 3 3 2 1 1 1 1 1

          

Afstand v opw (km) Gemiddelde duur (in dagen) onder saliniteit 1ppt    

0 21.0 20.4 27.0 29.7 28.3 33.2 40.3 53.0 53.0

7.5 23.1 19.3 18.6 19.2 14.1 12.6 12.4 12.3 12.3

15 12.3 12.0 12.5 10.3 9.0 8.2 8.0 8.0 8.0

22.5 8.3 8.2 7.2 7.3 1.7 1.5 1.5 1.5   

          

Afstand v opw (km) Gemiddelde duur (in dagen) boven of gelijk aan saliniteit 1ppt   

0 13.6 14.2 22.6 28.3 29.8 36.8 47.3 63.7 63.7

7.5 27.0 24.8 31.9 40.0 36.9 38.6 38.9 39.0 39.0

15 39.0 39.3 40.7 42.7 44.0 44.9 45.0 45.0 45.0

22.5 44.7 44.9 45.7 67.0 44.1 120.7 120.7 120.7 365.0

          

Afstand v opw (km) Frequentie (-) van overgang van saliniteit 1ppt     

0 20 20 14 12 12 10 8 6 6

7.5 14 16 14 12 14 14 14 14 14

15 14 14 13 13 13 13 13 13 13

22.5 13 13 13 9 15 5 5 5 1

          

Afstand v opw (km) Totale duur (in dagen) onder saliniteit 1ppt     

0 210 204 189 178 170 166 161 159 159

7.5 162 154 130 115 99 88 87 86 86

15 86 84 75 62 54 49 48 48 48

22.5 50 49 43 29 12 3 3 3 0

          

Afstand v opw (km) Totale duur (in dagen) boven of gelijk aan saliniteit 1ppt    

0 136 142 158 170 179 184 189 191 191

7.5 189 198 223 240 258 270 272 273 273

15 273 275 285 299 308 314 315 315 315

22.5 313 314 320 335 353 362 362 362 365
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Tabel bijlage D-8: Overschrijding en duur van saliniteit 1 ppt, run 38 

Laag (-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Afstand v opw (km) Tijd (in dagen) van initiële overschrijding van saliniteit 1ppt   

0          

7.5          

15          

22.5         40 21 17 15 14

          

Afstand v opw (km) Gemiddelde duur (in dagen) onder saliniteit 1ppt    

0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0

7.5 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0

15 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0

22.5 366.0 366.0 366.0 366.0 98.3 56.8 40.4 25.6 28.3

          

Afstand v opw (km) Gemiddelde duur (in dagen) boven of gelijk aan saliniteit 1ppt   

0          

7.5          

15          

22.5         10.3 29.5 29.4 24.6 30.3

          

Afstand v opw (km) Frequentie (-) van overgang van saliniteit 1ppt     

0          

7.5          

15          

22.5         6 8 10 14 12

          

Afstand v opw (km) Totale duur (in dagen) onder saliniteit 1ppt     

0 366 366 366 366 366 366 366 366 366

7.5 366 366 366 366 366 366 366 366 366

15 366 366 366 366 366 366 366 366 366

22.5 366 366 366 366 295 227 202 179 170

          

Afstand v opw (km) Totale duur (in dagen) boven of gelijk aan saliniteit 1ppt    

0          

7.5          

15          

22.5         31 118 147 172 182
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Tabel bijlage D-9: Overschrijding en duur van saliniteit 1 ppt, run 39 

Laag (-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Afstand v opw (km) Tijd (in dagen) van initiële overschrijding van saliniteit 1ppt   

0          

7.5          

15          

22.5 29 20 17 14 10 6 3 2 2

          

Afstand v opw (km) Gemiddelde duur (in dagen) onder saliniteit 1ppt    

0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0

7.5 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0

15 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0

22.5 30.3 24.5 58.5 51.3 17.6 8.4 5.9 6.2 6.4

          

Afstand v opw (km) Gemiddelde duur (in dagen) boven of gelijk aan saliniteit 1ppt   

0          

7.5          

15          

22.5 7.1 7.0 28.8 36.8 22.0 21.6 24.3 34.2 39.1

          

Afstand v opw (km) Frequentie (-) van overgang van saliniteit 1ppt     

0          

7.5          

15          

22.5 18 22 8 8 18 24 24 18 16

          

Afstand v opw (km) Totale duur (in dagen) onder saliniteit 1ppt     

0 366 366 366 366 366 366 366 366 366

7.5 366 366 366 366 366 366 366 366 366

15 366 366 366 366 366 366 366 366 366

22.5 273 269 234 205 158 101 71 56 51

          

Afstand v opw (km) Totale duur (in dagen) boven of gelijk aan saliniteit 1ppt    

0          

7.5          

15          

22.5 64 77 115 147 198 259 292 308 313
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D.3 Saliniteit bij constant bovendebiet 
Voor de hogere traffieksituatie is onderzocht welke evenwichtssaliniteiten zich voordoen bij 
verschillende constante bovendebieten van 0 tot 17.5 m³/s in stappen van 2.5 m³/s, zonder 
maatregelen aan de sluis. Vanaf 7.5 m³/s à 10 m³/s blijkt de verzilting beperkt te kunnen worden tot 
het verbindingskanaal (Figuur bijlage D-1 in BIJLAGE D.3). In een situatie met maatregelen aan de 
sluis is dit mogelijk bij een veel lager debiet (0.5 tot 1 m³/s, Figuur bijlage D-2 in BIJLAGE D.3). 
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Figuur bijlage D-1: Saliniteit bij constant bovendebiet (100% influx, hogere trafiek) 
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Figuur bijlage D-2: Saliniteit bij constant bovendebiet (10% influx, hogere trafiek) 
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BIJLAGE E. DICHTHEIDSAFHANKELIJKE 

GRONDWATERSTROMINGSMODELLERING 
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E.1 Situering 
In een gebied juist ten zuiden van de achterhaven van Zeebrugge wordt een 
dichtheidsafhankelijke grondwaterstroming gesimuleerd in een modelgebied van 6,25 op 3,1 km 
(Figuur bijlage E-1). Dit modelgebied wordt zo gekozen dat de impact van de toekomstige 
aansluiting van het Afleidingskanaal van de Leie op het Boudewijnkanaal in het kader van het 
Schelde – Seine project kan geëvalueerd worden. De dichtheidsafhankelijke grondwaterstroming 
wordt in dit “groot” modelgebied gemodelleerd in een eindig-verschil 3D-model die 125 kolommen, 
62 rijen en 12 lagen bevat. Alle eindig-verschil cellen hebben dezelfde grootte; hun basisoppervlak 
is vierkant met een zijde van 50 m en de cellen hebben een dikte van 1.5 m. Om een 
gedetailleerder inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen het aangepaste Afleidingskanaal van 
de Leie werden tevens twee “kleine” 2D-simulaties uitgevoerd in verticale doorsnede. Beide 
gemodelleerde doorsnedes staan +/- loodrecht op het aangepaste Afleidingskanaal van de Leie. 
De eerste doorsnede is gelegen omheen en staat loodrecht op het nieuw aan te leggen 
verbindingskanaal tussen het Boudewijnkanaal en het huidige dubbelkanaal ‘Leopoldkaal – 
Afleidingskanaal van de Leie’. De tweede doorsnede staat loodrecht op het dubbelkanaal en is 
gelegen ten zuiden van de N378 (Dudzele – Westkapelle). Beide doorsneden hebben een lengte 
van 1 km en zijn gecentreerd omheen het Afleidingskanaal van de Leie. In het tweede model wordt 
gezocht naar milderende maatregelen. 

 
Figuur bijlage E-1: Localisatie van de rijen en kolommen van het eindige-verschil netwerk van het “groot” 

modelgebied ten zuiden van de achterhaven van Zeebrugge. De rijen en kolommen hebben éénzelfde 
breedte van 50m. 
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E.2 3D-model zonder maatregelen aan de sluis 
E.2.1. Aangewend model en modelopbouw 
Voor deze simulaties wordt gebruikt gemaakt van MOCDENS3D (Lebbe & Oude Essink, 1999). 
MOCDENS3D is een dichtheidsafhankelijk eindig-verschil grondwaterstromingsmodel. Het is een 
aanpassing voor dichtheidsverschillen van het opgeloste stoffen transport model MOC3D 
(Konikow & Goode, 1996). MOC3D op zijn beurt is een koppeling van de opgeloste stoffen 
transport vergelijking aan de grondwaterstromingsvergelijking van MODFLOW (McDonald & 
Harbaugh, 1988). Visual MOCDENS3D (Vandenbohede, 2007) wordt hier gebruikt als 
postprocessor.  

Het beschouwde grondwaterreservoir bestaat uit quartaire lagen en wordt onderaan begrensd 
door tertiaire lagen. De tertiaire lagen bestaan hoofdzakelijk uit zeer fijn zand waarin lagen 
voorkomen van zandhoudende klei. Het Tertair wordt voor deze studie als ondoorlatend 
beschouwd en vormt zodoende de basis van het model. De hydrogeologische databank van de 
afdeling – Operationeel Waterbeheer van de VMM wordt aangewend voor het opstellen van het 
bestand van het doorlaatvermogen van de verschillende lagen en voor de hydraulische weerstand 
tussen de verschillende lagen van het numerieke model (Lebbe et al, 2008) . 

De hydrogeologishe basiseenheden die het beschouwde grondwater reservoir samenstellen, zijn 
de kleiige polderafzettingen van de kustvlakte (HCOV 0131), de zandige kreekruggen (HCOV 
0134), de veen-kleiige poelgronden (HCOV 0135), de deklagen (HCOV 0150) en het Pleistoceen 
van de kustvlakte (HCOV 0160). De kleiige polderafzettingen van de kustvlakte (HCOV 0131), de 
zandige kreekruggen (HCOV0134), de veen-kleiige poelgronden (HCOV 0135) worden samen 
beschouwd in de hydrogeologische subeenheid “Polderafzettingen” (HCOV 0130). Binnen deze 
subeenheid wordt de laterale en verticale variatie van de doorlatendheden met behulp van een 
profieltypekaart omschreven. In het beschouwde modelgebied komen volgende profieltypes voor: 
doorlatende afzettingen onder de kreekruggen, minder doorlatende afzettingen onder de 
‘Poelgrond’-polders en de afzettingen boven de ‘Overdekte Pleistocene gronden’.  

De horizontale doorlatendheid van de kreekafzettingen varieert tussen 3m/d en 12 m/d afhankelijk 
van de afstand van het beschouwde gebied tot de hoogwaterlijn. Tegen de hoogwaterlijn bereiken 
de kreekafzettingen de maximale waarde van 12 m/d. Er wordt aangenomen dat deze horizontale 
doorlatendheid afneemt met 0.4 m/d per kilometer afstand tot de hoogwaterlijn. Daar het 
modelgebied tussen ca. 6 en 9 km van de hoogwaterlijn gelegen is varieert er de horizontale 
doorlatendheid tussen 9.6 en 8.4 m/d. De horizontale doorlatendheid van de minder doorlatend 
afzettingen onder de poelgronden is zowel een functie van de afstand tot de hoogwaterlijn als van 
de diepte van de verziltingsgrens (Lebbe et al., 2006). De toegekende doorlatendheid van deze 
minder doorlatende afzetting onder de ‘Poelgrond’-polders varieert binnen het modelgebied van 
0.25 m/d (bovenaan) tot 6 m/d (onderaan). De horizontale doorlatendheid van de afzettingen 
boven de ‘Overdekte Pleistocene gronden’ worden er gelijk gesteld aan 0.9 m/d. De horizontale 
doorlatendheid van de dunne (maximum 1.5 m dik) en eerder discontinue deklagen (HCOV 0150) 
is gelijk gesteld aan 2 m/d. De onderste helft van het beschouwde grondwaterreservoir bestaat 
hoofdzakelijk uit het Pleistoceen van de kustvlakte (HCOV0160) met een horizontale 
doorlatendheid van 7 m/d. Binnen het beschouwde grondwaterreservoir wordt de verticale 
doorlatendheid gelijk gesteld aan 1/25 van de horizontale doorlatendheid.  

Bij het dichtheidsafhankelijk grondwaterstromingsmodel worden twaalf lagen in het numeriek 
model beschouwd. De grensvlakken tussen deze lagen zijn horizontaal. De basis van de bovenste 
laag van het numeriek model is gelegen op 0.8 mTAW. De dikte van de bovenste laag van het 
numeriek model varieert (tussen 1.22 en 1.70m) daar de top van deze laag overeenkomt met de 
watertafel. Modellagen 2 tot en met 11 hebben éénzelfde dikte, namelijk 1.5m. De dikte van de 
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onderste laag (Laag 12 van het numeriek model) varieert eveneens (tussen het peil -14.2 mTAW 
en de basis van het beschouwde grondwaterreservoir, de tertiaire afzettingen).   

Voor het opgeloste stoffen transport wordt een effectieve porositeit van 0.38 gebruikt. De 
longitudinale en transversale zijn respectievelijk 0.3, 0.05 en 0.03 m. In het studiegebied komen 
een aantal kanalen en dokken voor. Het Boudewijnkanaal, het dubbelkanaal ‘Leopoldkanaal - 
Afleidingskanaal van de Leie’ komen voor in het modelgebied en vormen grenzen van constante 
stijghoogte. 

E.2.2. Evolutie naar huidige situatie en na geplande ingreep 
De grondwaterstroming en de verdeling van zoet en zout water wordt bepaald door de 
lithologische opbouw van het grondwaterreservoir, de heropvulling van het grondwaterreservoir, de 
drainage in de polders, de afwezigheid van drainage onder de opgespoten terreinen en het 
voorkomen van de kanalen in het modelgebied. De complexe opbouw van de quartaire toplagen 
zorgt samen met de verschillende drainage van de verschillende geomorfologische gebieden voor 
het ontstaan van zoetwaterlenzen. De aanvankelijke zoet-zoutwaterverdeling in het 
grondwaterreservoir werd afgeleid uit de kaart van De Breuck et al. (1975) die de diepte aangeeft 
van het grensvlak tussen zoet en zout water in de freatische laag in het Belgische kustgebied. Na 
de inpoldering zijn de drainageniveau’s op de kreekruggen iets hoger dan in de poelgronden 
waardoor de diepte van het grensvlak onder de kreekruggen groter is dan onder de poelgronden. 

De zoet-zoutwaterverdeling in het modelgebied wordt verder nog beïnvloed door een aantal 
kanalen en dokken die vanaf de negentiende eeuw in verschillende stadia in het modelgebied 
aangelegd zijn: 

• Leopoldkanaal, aanleg 1840 tot ca. 1865 met een bodempeil van –1.5 mTAW en een huidig 
waterpeil van 1.55 mTAW, 

• Afleidingskanaal van de Leie, aanleg ca. 1865 met een bodempeil ter hoogte van de 
achterhaven van ca 0.1 mTAW en een huidig waterpeil van 3.4 mTAW, 

• Boudewijnkanaal, aanleg 1900 tot 1907 met een bodempeil van ca. –4.5 mTAW en een huidig 
waterpeil van 3.55 mTAW. TDS van Boudewijnkanaal is gemiddeld 24500 mg/l.  

 

Het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie lopen in het modelgebied naast elkaar. Ze 
worden in het model als afzonderlijke kanalen beschouwd. Hun interactie met de onderliggende 
freatische laag wordt in het model opgenomen in een reeks van afzonderlijke eindige-verschil 
cellen die naast elkaar gelegen zijn en die behoren tot de bovenste laag van het numeriek model 
(modellaag 1). De contactfactoren tussen deze onderliggende cellen van 50m op 50 m en het 
Leopoldkanaal enerzijds en het Afleidingskanaal van de Leie anderzijds zijn op 41 m²/d gezet. Het 
zoutwaterpercentage8 van het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie is respectievelijk 
gelijk gesteld aan 4% en 2%. Water met een zoutwaterpercentage gelijk aan of kleiner dan 5% 
wordt nog steeds als zoet water (TDS is kleiner dan 1600 mg/l) beschouwd in de classificatie van 
De Moor en De Breuck (1969).  

De simulatie van de evolutie van de zoet-zoutwaterverdeling start in het midden van de jaren 1970. 
Het grondwaterreservoir wordt aangevuld met zoet water dat ontstaat door infiltratie van een 
gedeelte van het regenwater doorheen de onverzadigde zone. Het grootste gedeelte van dit water 
dat de freatische laag bereikt, wordt echter na een relatief korte periode uit de freatische laag 

                                                 
8 het zoutwaterperctage gebruikt in de bespreking van de dichtheidsafhankelijke grondwatermodellering is het 

percentage zout ten opzichte van het referentiezoutgehalte dat aan 100% gelijk gesteld wordt, dit is 28g/l. Een 
zoutpercentage van 2% komt overeen met 560 mg/l. 
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verwijderd door het drainagestelsel (drainagebuizen en –grachten). Deze drainage wordt in het 
model ingevoerd via het drn-bestand. De drainageniveau’s worden afgeleid uit de verziltingskaart 
van De Breuck et al. (1975) waarbij rekening gehouden wordt met de wet van Ghyben-Herzberg. 
De wisselwerking tussen de waterlopen en de beschouwde freatische laag wordt in het model 
ingevoerd via het riv-bestand. De parameters van de rivieren worden opgesteld rekening houdend 
met de gegevens in de databank van de waterlopen, de topografie en de HCOV-databank. De 
wisselwerking tussen de bevaarbare waterlopen en het grondwaterreservoir wordt ingevoerd via 
het ghb-bestand. De nodige parameters worden afgeleid uit de gegevens van de databank van de 
waterlopen aangevuld met de breedte, de diepte, het zoutgehalte en het kunstmatig ingestelde 
waterniveau van deze waterlopen, zoals hierboven beschreven. 

De modelleerperiode is ingedeeld in tien tijdstappen. Tijdens de eerste vier tijdstappen wordt de 
zoet-zoutwaterverdeling gesimuleerd tot juist voor de geplande werken aan het Afleidingskanaal 
van de Leie en met de aansluiting ervan op het Boudewijnkanaal. Hierbij nemen we aan dat onder 
de opspuitingen in de haven (in noordelijke deel modelgebied) gedurende stap 3 en 4 (elk met een 
duur van 10 jaar) zoet water met een snelheid van 0.28 m/j de bovenste laag aanvult en dat in 
deze cellen het drainageniveau op 5 mTAW gelegen is. Tijdens de zes volgende stappen wordt 
rekening gehouden met de geplande werken aan het Afleidingskanaal van de Leie. Waar dit 
kanaal parallel loopt met het Leopoldkanaal wordt de breedte ervan op 50 m gezet. Bij het west-
oost verlopende nieuwe verbindingstuk met het Boudewijnkanaal wordt rekening gehouden met de 
variërende breedte zoals aangegeven op het plan. Het waterniveau van het Afleidingskanaal van 
de Leie wordt op 3.55 mTAW geplaatst. Daar de interactie tussen het kanaal en de onderliggende 
freatische laag hoofdzakelijk gebeurt via de vloer van het kanaal, wordt het zoutwaterpercentage 
aangenomen zoals die zal heersen nabij de vloer van het kanaal, zoals gesimuleerd en 
aangeleverd door IMDC. Het effect van de geplande ingreep op de grondwaterstroming en op de 
evolutie van de zoet-zoutwaterverdeling wordt ingedeeld in zes stappen zodat we dit telkens in een 
reeks van opeenvolgende figuren kunnen voorstellen. Na stap 5 wordt de toestand berekend na 1 
jaar van de uitvoering van de ingreep en na stap 6, 7, 8, 9 en 10 na respectievelijk 2, 4, 8, 16, 32 
en 64 jaar na de uitvoering van de ingreep. 

Figuur bijlage E-2 toont de zoetwaterstijghoogten in een horizontale doorsnede doorheen de 
freatische laag volgens modellaag 2 (0 mTAW) d.m.v. een kleurenschaal (waarden in mTAW). 
Onder de twee opgespoten gebieden in het noordelijke deel van het modelgebied hebben we een 
opbolling van de zoetwaterstijghoogten. In het westelijke deel van het studiegebied zijn er relatief 
hoge stijghoogten omheen het Boudewijnkanaal en in het oostelijke gedeelte van het studiegebied 
is de invloed van het Afleidingskanaal van de Leie, met een relatief hoge waterstand en van het 
Leopoldkanaal, met een relatief lage waterstand, op de gesimuleerde zoetwaterstijghoogten zeer 
duidelijk.  
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Figuur bijlage E-2: Huidige zoetwaterstijghoogte in freatische laag van modellaag 2 (kleurschaal) op het 

0mTAW niveau (x- en y-coördinaten in m). Boudewijnkanaal loopt vanuit de linkerbenedenhoek van 
het modelgebied naar het punt met coördinaten x=1400m en  y=0m. Afleidingskanaal van de Leie en 
het Leopoldkanaal lopen evenwijdig met de y-as bij x=5200m 

In Figuur bijlage E-3 worden de gesimuleerde zoetwaterstijghoogten (in mTAW) op het 0 mTAW 
niveau weergegeven zoals deze zouden optreden bij de geplande aanpassingswerken aan het 
Afleidingskanaal van de Leie. De grootste impact op de zoetwaterstijghoogte is gesitueerd ter 
hoogte van het nieuwe verbindingsstuk tussen het Boudewijnkanaal en het Afleidingskanaal van 
de Leie. 
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Figuur bijlage E-3: Zoetwaterstijghoogte in de freatische laag van modellaag 2 (kleurschaal) op het 0 mTAW- 

niveau (x- en y-coördinaten in m) na de geplande aanpassingswerken op het Afleidingskanaal van de 
Leie. Boudewijnkanaal loopt vanuit de linkerbenedenhoek van het modelgebied naar het punt met 
coördinaten x=1400m en y=0m. Afleidingskanaal van de Leie en het Leopoldkanaal lopen evenwijdig 
met de y-as bij x=5200m. Ter hoogte van het nieuwe verbindingsstuk tussen Boudewijnkanaal en het 
Afleidingskanaal van de Leie is er een verhoging van de zoetwaterstijghoogte van ca. 0.6m. 

In de Figuur bijlage E-4 en Figuur bijlage E-5 is de huidige zoet-zoutwaterverdeling weergegeven 
in de modellagen 2 en 6 of op respectievelijk het 0mTAW-niveau en het -6mTAW-niveau. Figuur 
bijlage E-6 stelt de zoet-zoutwaterverdeling voor op het niveau 0mTAW 64 jaar na de geplande 
ingreep op het Afleidingskanaal op de Leie. Als we de Figuur bijlage E-4 en Figuur bijlage E-6 
vergelijken zien we dat het zoutwaterpercentage sterk toegenomen is in het bovenste gedeelte van 
de freatische watervoerende laag. Dit is vooral het geval ter hoogte van het nieuwe 
verbindingsstuk tussen het Afleidingskanaal van de Leie en het Boudewijnkanaal en dit tot 
ongeveer 500 m ten zuiden ervan. Ten noorden is de invloed beperkter door de opbolling van de 
zoetwaterstijghoogte onder de opgespoten terreinen in het havengebied en de er aanwezige 
zoetwaterlens. In Figuur bijlage E-7 wordt de zoet-zoutwaterverdeling weergegeven in modellaag 6 
(-6mTAW-niveau) 64 jaar na de geplande ingreep op het Afleidingskanaal op de Leie. Uit de 
vergelijking van Figuur bijlage E-5 en Figuur bijlage E-7 zien we dat ook op dit niveau de zoet-
zoutwaterverdeling door de ingreep grondig beïnvloed is. 

Het gaat om effecten zonder abstractie te maken van de autonome ontwikkeling van het zoet-
zoutwaterevenwicht. De autonome ontwikkeling betreft veranderingen in dit evenwicht tengevolge 
van de voeding van de grondwatervoorraden met zoet neerslagwater, de infiltratie van 
oppervlaktewater met verschillende kwaliteiten (Afleidingskanaal zoet; Boudewijnkanaal zout) en 
de drainage (verwijdering) van zoutwater via het grachtenstel, die optreden zonder de aanleg van 
het Seine-Schelde Westkanaal. 
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Simulaties tonen dat de autonome ontwikkeling een belangrijke bijdrage levert tot de 
verschuivingen in de zoet-zoutwaterverdeling. De bijdrage van de autonome ontwikkeling wordt 
besproken in Bijlage E.8. 

 
Figuur bijlage E-4: Huidige zoet-zoutwaterverdeling in de modellaag 2 (kleurschaal: zoutwaterpercentage, 

100% = 28 g/l) op het 0 mTAW-niveau (x- en y-coördinaten in m) Boudewijnkanaal loopt vanuit de 
linkerbenedenhoek van het modelgebied naar het punt met coördinaten x = 1400m en y = 0m. 
Afleidingskanaal van de Leie en het Leopoldkanaal lopen evenwijdig met de y-as bij x = 5200m. 



IMDC NV Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West 
i.s.m. Universiteit Gent aspecten van waterbeschikbaarheid en verzilting 

8101-5191-153-05   I/RA/14112/08.103/RAD E-257 versie 4.0 - 16/03/09 

 
Figuur bijlage E-5: Huidige zoet-zoutwaterverdeling in de modellaag 6 (kleurschaal: zoutwaterpercentage, 

100% = 28 g/l) op het -6mTAW-niveau (x- en y-coördinaten in m) Boudewijnkanaal loopt vanuit de 
linkerbenedenhoek van het modelgebied naar het punt met coördinaten x = 1400m en y = 0m. 
Afleidingskanaal van de Leie en het Leopoldkanaal lopen evenwijdig met de y-as bij x = 5200m 

 

 
Figuur bijlage E-6: Zoet-zoutwaterverdeling in modellaag 2 (kleurschaal: zoutwaterpercentage, 100% = 28 

g/l) op het niveau 0mTAW (x- en y-coördinaten in m) 64 jaar na de geplande aanpassingswerken op 
het Afleidingskanaal van de Leie 
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Figuur bijlage E-7: Zoet-zoutwaterverdeling in modellaag 6 (kleurschaal: zoutwaterpercentage, 100% = 28 

g/l) op het niveau -6 mTAW (x- en y-coördinaten in m) 64 jaar na de geplande aanpassingswerken op 
het Afleidingskanaal van de Leie. 

 

 

E.3 Profiel door het verbindingskanaal – zonder 
verziltingswerende maatregelen aan de sluis 

E.3.1. Modelopbouw 
Uit de resultaten van het ‘groot’ 3D-model kan afgeleid worden dat de invloed van de ingrepen op 
de zoetwaterstijghoogten en de zoet-zoutwaterverdeling meestal beperkt is tot op een afstand van 
maximaal 500 m van het kanaal. Dit ‘grote model’ met een eindige-verschil cel van 50m x 50m x 
1.5m is echter minder geschikt om deze invloeden in detail te simuleren. Omwille van deze twee 
reden worden twee ‘kleine modellen’ opgesteld met een veel kleinere eindige-verschil cel (5m x 
5m x 1.5m). Hierdoor zal de invloed van de ingrepen op de zoet-zoutwaterverdeling op een 
gedetailleerdere wijze kunnen gesimuleerd en afgebeeld worden.  

Bij deze kleinere modellen heeft het modelgebied slechts een beperkte lengte langs de richting 
van de loop van het kanaal (slechts 20 m of vier eindige-verschil kolommen bij dit eerste kleine 
model). Loodrecht op de richting van het kanaal wordt een zone van 1000 m beschouwd of hier 
200 eindig-verschil rijen. Bij dit ‘kleine model’ omheen  het nieuw aan te leggen verbindingskanaal 
tussen het Boudewijnkanaal en het dubbelkanaal ‘Leopoldkanaal–Afleidingskanaal van de Leie’ is 
dit ca. 500 m aan weerszijden van het kanaal. Het ‘kleine model’ is gelegen in de 60ste kolom van 
het ‘grote model’ (zie Figuur bijlage E-1) of rond de 3000 m x-coördinaat van het grote model (zie 
Figuur bijlage E-2 tot en met Figuur bijlage E-7). De verticale opdeling gebeurt op een analoge 
wijze als bij het grote model. Hierbij worden twaalf lagen voorzien waarbij modellaag 2 tot en met 
modellaag 11 een constante dikte hebben van 1.5 m. De dikte van de bovenste (modellaag 1) en 
de onderste laag (modellaag 12) is variabel. De basis van modellaag 1 is gelegen op 0.8 mTAW 
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en de dikte ervan varieert tussen 1.22 en 1.70 m afhankelijk van de watertafelstand. De dikte van 
modellaag 12 varieert eveneens afhankelijk van het niveau van de minder de doorlatende tertiaire 
afzettingen. Op een analoge wijze als bij het grote model worden het doorlaatvermogen van de 
lagen en de hydraulische weerstanden tussen de lagen van het kleine model afgeleid uit de 
hydrogeologische databank van de afdeling – Operationeel Waterbeheer van de VMM (cf. Bijlage 
E.2.1 en Lebbe et al, 2008).  

De grensvlakken van het ‘klein model’ die loodrecht staan op de richting van het kanaal zijn 
ondoorlatend. In het model veronderstellen we dus dat de grondwaterstroming er hoofdzakelijk 
plaats grijpt loodrecht op de richting van het kanaal. De grensvlakken van het ‘klein model’ die 
evenwijdig zijn aan de richting van het kanaal zijn vaste stijghoogtegrenzen. De er aangewende 
waarden van de zoetwaterstijghoogten worden afgeleid uit de resultaten van het ‘grote model’. 
Voor het opgeloste stoffen transport wordt een effectieve porositeit van 0.38 gebruikt. De 
longitudinale en transversale zijn respectievelijk 0.3, 0.05 en 0.03 m.  

E.3.2. Evolutie naar huidige situatie en na geplande ingreep 
De modelleerperiode is hier opgedeeld in negen tijdstappen. De zoet-zoutwaterverdeling bij de 
aanvang van de simulatie van het ‘kleine model’ wordt afgeleid uit de resultaten bekomen na de 
eerste tijdstap met het ‘grote model’. De duur van de negen laatste tijdstappen van het grote model 
is identiek aan de duur van de negen tijdstappen beschouwd in het kleine model. Tijdens de eerste 
drie tijdstappen van het kleine model wordt de zoet-zoutwaterverdeling gesimuleerd tot juist voor 
de geplande werken aan het Afleidingskanaal van de Leie en met de aansluiting ervan op het 
Boudewijnkanaal. Onder de opgespoten terreinen in het noordelijke deel van het modelgebied 
beschouwen we een zoetwateraanvulling met een snelheid van 0.28 m/j. In de polders worden het 
grootste gedeelte van het water dat doorheen de onverzadigde zone naar het grondwaterreservoir 
stroomt bijna onmiddellijk gedraineerd. Tijdens de zes volgende stappen wordt rekening gehouden 
met het west-oost verlopende nieuwe verbindingstuk met het Bodewijnkanaal die er een breedte 
heeft van 55m met een waterstand van 3.55mTAW. Het zoutwaterpercentage van het water juist 
boven de kanaalvloer is er 63% (resultaten van run 34 met het oppervlaktewatermodel). Het effect 
van de geplande ingreep op de grondwaterstroming en op de evolutie van de zoet-
zoutwaterverdeling wordt ingedeeld in zes stappen zodat we telkens in een reeks van 
opeenvolgende figuren kunnen voorstellen. Na stap 4 wordt de toestand berekend na 1 jaar van 
de uitvoering van de ingreep en na stap 5, 6, 7, 8 en 9 na respectievelijk 2, 4, 8, 16 en 32 jaar na 
de uitvoering van de ingreep. 

Figuur 8 toont in een verticale doorsnede doorheen de freatische laag  de resultaten van de 
huidige zoetzoutwaterverdeling (via kleurschaal van zoutwaterpercentage) en de 
zoetwaterstijghoogte (via de witte contourlijnen). Aan de rechterzijde van de doorsnede 
(noordelijke gedeelte) zijn er relatief hoge zoetwaterstijghoogten. De zoetwaterlens onder de 
opgespoten terreinen is nog steeds in vorming en dit resulteert in een lichte opwaartse 
zoutwaterstroming juist ten zuiden ervan. De Figuur bijlage E-9 tot en met Figuur bijlage E-13, 
tonen de zoetzoutwaterverdeling en de zoetwaterstijghoogte na respectivelijk 1 jaar, 2jaar, 4 jaar, 8 
jaar, 16 en 32 jaar na de aanleg van het nieuwe verbindingstuk. Hierbij zien we hoe vanuit dit 
nieuwe verbindingstuk het zoute water in de freatische laag stroomt en er eerst het zoete water 
verdringt. Daarna wordt ook het zoute water dat onderaan in de freatische laag voorkomt, 
horizontaal weggedrukt naar de zuidelijke grens van het kleine modelgebied. De zoetwaterlens 
onder het opgespoten terrein in de haven belet dat het zout water dat vanuit de kanaalvloer in de 
freatische laag dringt, in de richting van de noordelijke grens stroomt. Tussen de zoetwaterlens en  
het indringende zoute water van het kanaal komt zout water voor dat zich aanvankelijk in het 
onderste gedeelte van de freatische laag bevond. Dit water  stroomt zeer traag opwaarts  en 
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resulteert in een zoute kwel in het gebied tussen de opgespoten terreinen en de nieuwe 
verbindingsstuk. 

Het gaat om effecten zonder abstractie te maken van de autonome ontwikkeling van het zoet-
zoutwaterevenwicht. De autonome ontwikkeling betreft veranderingen in dit evenwicht tengevolge 
van de voeding van de grondwatervoorraden met zoet neerslagwater, de infiltratie van 
oppervlaktewater met verschillende kwaliteiten (Afleidingskanaal zoet; Boudewijnkanaal zout) en 
de drainage (verwijdering) van zoutwater via het grachtenstel, die optreden zonder de aanleg van 
het Seine-Schelde Westkanaal. 

Simulaties tonen dat de autonome ontwikkeling een belangrijke bijdrage levert tot de 
verschuivingen in de zoet-zoutwaterverdeling. De bijdrage van de autonome ontwikkeling wordt 
besproken in Bijlage E.8. 

 
Figuur bijlage E-8: Huidige zoet-zoutwaterverdeling (kleurschaal: zoutwaterpercentage, 100% = 28 g/l) in een 

doorsnede loodrecht op het nieuw aan te leggen verbindingsstuk tussen Boudewijnkanaal en het 
dubbelkanaal (ter hoogte van x=3000 m in het grote model). De witte contourlijnen stellen de 
zoetwaterstijghoogte voor. De y as is het peil in mTAW. Noordelijke deel van de doorsnede ligt aan de 
linkerzijde van de doorsnede. 
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Figuur bijlage E-9: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 1 jaar na de aanleg van nieuw 

verbinding-stuk. Voor locatie doorsnede, toelichting kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 8). 

 
Figuur bijlage E-10: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 2 jaar na de aanleg van nieuw 

verbindingstuk. Voor locatie doorsnede, toelichting van kleurenschaal en contourlijnen (tekst Fig. 8) 
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Figuur bijlage E-11: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 4 jaar na de aanleg van nieuw 

verbindingstuk. Locatie doorsnede en toelichting van kleurenschaal en contourlijnen( zie tekst Fig. 8) 

 
Figuur bijlage E-12: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 16 jaar na de aanleg van nieuw 

verbindingstuk. Voor locatie doorsnede, toelichting van kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 8) 
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Figuur bijlage E-13: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 32 jaar na de aanleg van nieuw 

verbindingstuk. Voor locatie doorsnede, toelichting van kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 8) 

E.4 Profiel door de tweelingkanalen net opwaarts van de 
aansluiting met het verbindingskanaal – zonder 
verziltingswerende maatregelen aan de sluis 

E.4.1. Modelopbouw 
Dit tweede kleine model is gelegen omheen het dubbelkanaal in de 20ste rij van het ‘grote model’ 
(zie figuur 1) of rond de 1000 m y-coördinaat van het grote model (zie Figuur bijlage E-2 tot en met 
Figuur bijlage E-7).  Het heeft slechts een beperkte lengte langs de richting van de loop van het 
dubbelkanaal (slechts 20 m of vier eindige-verschil rijen). Loodrecht op de richting van het kanaal 
wordt een zone van 1000 m beschouwd of hier 200 eindig-verschil kolommen. Bij dit ‘kleine model’ 
omheen het dubbelkanaal ‘Leopoldkanaal –Afleidingskanaal van de Leie’ is dit ca. 500 m aan 
weerszijden van het dubbelkanaal.   

De verticale opdeling gebeurt op een analoge wijze als bij het grote model. Hierbij worden twaalf 
lagen voorzien waarbij modellaag 2 tot en met modellaag 11 een constante dikte hebben van 
1.5m. De dikte van de bovenste (modellaag 1) en de onderste laag (modellaag 12) is variabel. De 
basis van modellaag 1 is gelegen op 0.8 mTAW en de dikte ervan varieert tussen 1.22 en 1.70m 
afhankelijk van de watertafelstand. De dikte van modellaag 12 varieert eveneens afhankelijk van 
het niveau van de minder de doorlatende tertiaire afzettingen. Op een analoge wijze als bij het 
grote model worden het doorlaatvermogen van de lagen en de hydraulische weerstanden tussen 
de lagen van het kleine model afgeleid uit de hydrogeologische databank van de afdeling – 
Operationeel Waterbeheer van de VMM (cf. Bijlage C.2.1 en Lebbe et al, 2008).  

De grensvlakken van het ‘klein model’ die loodrecht staan op de richting van het kanaal zijn 
ondoorlatend. In het model veronderstellen we dus dat de grondwaterstroming er hoofdzakelijk 
plaats grijpt loodrecht op de richting van het kanaal. De grensvlakken van het ‘klein model’ die 
evenwijdig zijn aan het de richting van het kanaal zijn vaste stijghoogtegrenzen. De er 
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aangewende waarden van de zoetwaterstijghoogten worden afgeleid uit de resultaten van het 
‘grote model’. Voor het opgeloste stoffen transport wordt een effectieve porositeit van 0.38 
gebruikt. De longitudinale en transversale zijn respectievelijk 0.3, 0.05 en 0.03 m.  

E.4.2. Evolutie naar huidige situatie en na geplande ingreep 
De modelleerperiode is net zoals bij het eerste kleine model opgedeeld in negen tijdstappen. Ook 
hier wordt de zoet-zoutwaterverdeling bij de aanvang van de simulatie met dit ‘kleine model’ 
afgeleid uit de resultaten bekomen na de eerste tijdstap met het ‘grote model’. De tijdspannen van 
de negen laatste tijdstappen van dit kleine model zijn identiek aan deze van de negen tijdstappen 
beschouwd in het grote model. Tijdens de eerste drie tijdstappen van het kleine model wordt de 
zoet-zoutwaterverdeling gesimuleerd tot juist voor de geplande werken aan het Afleidingskanaal 
van de Leie, de huidige toestand. In de polders worden het grootste gedeelte van het water dat 
doorheen de onverzadigde zone naar het grondwaterreservoir stroomt bijna onmiddellijk 
gedraineerd. Tijdens de zes volgende stappen wordt rekening gehouden met de verbreding van 
het Afleidingskanaal tot 50 m en met een waterstand van 3.55 mTAW. Het zoutwaterpercentage 
van het water juist boven de kanaalvloer is er 59% (resultaten van run 34 met het 
oppervlaktewatermodel). Het effect van de geplande ingreep op de grondwaterstroming en op de 
evolutie van de zoet-zoutwaterverdeling wordt ingedeeld in zes stappen zodat we dit telkens in een 
reeks van opeenvolgende figuren kunnen voorstellen. Na stap 4 wordt de toestand berekend na 1 
jaar van de uitvoering van de ingreep en na stap 5, 6, 7, 8 en 9 na respectievelijk 2, 4, 8, 16 en 32 
jaar na de uitvoering van de ingreep. 

Figuur bijlage E-14 toont de huidige zoet-zoutwaterverdeling en de zoetwaterstijghoogten in een 
verticale doorsnede doorheen de freatische laag. In de polders omheen het dubbel kanaal zijn de 
zoetswaterstijghoogtegradiënten zeer beperkt. De minimale waarden van de stijghoogten komen 
voor ter hoogte van de drainage kanalen, één nabij de westelijke grens en twee ten oosten van het 
dubbelkanaal. Ter hoogte van het dubbelkanaal zijn er echter grote 
zoetswaterstijghoogtegradiënten en bijgevolg voor de polders intense grondwaterstromingen. 
Vanuit het Afleidingskanaal van de Leie met een grote stijghoogte (3.44 mTAW) stroomt  er 366 
m³/d per kilometer kanaal naar de freatische laag. Het grootste gedeelte van dit water stroomt via 
een ondiepe, korte cyclus in de freatische laag naar het Leopoldkanaal. Het Leopoldkanaal 
ontvangt 241 m³/d water per lopende km. Het overschot 125 m³/d per lopende km voedt de 
freatische laag samen met de natuurlijke heropvulling van de freatische laag die op 111 m³/d per 
lopende km in het model ingevoerd wordt. Het grootste gedeelte van dit overschot en de 
natuurlijke heropvulling verlaat de freatische laag door ondiepe drainage (187 m³/d per lopende 
km). De belangrijkste drainagekanalen draineren rechtstreeks de freatische laag met een debiet 
van 45.7 m³/d per lopende km. Aan de westelijke grens van de doorsnede is er een uitvloei van 
19.1 m³/d per lopende km. Deze uitvloei is hoofdzakelijk gesitueerd in het bovenste gedeelte van 
de freatische laag. Aan de oostelijke zijde van de beschouwde doorsnede is er een laterale invloei 
van 14.9 m³/d per lopende km. Deze laterale in- en uitvloei is sterk afhankelijk van de plaats van 
de gekozen modeldoorsnede daar ze vooral bepaald wordt door situering van de belangrijkste 
drainagekanalen in de beschouwde doorsnede. 
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Figuur bijlage E-14: Huidige zoet-zoutwaterverdeling (zie kleurenschaal van zoutwaterpercentage) in een 

doorsnede loodrecht op het dubbelkanaal (ter hoogte van y = 1000 m in het grote model). De witte 
contourlijnen stellen de zoetwaterstijghoogte voor met een interval van 0.1m. De y as is het peil in 
mTAW. Westelijke deel van de doorsnede ligt aan de linkerzijde van de doorsnede. 

De Figuur bijlage E-15 tot en met Figuur bijlage E-20 tonen de zoet-zoutwaterverdeling en de 
zoetwaterstijghoogte na respectievelijk 1, 2, 4, 8, 16 en 32 jaar na de verbreding van het 
Afleidingskanaal van de Leie. Hierbij zien we hoe vanuit het Afleidingskanaal van de Leie het zoute 
water in de freatische laag stroomt en er eerst het zoete water verdringt en vervolgens zelfs het 
zoute water dat onderaan in de freatische laag voorkomt. 

Het gaat om effecten zonder abstractie te maken van de autonome ontwikkeling van het zoet-
zoutwaterevenwicht. De autonome ontwikkeling betreft veranderingen in dit evenwicht tengevolge 
van de voeding van de grondwatervoorraden met zoet neerslagwater, de infiltratie van 
oppervlaktewater met verschillende kwaliteiten (Afleidingskanaal zoet; Boudewijnkanaal zout) en 
de drainage (verwijdering) van zoutwater via het grachtenstel, die optreden zonder de aanleg van 
het Seine-Schelde Westkanaal. 

Simulaties tonen dat de autonome ontwikkeling een belangrijke bijdrage levert tot de 
verschuivingen in de zoet-zoutwaterverdeling. De bijdrage van de autonome ontwikkeling wordt 
besproken in Bijlage E.8. 
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Figuur bijlage E-15: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 1 jaar na verbinding met Boudewijn-

kanaal. Voor locatie doorsnede en toelichting van kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 14) 

 
Figuur bijlage E-16: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 2 jaar na verbinding met Boudewijn-

kanaal. Voor locatie doorsnede en toelichting van kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 14) 
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Figuur bijlage E-17: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 4 jaar na verbinding met Boudewijn-

kanaal. Voor locatie doorsnede en toelichting van kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 14) 

 
Figuur bijlage E-18: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 8 jaar na verbinding met Boudewijn-

kanaal. Voor locatie doorsnede en toelichting van kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 14) 
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Figuur bijlage E-19: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 16 jaar na verbinding met Boudewijn-

kanaal. Voor locatie doorsnede en toelichting van kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 14) 

 
Figuur bijlage E-20: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 32 jaar na verbinding met Boudewijn-

kanaal. Voor locatie doorsnede en toelichting van kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 14) 
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E.4.3. Milderende maatregelen 
Om de laterale uitbreiding van het infilterende zout water uit het Afleidingskanaal van de Leie in de 
freatische laag te onderzoeken worden twee scenario’s onderzocht. Bij het eerste scenario wordt 
een drainagekanaal van 10 m breedte aan de voet van de westelijke dijk van het Afleidingskanaal 
van de Leie onderzocht. Hier wordt de traditionele methode van ondiepe drainage als milderende 
maatregel onderzocht. Bij het tweede scenario wordt het infiltrerende zout water vanuit de 
kanaalvloer weggenomen door middel van diepe drainage. Bij deze diepe drainage wordt het 
water uit de freatische laag onttrokken door een puttenbatterij die door een hevelleiding verbonden 
wordt met één zuigput of meerdere zuigputten die voorzien zijn van de nodige pompcapaciteit. 
Deze putten en de hevelleiding zijn gelegen aan de voet van de westelijke dijk van het 
Afleidingskanaal van de Leie. De afstand tussen de putten wordt hier op 10 m gezet (optimale 
afstand kan door verder onderzoek bepaald worden). De filters van de putten zitten tussen -4 en -
10 mTAW. Bij dit tweede scenario worden zes verschillende subscenario’s onderzocht waarbij met 
verschillend debiet op de puttenbatterij gepompt wordt. 

Milderend scenario 1: drainagekanaal van 10 m breedte aan voet van westelijke dijk van het 
Afleidingskanaal van de Leie  
De Figuur bijlage E-21 tot en met Figuur bijlage E-26 tonen de zoet-zoutwaterverdeling en de 
zoetwaterstijghoogte respectievelijk na 1, 2, 4, 8, 16 en 32 jaar na de verbreding van het 
Afleidingskanaal van de Leie en waarbij als milderende maatregel een drainagekanaal van 10m 
breedte aan de voet van de westelijke dijk aangelegd wordt waarin het water gedraineerd wordt op 
het peil van 0.95 mTAW. Uit de figuren 22 tot en met 27 volgt dat de laterale uitbreiding van het 
zout water dat in de freatische laag dringt vanuit de vloer van het Afleidingskanaal van de Leie in 
de freatische laag door de aanleg van dit drainagekanaal kan vertraagd worden. Deze laterale 
uitbreiding van deze zoutwaterindringing in de freatische laag kan hierdoor echter niet bedwongen 
worden. 

 
Figuur bijlage E-21: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 1 jaar na verbinding met Boudewijn-

kanaal met milderende maatregelen volgens scenario 1. Voor locatie doorsnede en toelichting van 
kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 14) 
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Figuur bijlage E-22: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 2 jaar na verbinding met Boudewijn-
kanaal met milderende maatregelen volgens scenario 1. Voor locatie doorsnede en toelichting van 
kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 14) 

 
Figuur bijlage E-23: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 4 jaar na verbinding met Boudewijn-

kanaal met milderende maatregelen volgens scenario 1. Voor locatie doorsnede en toelichting van 
kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 14) 
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Figuur bijlage E-24: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 8 jaar na verbinding met Boudewijn-

kanaal met milderende maatregelen volgens scenario 1. Voor locatie doorsnede en toelichting van 
kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 14) 

 
Figuur bijlage E-25: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 16 jaar na verbinding met Boudewijn-

kanaal met milderende maatregelen volgens scenario 1. Voor locatie doorsnede en toelichting van 
kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 14) 
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Figuur bijlage E-26: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 32 jaar na verbinding met Boudewijn-

kanaal met milderende maatregelen volgens scenario 1. Voor locatie doorsnede en toelichting van 
kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 14) 

Milderend scenario 2: diepe drainage door puttenbatterij aan voet van westelijke dijk van 
het Afleidingskanaal van de Leie  
De Figuur bijlage E-27 tot en met Figuur bijlage E-32 tonen de zoet-zoutwaterverdeling en de 
zoetwaterstijghoogte respectievelijk na 1, 2, 4, 8, 16 en 32 jaar na de verbreding van het 
Afleidingskanaal van de Leie en waarbij als milderende maatregel een diepe drainage uitgevoerd 
wordt d.m.v. een puttenbatterij aan de voet van de westelijke dijk van het Afleidingskanaal van de 
Leie. Bij deze diepe drainage wordt het water uit de freatische laag onttrokken door een 
puttenbatterij die door een hevelleiding verbonden wordt met één zuigput of meerdere zuigputten 
die voorzien is van de nodige pompcapaciteit. Deze putten en de hevelleiding zijn gelegen aan de 
voet van de westelijke dijk van het Afleidingskanaal van de Leie. De afstand tussen de putten 
wordt hier op 10 m gezet (optimale afstand kan door verder onderzoek bepaald worden). De filters 
van de putten zitten tussen -4 en -10 mTAW. Op de putten wordt via deze zuigputten gepompt met 
een debiet van 1200 m³/d per lopende km. Uit de Figuur bijlage E-27 tot en met Figuur bijlage E-32 
kan afgeleid worden dat de laterale verbreiding van het infiltrerende zoutwater uit het 
Afleidingskanaal in de freatische laag kan bedwongen worden. 

Vanuit het aangepaste Afleidingskanaal van de Leie met een grote stijghoogte (3.55 mTAW) 
stroomt  er 1133 m³/d per kilometer kanaal naar de freatische laag (i.p.v. de huidige 366 m³/d per 
kilometer kanaal). Al dit water stroomt er naar de diepe drainageputten met een debiet van 1200 
m³/d per lopende km. Het Leopoldkanaal ontvangt nog steeds 186 m³/d water per lopende km 
i.p.v. de huidige 241 m³/d water per lopende km. De diepe drainage heeft binnen het kleine 
modelgebied (500 m aan weerzijden van het dubbelkanaal) de werking overgenomen van de 
ondiepe drainage. De ondiepe drainage is er gereduceerd tot 27 m³/d per lopende km (i.p.v. de 
huidige 187 m³/d per lopende km). Binnen het kleine modelgebied draineren de belangrijkste 
drainagekanalen rechtstreeks de freatische laag met een debiet van 29.7 m³/d per lopende km. 
Aan de westelijke en de oostelijke grens van de doorsnede is er een gezamenlijke invloei van 196 
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m³/d per lopende km. Aan de westzijde is de invloei ongeveer dubbel zo groot als aan de oostzijde 
van het kleine modelgebied. Dit invloeiende water zal voornamelijk geleverd worden door een 
vermindering van de oppervlakkige drainage in het aangrenzende gebied. 

 

Figuur bijlage E-27: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 1 jaar na verbinding met Boudewijn-
kanaal met milderende maatregelen volgens scenario 2. Voor locatie doorsnede en toelichting van 
kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 14) 



IMDC NV Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West 
i.s.m. Universiteit Gent aspecten van waterbeschikbaarheid en verzilting 

8101-5191-153-05   I/RA/14112/08.103/RAD E-274 versie 4.0 - 16/03/09 

 

Figuur bijlage E-28: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 2 jaar na verbinding met Boudewijn-
kanaal met milderende maatregelen volgens scenario 2. Voor locatie doorsnede en toelichting van 
kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 14) 

 
Figuur bijlage E-29: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 4 jaar na verbinding met Boudewijn-

kanaal met milderende maatregelen volgens scenario 2. Voor locatie doorsnede en toelichting van 
kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 14) 
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Figuur bijlage E-30: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 8 jaar na verbinding met Boudewijn-

kanaal met milderende maatregelen volgens scenario 2. Voor locatie doorsnede en toelichting van 
kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 14) 

 
Figuur bijlage E-31: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 16 jaar na verbinding met Boudewijn-

kanaal met milderende maatregelen volgens scenario 2. Voor locatie doorsnede en toelichting van 
kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 14) 
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Figuur bijlage E-32: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 32 jaar na verbinding met Boudewijn-

kanaal met milderende maatregelen volgens scenario 2. Voor locatie doorsnede en toelichting van 
kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 14) 

Zes verschillende subscenario’s bij het milderende scenario 2 
Bij het milderende scenario 2 worden zes verschillende subscenario’s onderzocht waarbij met 
verschillend debiet op de puttenbatterij gepompt wordt. Bij eerste subscenario 2.1 wordt op de 
puttenbatterij, aangelegd langs de westelijke dijk van het dubbelkanaal, een debiet onttrokken van 
1200 m³/d per lopende km. In het bovenstaande punt wordt via de grafische voorstelling van de 
resultaten aangetoond dat hierdoor de laterale verbreiding van het insijpelende zoutwater uit het 
Afleidingskanaal in de freatische laag kan bedwongen worden. In dit deel worden de budgetten 
van zes verschillende subscenario’s onderling met elkaar vergeleken waarbij volgende onttrekking-
debieten per lopende kilometer in rekening gebracht worden: 400, 500, 640, 800, 1000 en 1200 
m³/d. 

Deze budgetten worden voorgesteld in Tabel bijlage E-1.  

Tabel bijlage E-1: Budgetten van de zes subscenario’s in m3/d/km 

Subscenario

Debiet m³/d/km 

2.1 2.2  2.3  2.4  2.5  2.6 

onttrokken debiet uit puttenbatterij aan voet 
westelijke dijk 1200.0 1000.0 800.0 640.0 500.0 400.0

insijpelend water uit Afleidingskanaal naar 
de freatische laag 1133.0 1036.0 929.0 848.0 785.0 737.0

water dat vanuit de freatische laag in het 
Leopoldkanaal stroomt 186.0 207.0 227.0 240.0 250.0 257.0



IMDC NV Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West 
i.s.m. Universiteit Gent aspecten van waterbeschikbaarheid en verzilting 

8101-5191-153-05   I/RA/14112/08.103/RAD E-277 versie 4.0 - 16/03/09 

water dat de freatische laag aanvult in 
beschouwd modelgebied 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0

water dat door het dicht drainagestelsel 
gedraineerd wordt 27.0 40.1 58.7 89.5 131.0 159.0

water dat door de grote drainagekanalen 
rechtstreeks gedraineerd wordt 29.7 34.9 38.9 41.3 43.0 44.1

grondwater dat doorheen de laterale 
grenzen instroomt in het gebied 196.0 131.0 79.9 49.9 32.7 22.0

grondwater dat doorheen de laterale 
grenzen uitstroomt uit het gebied 0.0 0.0 0.1 1.3 7.5 12.3

 

Uit Tabel bijlage E-1 blijkt dat bij de subscenario’s 2.6, 2.5, 2.4, 2.3 het onttrokken debiet uit de 
puttenbatterij telkens beduidend kleiner is dan insijpelingsdebiet vanuit het Afleidingskanaal van de 
Leie naar de freatische watervoerende laag. Bij subscenario 2.5 is het eerst vernoemde gebied net 
iets kleiner dan het insijpelingsdebiet. Doordat in subscenario 2.1 dit insijpelingsdebiet kleiner is 
dan het onttrokken debiet wordt de laterale uitbreiding van het insijpelend water in de 
watervoerende laag beperkt. 

E.5 3D-model met verziltingswerende maatregelen aan de sluis 
Bij een sluis met verziltingswerende maatregelen zijn de salinitieten op de kanaalbodem veel 
geringer. Het effect op de verzilting wordt getoond in Figuur bijlage E-33 en Figuur bijlage E-34. 
Het gaat om effecten zonder abstractie te maken van de autonome ontwikkeling van het zoet-
zoutwaterevenwicht. De autonome ontwikkeling betreft veranderingen in dit evenwicht tengevolge 
van de voeding van de grondwatervoorraden met zoet neerslagwater, de infiltratie van 
oppervlaktewater met verschillende kwaliteiten (Afleidingskanaal zoet; Boudewijnkanaal zout) en 
de drainage (verwijdering) van zoutwater via het grachtenstel, die optreden zonder de aanleg van 
het Seine-Schelde Westkanaal. 

Simulaties tonen dat de autonome ontwikkeling een belangrijke bijdrage levert tot de 
verschuivingen in de zoet-zoutwaterverdeling. De bijdrage van de autonome ontwikkeling wordt 
besproken in Bijlage E.8. 
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Figuur bijlage E-33: Zoet-zoutwaterverdeling in modellaag 2 (kleurschaal: zoutwaterpercentage, 100% = 28 

g/l) op het niveau 0mTAW (x- en y-coördinaten in m) 64 jaar na de geplande aanpassingswerken op 
het Afleidingskanaal van de Leie : boven zonder kanaal, onder kanaal met zoutwerende maatregelen 
aan de sluis 
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Figuur bijlage E-34: Zoet-zoutwaterverdeling in modellaag 6 (kleurschaal: zoutwaterpercentage, 100% = 28 

g/l) op het niveau -6 mTAW (x- en y-coördinaten in m) 64 jaar na de geplande aanpassingswerken op 
het Afleidingskanaal van de Leie: boven zonder kanaal, onder kanaal met zoutwerende maatregelen 
aan de sluis 
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E.6 Profiel door het verbindingskanaal – met verziltingswerende 
maatregelen aan de sluis 

E.6.1. Modelopbouw 
Uit de resultaten van het ‘groot’ 3D-model kan afgeleid worden dat de invloed van de ingrepen op 
de zoetwaterstijghoogten en de zoet-zoutwaterverdeling meestal beperkt is tot op een afstand van 
maximaal 500 m van het kanaal. Dit ‘grote model’ met een eindige-verschil cel van 50m x 50m x 
1.5m is echter minder geschikt om deze invloeden in detail te simuleren. Omwille van deze twee 
reden worden twee ‘kleine modellen’ opgesteld met een veel kleinere eindige-verschil cel (5m x 
5m x 1.5m). Hierdoor zal de invloed van de ingrepen op de zoet-zoutwaterverdeling op een 
gedetailleerdere wijze kunnen gesimuleerd en afgebeeld worden.  

Bij deze kleinere modellen heeft het modelgebied slechts een beperkte lengte langs de richting 
van de loop van het kanaal (slechts 20m of vier eindige-verschil kolommen bij dit eerste kleine 
model). Loodrecht op de richting van het kanaal wordt een zone van 1000 m beschouwd of hier 
200 eindig-verschil rijen. Bij dit ‘kleine model’ omheen  het nieuw aan te leggen verbindingskanaal 
tussen het Boudewijnkanaal en het dubbelkanaal ‘Leopoldkanaal –Afleidingskanaal van de Leie’ is 
dit ca. 500m aan weerszijden van het kanaal. Het ‘kleine model’ is gelegen in de 60ste kolom van 
het ‘grote model’ (zie Figuur bijlage E-1) of rond de 3000 m x-coördinaat van het grote model (zie 
Figuur bijlage E-2 tot en met Figuur bijlage E-7). De verticale opdeling gebeurt op een analoge 
wijze als bij het grote model. Hierbij worden twaalf lagen voorzien waarbij modellaag 2 tot en met 
modellaag 11 een constante dikte hebben van 1.5m. De dikte van de bovenste (modellaag 1) en 
de onderste laag (modellaag 12) is variabel. De basis van modellaag 1 is gelegen op 0.8 mTAW 
en de dikte ervan varieert tussen 1.22 en 1.70m afhankelijk van de watertafelstand. De dikte van 
modellaag 12 varieert eveneens afhankelijk van het niveau van de minder de doorlatende tertiaire 
afzettingen. Op een analoge wijze als bij het grote model worden het doorlaatvermogen van de 
lagen en de hydraulische weerstanden tussen de lagen van het kleine model afgeleid uit de 
hydrogeologische databank van de afdeling – Operationeel Waterbeheer van de VMM (cf. Bijlage 
E.2.1 en Lebbe et al, 2008). 

De grensvlakken van het ‘klein model’ die loodrecht staan op de richting van het kanaal zijn 
ondoorlatend. In het model veronderstellen we dus dat de grondwaterstroming er hoofdzakelijk 
plaats grijpt loodrecht op de richting van het kanaal. De grensvlakken van het ‘klein model’ die 
evenwijdig zijn aan de richting van het kanaal zijn vaste stijghoogtegrenzen. De er aangewende 
waarden van de zoetwaterstijghoogten worden afgeleid uit de resultaten van het ‘grote model’. 
Voor het opgeloste stoffen transport wordt een effectieve porositeit van 0.38 gebruikt. De 
longitudinale en transversale zijn respectievelijk 0.3, 0.05 en 0.03 m. 

E.6.2. Evolutie naar huidige situatie en na geplande ingreep 
De modelleerperiode is hier opgedeeld in negen tijdstappen. De zoet-zoutwaterverdeling bij de 
aanvang van de simulatie van het ‘kleine model’ wordt afgeleid uit de resultaten bekomen na de 
eerste tijdstap met het ‘grote model’. De duur van de negen laatste tijdstappen van het grote model 
is identiek aan de duur van de negen tijdstappen beschouwd in het kleine model. Tijdens de eerste 
drie tijdstappen van het kleine model wordt de zoet-zoutwaterverdeling gesimuleerd tot juist voor 
de geplande werken aan het Afleidingskanaal van de Leie en met de aansluiting ervan op het 
Boudewijnkanaal. Onder de opgespoten terreinen in noordelijke deel van het modelgebied 
beschouwen we een zoetwateraanvulling met een snelheid van 0.28 m/j. In de polders worden het 
grootste gedeelte van het water dat doorheen de onverzadigde zone naar het grondwaterreservoir 
stroomt bijna onmiddellijk gedraineerd. Tijdens de zes volgende stappen wordt rekening gehouden 
met het west-oost verlopende nieuwe verbindingstuk met het Boudewijnkanaal die er een breedte 
heeft van 55m met een waterstand van 3.55mTAW. Het zoutwaterpercentage van het water juist 
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boven de kanaalvloer is er 6.6% (resultaten van simulatie 35 van het oppervlaktewatermodel9). Het 
effect van de geplande ingreep op de grondwaterstroming en op de evolutie van de zoet-
zoutwaterverdeling wordt ingedeeld in zes stappen zodat we telkens in een reeks van 
opeenvolgende figuren kunnen voorstellen. Na stap 4 wordt de toestand berekend na 1 jaar van 
de uitvoering van de ingreep en na stap 5, 6, 7, 8 en 9 na respectievelijk 2, 4, 8, 16 en 32 jaar na 
de uitvoering van de ingreep. 

Figuur bijlage E-35 toont in een verticale doorsnede doorheen de freatische laag  de resultaten van 
de huidige zoetzoutwaterverdeling (via kleurschaal van zoutwaterpercentage) en de 
zoetwaterstijghoogte (via de  witte contourlijnen). Aan de rechterzijde van de doorsnede 
(noordelijke gedeelte) zijn er relatief hoge zoetwaterstijghoogten. De zoetwaterlens onder de 
opgespoten terreinen is nog steeds in vorming en dit resulteert in een lichte opwaartse 
zoutwaterstroming juist ten zuiden ervan. De Figuur bijlage E-36 tot en met Figuur bijlage E-41 
tonen de zoetzoutwaterverdeling en de zoetwaterstijghoogte na respectivelijk 1, 2, 4, 8, 16 en 32 
jaar na de aanleg van het nieuwe verbindingstuk. Hierbij zien we hoe vanuit dit nieuwe 
verbindingstuk het zoute water in de freatische laag stroomt en er eerst het zoete water verdringt. 
Daarna wordt ook het zoute water dat onderaan in de freatische laag voorkomt, horizontaal 
weggedrukt naar de zuidelijke grens van het kleine modelgebied. De zoetwaterlens onder het 
opgespoten terrein in de haven belet dat het zout water dat vanuit de kanaalvloer in de freatische 
laag dringt, in de richting van de noordelijke grens stroomt. Tussen de zoetwaterlens en  het 
indringende zoute water van het kanaal komt zout water voor dat zich aanvankelijk in het onderste 
gedeelte van de freatische laag bevond. Dit water stroomt zeer traag opwaarts  en resulteert in een 
zoute kwel in het gebied tussen de opgespoten terreinen en de nieuwe verbindingsstuk. 

Het gaat om effecten zonder abstractie te maken van de autonome ontwikkeling van het zoet-
zoutwaterevenwicht. De autonome ontwikkeling betreft veranderingen in dit evenwicht tengevolge 
van de voeding van de grondwatervoorraden met zoet neerslagwater, de infiltratie van 
oppervlaktewater met verschillende kwaliteiten (Afleidingskanaal zoet; Boudewijnkanaal zout) en 
de drainage (verwijdering) van zoutwater via het grachtenstel, die optreden zonder de aanleg van 
het Seine-Schelde Westkanaal. 

Simulaties tonen dat de autonome ontwikkeling een belangrijke bijdrage levert tot de 
verschuivingen in de zoet-zoutwaterverdeling. De bijdrage van de autonome ontwikkeling wordt 
besproken in Bijlage E.8. 

                                                 
9 Cf. Figuur 6-10. Dit stemt overeen met een trafieksituatie van 13131 scheepspassages/jaar. Dit is een 

conservatieve aanname (cf. Hoofdstuk 6). 
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Figuur bijlage E-35: Huidige zoet-zoutwaterverdeling (kleurschaal: zoutwaterpercentage, 100% = 28 g/l) in 

een doorsnede loodrecht op het nieuw aan te leggen verbindingsstuk tussen Boudewijnkanaal en het 
dubbelkanaal (ter hoogte van x=3000 m in het grote model). De witte contourlijnen stellen de 
zoetwaterstijghoogte voor. De y as is het peil in mTAW. Noordelijke deel van de doorsnede ligt aan de 
linkerzijde van de doorsnede. 

 
Figuur bijlage E-36: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 1 jaar na de aanleg van nieuw 

verbinding-stuk. Voor locatie doorsnede, toelichting kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 35). 
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Figuur bijlage E-37: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 2 jaar na de aanleg van nieuw 

verbindingstuk. Voor locatie doorsnede, toelichting van kleurenschaal en contourlijnen (zie tekst Fig. 
35) 

 
Figuur bijlage E-38: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 4 jaar na de aanleg van nieuw 

verbindingstuk. Locatie doorsnede en toelichting van kleurenschaal en contourlijnen( zie tekst Fig. 35) 
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Figuur bijlage E-39: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 8 jaar na aanleg van nieuw 

verbindingstuk. Voor locatie, toelichting kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 35) 

 
Figuur bijlage E-40: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 16 jaar na de aanleg van nieuw 

verbindingstuk. Voor locatie doorsnede, toelichting van kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 35) 
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Figuur bijlage E-41: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 32 jaar na de aanleg van nieuw 

verbindingstuk. Voor locatie doorsnede, toelichting van kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 35) 

E.7 Profiel door de tweelingkanalen net opwaarts van de 
aansluiting met het verbindingskanaal – met verziltingswerende 
maatregelen aan de sluis 

E.7.1. Modelopbouw 
Dit tweede kleine model is gelegen omheen het dubbelkanaal in de 20ste rij van het ‘grote model’ 
(zie Figuur bijlage E-1) of rond de 1000 m y-coördinaat van het grote model (Figuur bijlage E-2 tot 
en met Figuur bijlage E-7).  Het heeft slechts een beperkte lengte langs de richting van de loop van 
het dubbelkanaal (slechts 20 m of vier eindige-verschil rijen). Loodrecht op de richting van het 
kanaal wordt een zone van 1000 m beschouwd of hier 200 eindig-verschil kolommen. Bij dit ‘kleine 
model’ omheen het dubbelkanaal ‘Leopoldkanaal –Afleidingskanaal van de Leie’ is dit ca. 500 m 
aan weerszijden van het dubbelkanaal.   

De verticale opdeling gebeurt op een analoge wijze als bij het grote model. Hierbij worden twaalf 
lagen voorzien waarbij modellaag 2 tot en met modellaag 11 een constante dikte hebben van 
1.5m. De dikte van de bovenste (modellaag 1) en de onderste laag (modellaag 12) is variabel. De 
basis van modellaag 1 is gelegen op 0.8 mTAW en de dikte ervan varieert tussen 1.22 en 1.70m 
afhankelijk van de watertafelstand. De dikte van modellaag 12 varieert eveneens afhankelijk van 
het niveau van de minder de doorlatende tertiaire afzettingen. Op een analoge wijze als bij het 
grote model worden het doorlaatvermogen van de lagen en de hydraulische weerstanden tussen 
de lagen van het kleine model afgeleid uit de hydrogeologische databank van de afdeling – 
Operationeel Waterbeheer van de VMM (cf. Bijlage E.2.1 en Lebbe et al, 2008).  

De grensvlakken van het ‘klein model’ die loodrecht staan op de richting van het kanaal zijn 
ondoorlatend. In het model veronderstellen we dus dat de grondwaterstroming er hoofdzakelijk 
plaats grijpt loodrecht op de richting van het kanaal. De grensvlakken van het ‘klein model’ die 
evenwijdig zijn aan het de richting van het kanaal zijn vaste stijghoogtegrenzen. De er 
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aangewende waarden van de zoetwaterstijghoogten worden afgeleid uit de resultaten van het 
‘grote model’. Voor het opgeloste stoffen transport wordt een effectieve porositeit van 0.38 
gebruikt. De longitudinale en transversale zijn respectievelijk 0.3, 0.05 en 0.03 m.  

E.7.2. Evolutie naar huidige situatie en na geplande ingreep 
De modelleerperiode is net zoals bij het eerste kleine model opgedeeld in negen tijdstappen. Ook 
hier wordt de zoet-zoutwaterverdeling bij de aanvang van de simulatie met dit ‘kleine model’ 
afgeleid uit de resultaten bekomen na de eerste tijdstap met het ‘grote model’. De tijdspannen van 
de negen laatste tijdstappen van dit kleine model zijn identiek aan deze van de negen tijdstappen 
beschouwd in het grote model. Tijdens de eerste drie tijdstappen van het kleine model wordt de 
zoet-zoutwaterverdeling gesimuleerd tot juist voor de geplande werken aan het Afleidingskanaal 
van de Leie, de huidige toestand. In de polders worden het grootste gedeelte van het water dat 
doorheen de onverzadigde zone naar het grondwaterreservoir stroomt bijna onmiddellijk 
gedraineerd. Tijdens de zes volgende stappen wordt rekening gehouden met de verbreding van 
het Afleidingskanaal tot 50 m en met een waterstand van 3.55 mTAW. Het zoutwaterpercentage 
van het water juist boven de kanaalvloer is er 1.9% (resultaten van simulatie 35 van het 
oppervlaktewatermodel). Het effect van de geplande ingreep op de grondwaterstroming en op de 
evolutie van de zoet-zoutwaterverdeling wordt ingedeeld in zes stappen zodat we dit telkens in een 
reeks van opeenvolgende figuren kunnen voorstellen. Na stap 4 wordt de toestand berekend na 1 
jaar van de uitvoering van de ingreep en na stap 5, 6, 7, 8 en 9 na respectievelijk 2, 4, 8, 16 en 32 
jaar na de uitvoering van de ingreep. 

Figuur bijlage E-42 toont de huidige zoet-zoutwaterverdeling en de zoetwaterstijghoogten in een 
verticale doorsnede doorheen de freatische laag. In de polders omheen het dubbel kanaal zijn de 
zoetswaterstijghoogtegradiënten zeer beperkt. De minimale waarden van de stijghoogten komen 
voor ter hoogte van de drainage kanalen, één nabij de westelijke grens en twee ten oosten van het 
dubbelkanaal. Ter hoogte van het dubbelkanaal zijn er echter grote 
zoetswaterstijghoogtegradiënten en bijgevolg voor de polders intense grondwaterstromingen. 
Vanuit het Afleidingskanaal van de Leie met een grote stijghoogte (3.44 mTAW) stroomt  er 366 
m³/d per kilometer kanaal naar de freatische laag. Het grootste gedeelte van dit water stroomt via 
een ondiepe, korte cyclus in de freatische laag naar het Leopoldkanaal. Het Leopoldkanaal 
ontvangt 241 m³/d water per lopende km. Het overschot 125 m³/d per lopende km voedt de 
freatische laag samen met de natuurlijke heropvulling van de freatische laag die op 111 m³/d per 
lopende km in het model ingevoerd wordt. Het grootste gedeelte van dit overschot en de 
natuurlijke heropvulling verlaat de freatische laag door ondiepe drainage (187 m³/d per lopende 
km). De belangrijkste drainagekanalen draineren rechtstreeks de freatische laag met een debiet 
van 45.7 m³/d per lopende km. Aan de westelijke grens van de doorsnede is er een uitvloei van 
19.1 m³/d per lopende km. Deze uitvloei is hoofdzakelijk gesitueerd in het bovenste gedeelte van 
de freatische laag. Aan de oostelijke zijde van de beschouwde doorsnede is er een laterale invloei 
van 14.9 m³/d per lopende km. Deze laterale in- en uitvloei is sterk afhankelijk van de plaats van 
de gekozen modeldoorsnede daar ze vooral bepaald wordt door situering van de belangrijkste 
drainagekanalen in de beschouwde doorsnede. 
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Figuur bijlage E-42: Huidige zoet-zoutwaterverdeling (kleurschaal: zoutwaterpercentage, 100% = 28 g/l) in 

een doorsnede loodrecht op het dubbelkanaal (ter hoogte van y = 1000 m in het grote model). De witte 
contourlijnen stellen de zoetwaterstijghoogte voor met een interval van 0.1m. De y as is het peil in 
mTAW. Westelijke deel van de doorsnede ligt aan de linkerzijde van de doorsnede. 

De Figuur bijlage E-43 tot en met Figuur bijlage E-48 tonen de zoet-zoutwaterverdeling en de 
zoetwaterstijghoogte na respectievelijk 1, 2, 4, 8, 16 en 32 jaar na de verbreding van het 
Afleidingskanaal van de Leie. Hierbij zien we hoe vanuit het Afleidingskanaal van de Leie het zoute 
water in de freatische laag stroomt en er eerst het zoete water verdringt en vervolgens zelfs het 
zoute water dat onderaan in de freatische laag voorkomt.  

Het gaat om effecten zonder abstractie te maken van de autonome ontwikkeling van het zoet-
zoutwaterevenwicht. De autonome ontwikkeling betreft veranderingen in dit evenwicht tengevolge 
van de voeding van de grondwatervoorraden met zoet neerslagwater, de infiltratie van 
oppervlaktewater met verschillende kwaliteiten (Afleidingskanaal zoet; Boudewijnkanaal zout) en 
de drainage (verwijdering) van zoutwater via het grachtenstel, die optreden zonder de aanleg van 
het Seine-Schelde Westkanaal. 

Simulaties tonen dat de autonome ontwikkeling een belangrijke bijdrage levert tot de 
verschuivingen in de zoet-zoutwaterverdeling. De bijdrage van de autonome ontwikkeling wordt 
besproken in Bijlage E.8. 
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Figuur bijlage E-43: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 1 jaar na verbinding met Boudewijn-

kanaal. Voor locatie doorsnede en toelichting van kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 42) 

 
Figuur bijlage E-44: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 2 jaar na verbinding met Boudewijn-

kanaal. Voor locatie doorsnede en toelichting van kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 42) 
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Figuur bijlage E-45: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 4 jaar na verbinding met Boudewijn-

kanaal. Voor locatie doorsnede en toelichting van kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 42) 

 
Figuur bijlage E-46: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 8 jaar na verbinding met Boudewijn-

kanaal. Voor locatie doorsnede en toelichting van kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 42) 
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Figuur bijlage E-47: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 16 jaar na verbinding met Boudewijn-

kanaal. Voor locatie doorsnede en toelichting van kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 42) 

 
Figuur bijlage E-48: Zoet-zoutwaterverdeling en zoetwaterstijghoogte 32 jaar na verbinding met Boudewijn-

kanaal. Voor locatie doorsnede en toelichting van kleurenschaal en contourlijnen (zie Fig. 42) 
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E.8 Effect ten opzichte van autonome ontwikkeling 
De verdere verzilting vanuit het Boudewijnkanaal en het havengebied zorgt hoe dan ook voor een 
uitbreiding van de verzilting in het poldergebied tussen deze twee randvoorwaarden. In deze 
paragraaf wordt de verzilting na aanleg van het kanaal vergeleken met de verzilting die optreedt bij 
autonome ontwikkeling. 

Het introduceren van een verbindingskanaal tussen Afleidingskanaal en Boudewijnkanaal zorgt 
voor een grotere uitbreiding van het zout grondwater dan deze die optreedt bij autonome 
ontwikkeling (Figuur bijlage E-49, Figuur bijlage E-50). Het is duidelijk dat in de situatie zonder 
maatregelen aan de sluis de uitbreiding het grootst is. Bij een sluis met maatregelen neemt de 
uitbreiding van de verzilting een tussenpositie in, met in de nabijheid van de aansluiting op het 
Afleidingskanaal zelfs zones met een minder sterke uitbreiding. 

In het gebied waar zout grondwater voorkomt kunnen in grote lijnen drie invloedszones 
onderscheiden worden: 

• De zone aan de aansluiting met het Boudewijnkanaal, tussen het Boudewijnkanaal en de sluis: 
het effect is hier het minst duidelijk omwille van het feit dat het niet duidelijk te onderscheiden is 
van de autonome ontwikkeling; 

• De zone langs het verbindingskanaal: de invloed van het kanaal is duidelijk merkbaar en leidt 
tot een toename van de verzilting ten opzichte van de autonome ontwikkeling; een sluis met 
maatregelen beperkt in belangrijke mate de verzilting; het effect is het meest opvallend in de 
bovenste grondlagen (ondiep); plaatselijk, ter hoogte van de aansluiting met het 
Afleidingskanaal, is de verzilting zelfs beperkter dan deze van de autonome ontwikkeling 

• Langs het Afleidingskanaal is het verschil ten opzichte van de autonome ontwikkeling gering 
 
Het is van belang de verzilting van het kanaal te beperken tot de zone waar zout grondwater 
voorkomt om de indringing van zout in het grondwater buiten dit gebied te vermijden. Het is 
daarom belangrijk de sluis met verziltingswerende maatregelen dicht tegen het Boudewijnkanaal te 
bouwen, om zo de zoutconcentraties ter hoogte van het Afleidingskanaal te beperken. 

Omwille van de nagenoeg volledige verzilting van de aansluitingszone aan het Boudewijnkanaal 
door autonome ontwikkeling en het geringe verschil met de situatie na aanleg van het kanaal is 
impermeabilisatie hier niet zinvol.  

Langs het verbindingskanaal treedt een verdere verzilting op zelfs bij een sluis met maatregelen. 
Impermeabilisatie van de kanaalbodem biedt een oplossing om de verzilting vanuit het kanaal te 
stoppen, maar niet tegen de verdere verzilting tengevolge van de autonome ontwikkeling. Het 
effect (vermeden schade) van deze maatregel staat daarom mogelijk niet in verhouding tot de 
kosten. 

Langs het Afleidingskanaal is het effect beperkt. 
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Figuur bijlage E-49: vergelijking van de verzilting (uitbreiding van het grensvlak tussen zoet en zout 

grondwater) in modellaag 2 (ca. 0 mTAW) na 64 jaar bij autonome onwikkeling, 64 jaar na aanleg van 
het kanaal zonder en met maatregelen aan de sluis 
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Figuur bijlage E-50: vergelijking van de verzilting (uitbreiding van het grensvlak tussen zoet en zout 

grondwater) in modellaag 6 (ca. - 6 mTAW) na 64 jaar bij autonome onwikkeling, 64 jaar na aanleg 
van het kanaal zonder en met maatregelen aan de sluis 
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E.10 Effect op landbouw 
De zoutconcentratie wordt uitgedrukt als totaal opgeloste stoffen (TDS) in milligram per liter water 
(mg/l) of gram zout per kubieke meter water (g/m³). Dit is beide ppm. De zoutconcentratie kan ook 
worden gemeten als electrische geleidbaarheid van water (EC). 

De elektrische geleidbaarheid wordt meestal uitgedrukt in millihos per centimeter (mmhos/cm), 
deci Siemens per meter (dS/m), of micro Siemens per centimeter (1 mmho/cm = 1dS/m = 
1000µS/cm). 

De relatie tussen zoutconcentratie (C) en elektrische geleidbaarheid (EC) bedraagt ongeveer C = 
640 * EC (EC< 5 dS/m, voor EC> 5 ds/m geldt eerder C = 800 * EC). 

Een andere manier om de zoutconcentratie te bepalen is door de electrische geleidbaarheid te 
meten van water dat wordt onttrokken uit een verzadigde bodem (ECe).  

In droge periodes is er omwille van capillaire opstijging een verband tussen het zoutgehalte van 
het grondwater en dat in de wortelzone in functie van de afstand tot de grondwatertafel. In 
metingen uitgevoerd langs het kanaal Gent-Terneuzen (Envico, 2001), is geen duidelijk verband 
vastgesteld tussen het zoutgehalte in de bodem en dat van het grondwater, weliswaar na een nat 
voorjaar. De gemeten EC-waarden worden toegeschreven aan zouten ingebracht door bemesting 
(minerale meststof). 
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De relatie tussen de elektrische geleidbaarheid van irrigatiewater (ECw) en het zoutgehalte in de 
wortelzone is ECe = 1,5 ECw, wanneer ongeveer 15% van het irrigatiewater doordringt naar de 
verzadigde zone. Vanaf een lek van 30% geldt dat Ece = Ecw. 

Wanneer de zoutgehalten te hoog zijn vermindert de gewasgroei en is de opbrengst lager. 
Gewassen hebben een bepaalde tolerantie voor zoutconcentraties zonder dat een meetbare 
vermindering van de opbrengst optreedt (zoutdrempel). Wanneer het zoutgehalte in irrigatiewater 
de zoutdrempel overschrijdt, vermindert de gewasopbrengst lineair met de toename van het 
zoutgehalte (Grattan St. R., 2002, van Dam et al., 2007): 

% opbrengst = 100 – b (ECe – a) 

met b = hellingscoëfficient, en a kritische zoutdrempel 
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mS/cm) ( 
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Figuur bijlage E-51: Gemiddelde saliniteit op de kanaalbodem, voor een gesimuleerde situatie (21 juni 2006 

tot 21 juni 2007, verhoogde trafiek, sluis van het Duinkerke-type) 

In de studie (Envico 2001) wordt een beslissingschema opgegeven voor het schatten van effecten 
op de landbouw. Zo het perceel gelegen is in het invloedsgebied van het kanaal (ca. 500 m), is 
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een opbrengstverlies mogelijk waar de gemiddelde grondwaterstand zich minder diep dan één 
meter onder de wortelzone situeert. Voor gewassen waarvan de zoutgehalte in de bodem de 
kritische drempel overschrijdt, is er een opbrengstvermindering in functie van het zoutgehalte in 
het bodem. 

Ingeval de gemiddelde zoutgehaltes in het kanaal zich vertalen naar een gelijke toename van de 
saliniteit in het grondwater leidt het kanaal tot een gemiddeld risico op opbrengstverliezen in het 
verbindingskanaal. Langs het Afleidingskanaal is er een klein risico tot ongeveer de Damse Vaart, 
verder opwaarts is er geen risico. 

Belangrijk op te merken is dat de invloed van de verzilting niet verder reikt dan de zone waar ook 
vandaag zout grondwater voorkomt. 

Figuur bijlage E-52: Geschatte opbrengstvermindering in % in functie van ECe (Blaylock A.D.,1994) 

ECe 0% 25% 50% 100% 

Gevoelig <1.3 1.4-2.7 2.6-4.2 >8.0 

Matig gevoelig <3.0 2.7-6.3 4.2-9.5 >16.0 

Matig tolerant <6.0 6.3-10.5 9.5-15.0 >24.0 

Tolerant <10.0 10.5-15.5 15.0-21.0 >32.0 

 

De correlatie tussen ECe en ECw bepaalt het opbrengstverlies. Met drainage is het mogelijk de 
saliniteit boven zoute watertafels te controleren. Met bevloeiing boven de vraag van de planten is 
het mogelijk accumulatie van zout in de wortelzone te voorkomen. 

Figuur bijlage E-53: Geschatte opbrengstvermindering in % in functie van ppt (naar Blaylock A.D.,1994) 

ppt 0% 25% 50% 100% 

Gevoelig <0.9 0.9-1.8 1.8-2.8 >5.3 

Matig gevoelig <2.0 2.0-4.2 2.8-6.3 >10.7 

Matig tolerant <4.0 4.2-7.0 6.3-10 >16.0 

Tolerant <6.7 7.0-10.3 10.0-14.0 >21.3 

 

Uit de tabel en de verwachte saliniteiten bij maatregelen aan de sluis blijkt er voor gevoelige 
gewassen een risico op vermindering van de opbrengsten in de invloedszone (ca. 500 m aan 
weerszijden) van het nieuw te graven verbindingskanaal. 

Figuur bijlage E-54: Zouttolerantie van veelvoorkomende groenten (naar Blaylock A.D.,1994) 

Relatieve tolerantie Groente 

Gevoelig Boon, wortel, ajuin, aardbei 

Matig gevoelig Aubergine, broccoli, kropsla, bloemkool, witte 
kool, selder, mais, komkommer, erwt, paprika, 
aardappel, pompoen, radijs, groene kool, 
spinazie, tomaat, raap 
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Matig tolerant Rode biet, courgette 

Tolerant Asperge 
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BIJLAGE F. VOLUMEBEREKENINGEN 

SPAARBEKKENS AAN DE SLUIZEN 
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F.1 Dagen overbrugbaar met spaarbekkens 
Voor verschillende trafieksituaties (9433 en 13131 schepen per jaar), met volledig asymmetrisch 
verkeer (maximaal verbruik) en geoptimaliseerd verkeer (minimaal verbruik). Voor verschillende 
sluistypes, of combinaties van sluizen, met tussendeuren, en verschillende verliespercentages, 
voor twee spaarbekkenvolumes (resp. 25875 m³ en 11812,5 m³) 

Tabel bijlage F-1: minimum en maximum aantal dagen overbrugbaar voor 9433 schepen per jaar 
(spaarbekken met volume Evergemsluis) 

MAXIMAAL WATERVERBRUIK verliespercentage 10% verliespercentage 20% verliespercentage 30% verliespercentage 40%

Evergemsluis met tussendeur op 125m 0,69 0,35 0,23 0,17

Evergemsluis met tussendeur op 150m 0,66 0,33 0,22 0,17

Vb sluis met tussendeur op 125m 1,97 0,98 0,66 0,49

Vb sluis met tussendeur op 150m 1,85 0,93 0,62 0,46

2 Vb sluizen 2,08 1,04 0,69 0,52

Vb sluis + Evergemsluis 1,01 0,50 0,34 0,25

MINIMAAL WATERVERBRUIK verliespercentage 10% verliespercentage 20% verliespercentage 30% verliespercentage 40%

Evergemsluis met tussendeur op 125m 2,94 1,47 0,98 0,74

Evergemsluis met tussendeur op 150m 2,85 1,42 0,95 0,71

Vb sluis met tussendeur op 125m 4,13 2,06 1,38 1,03

Vb sluis met tussendeur op 150m 3,91 1,95 1,30 0,98

2 Vb sluizen 4,37 2,18 1,46 1,09

Vb sluis + Evergemsluis 3,36 1,68 1,12 0,84

 

Tabel bijlage F-2: minimum en maximum aantal dagen overbrugbaar voor 13131 schepen per jaar 
(spaarbekken met volume Evergemsluis) 

MAXIMAAL WATERVERBRUIK verliespercentage 10% verliespercentage 20% verliespercentage 30% verliespercentage 40%

Evergemsluis met tussendeur op 125m 0,47 0,23 0,16 0,12

Evergemsluis met tussendeur op 150m 0,47 0,23 0,16 0,12

Vb sluis met tussendeur op 125m 1,34 0,67 0,45 0,33

Vb sluis met tussendeur op 150m 1,31 0,65 0,44 0,33

2 Vb sluizen 1,44 0,72 0,48 0,36

Vb sluis + Evergemsluis 0,69 0,34 0,23 0,17

MINIMAAL WATERVERBRUIK verliespercentage 10% verliespercentage 20% verliespercentage 30% verliespercentage 40%

Evergemsluis met tussendeur op 125m 1,91 0,95 0,64 0,48

Evergemsluis met tussendeur op 150m 1,92 0,96 0,64 0,48

Vb sluis met tussendeur op 125m 2,72 1,36 0,91 0,68

Vb sluis met tussendeur op 150m 2,67 1,34 0,89 0,67

2 Vb sluizen 2,93 1,47 0,98 0,73

Vb sluis + Evergemsluis 2,23 1,11 0,74 0,56
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Tabel bijlage F-3: minimum en maximum aantal dagen overbrugbaar voor 13131 schepen per jaar 
(spaarbekken met volume Evergemsluis) 

MAXIMAAL WATERVERBRUIK verliespercentage 10% verliespercentage 20% verliespercentage 30% verliespercentage 40%

Evergemsluis met tussendeur op 125m 0,32 0,16 0,11 0,08

Evergemsluis met tussendeur op 150m 0,30 0,15 0,10 0,08

Vb sluis met tussendeur op 125m 0,90 0,45 0,30 0,22

Vb sluis met tussendeur op 150m 0,85 0,42 0,28 0,21

2 Vb sluizen 0,95 0,47 0,32 0,24

Vb sluis + Evergemsluis 0,46 0,23 0,15 0,12

MINIMAAL WATERVERBRUIK verliespercentage 10% verliespercentage 20% verliespercentage 30% verliespercentage 40%

Evergemsluis met tussendeur op 125m 1,34 0,67 0,45 0,34

Evergemsluis met tussendeur op 150m 1,30 0,65 0,43 0,32

Vb sluis met tussendeur op 125m 1,88 0,94 0,63 0,47

Vb sluis met tussendeur op 150m 1,78 0,89 0,59 0,45

2 Vb sluizen 1,99 1,00 0,66 0,50

Vb sluis + Evergemsluis 1,53 0,77 0,51 0,38

 

Tabel bijlage F-4: minimum en maximum aantal dagen overbrugbaar voor 13131 schepen per jaar 
(spaarbekken met volume Evergemsluis) 

MAXIMAAL WATERVERBRUIK verliespercentage 10% verliespercentage 20% verliespercentage 30% verliespercentage 40%

Evergemsluis met tussendeur op 125m 0.21 0.11 0.07 0.05

Evergemsluis met tussendeur op 150m 0.21 0.11 0.07 0.05

Vb sluis met tussendeur op 125m 0.61 0.31 0.20 0.15

Vb sluis met tussendeur op 150m 0.60 0.30 0.20 0.15

2 Vb sluizen 0.66 0.33 0.22 0.16

Vb sluis + Evergemsluis 0.31 0.16 0.10 0.08

MINIMAAL WATERVERBRUIK verliespercentage 10% verliespercentage 20% verliespercentage 30% verliespercentage 40%

Evergemsluis met tussendeur op 125m 0.87 0.44 0.29 0.22

Evergemsluis met tussendeur op 150m 0.87 0.44 0.29 0.22

Vb sluis met tussendeur op 125m 1.24 0.62 0.41 0.31

Vb sluis met tussendeur op 150m 1.22 0.61 0.41 0.30

2 Vb sluizen 1.34 0.67 0.45 0.33

Vb sluis + Evergemsluis 1.02 0.51 0.34 0.25
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BIJLAGE G. EFFECT VAN TRAFIEKTOENAME IN 

NORD-PAS DE CALAIS OP 

WATERBESCHIKBAARHEID 
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G.1 Effect van trafiektoename in Nord-Pas de Calais op 
waterbeschikbaarheid 

De totale waterwegeninfrastructuur in de regio Nord-Pas de Calais bestaat uit 680 km kanalen, 
waarop in 1998 een trafiek vaarde van 8 Mt, samengesteld volgens (VNF, L’amélioration de 
l’accessibilité à la flotte européenne du réseau navigable du Nord Pas-de-Calais et de l’hinterland 
de Dunkerque par la mise à niveau du canal à grand gabariet, 1998): 

• Uitvoer uit de regio: 1,3 Mt (16%) 
• Transport binnen de regio: 1,7 Mt (21%) 
• Invoer in de regio: 2,5 Mt (31%) 
• Doorvoer door de regio: 2,5 Mt (31%) 

Van de vrachtschepen die deze lading vervoerden in 2007, was vooral het type Freycinet (<500t) 
goed vertegenwoordigd (84%). Slechts een gering aandeel waren grotere types zoals RHK-
schepen (1000-1500t) of Grote Rijnschepen (1500-3000t) (4%). 

Economische studies gevoerd door VNF in 1998 stellen dat tegen 2015 (na het opwaarderen van 
de kanalen) (VNF, XII ème CPER accessibilité de la flotte européenne des grands automoteurs au 
réseau des voies navigables du Nord – Pas de Calais, 1999): 

• voor de RHK-schepen (1000-1500T) het vervoer via waterwegen in de regio Nord – Pas de 
Calais zal stijgen tot bijna 3Mt. De gemiddelde tonnenmaat voor een RHK-schip bedraagt 1378 
ton. Er zullen met andere woorden 2177 dergelijke schepen per jaar varen. 

• voor de Grote Rijnschepen (1500-3000t) het vervoer via waterwegen in de regio Nord – Pas de 
Calais zal stijgen tot meer dan 4Mt. Met een gemiddelde tonnenmaat van 2160 ton per schip 
betekent dit 1852 dergelijke schepen per jaar. 

Als het netwerk toegankelijk is voor deze grote schepen, kan de huidige import/export-trafiek 
stijgen tot 5,3 Mt en het transport binnen de regio van 1,7 Mt tot 3,0 Mt. De Noord-Zuid doorvoer, 
die hoofdzakelijk via het Canal du Nord gebeurt, zal toenemen van het huidige 2,5 Mt naar 3,3 Mt. 
De totale vervoerde lading bedraagt dus 11,6 Mt. Andere cijfers geven voor 2015, afhankelijk van 
de uitgevoerde aanpassingswerken, een vervoerde vracht van 12,19 Mt tot 13,53 Mt. Zonder 
verbeteringswerken zou de toename beperkt blijven. 

De transportontwikkelingen vinden voornamelijk plaats in het grensgebied, met een ongelijkmatige 
verdeling over de verschillende kanalen. Het deel van het Canal à Grand Gabariet tussen Arleux 
en Bauvin kent een toename van 3,3 Mt tot 8,5 Mt (+158%). Dit cijfer duidt op het belang van dit 
kanaal in dit netwerk. 

Recentere gegevens (Coyne et Bellier – Compagnie nationale du Rhône, Etude de réhabilitation 
des berges du réseau à grand gabariet des départements du Nord et du Pas-de-Calais, 2006) 
melden dat er 845 pleziervaartuigen en 8265 vrachtschepen versast werden in de sluis van 
Fontinettes in 2004. Dit komt neer op een totaal van 9110, ofwel 25 schepen per dag. Het 
overeenkomstige aantal ton dat vervoerd werd in dit kanaalpand bedroeg 2,9 Mt. Voorspellingen 
van VNF geven aan dat tegen 2020 de massa vervoerd op het netwerk Nord-Pas de Calais 
verdubbeld zal zijn (ook uitgaande van de realisatie van de Seine-Schelde verbinding). Zoals 
hierboven reeds vermeld bedraagt het huidige waterverbruik van de Ecluse des Fontinettes 3,7 
m³/s, waarvan ongeveer 500l/s te wijten is aan afdichtingsverliezen. Indien er wordt vanuit gegaan 
dat het aantal schepen en het waterverbruik van deze sluis ook zal verdubbelen, en dat er 
maatregelen worden getroffen tegen de afdichtingsverliezen, dan zal de benodigde voeding voor 
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de sluis in 2020 ongeveer 6,4 m³/s bedragen. Volgens de VNF-voorspelling uit 1999 van een 
stijging met 158% tegen 2015, betekent dit een waterverbruik van 5,1 m³/s in 2015. 

In 2004 werden er 971 pleziervaartuigen en 17324 vrachtschepen versast in de sluis van Goeulzin. 
Dit komt neer op een totaal van 18295, ofwel 50 schepen per dag. Het aantal ton dat vervoerd 
werd in dit kanaalpand in 2004 bedraagt 4 412 959. Het waterverbruik ligt rond de 2,1 m³/s, 
volgens gegevens van 2008. Indien er weer wordt aangenomen dat samen met de vracht, ook het 
aantal schepen en het waterverbruik zullen verdubbelen tegen 2020, zal de Ecluse de Goeulzin 
tegen dan een voeding vereisen van 4,2 m³/s. Uitgaande van de verwachte stijging door VNF in 
1999 van 158% tegen 2015, zal het waterverbruik dan 3,3 m³/s bedragen.De toename van het 
transport zal evenwel vooral gerealiseerd worden met RHK en Grote Rijnschepen. Het 
opwaarderen van de kanalen zal waarschijnlijk leiden tot een verschuiving het transport naar grote 
scheepstypes met lager vrachtprijzen per ton, waarbij het Freycinet-type waarschijnlijk verdrongen 
zal worden, en het aantal schepen sterk zal afnemen. Dit zal op het Canal à Grand-Gabariet 
wellicht zelf leiden tot minder versassingen met een betere kolkbenutting. Bijgevolg zal het 
waterverbruik eerder lager liggen. 

Net zoals afwaarts duurzaam met water omgegaan moet worden, dient dit ook opwaarts te 
gebeuren. De inspanningen van de Franse overheid om het verbruik te beperken door lekverliezen 
aan te pakken, wijzen op een gewijzigde houding. Bij grensoverschrijdend overleg op 
bekkenniveau dient verder gekeken te worden naar besparingsmogelijkheden door het aanleggen 
van voorraden en door het (meer frequent) gebruik van pompen. 
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BIJLAGE H. EFFECT VAN KLIMAATWIJZIGING OP 

WATERBESCHIKBAARHEID IN HET LEIE- EN 

BOVENSCHELDEBEKKEN 
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H.1 Inleiding 
De invloed van de klimaatwijziging op de lage afvoeren in de Bovenschelde en de Leie wordt 
eerder op kwalitatieve wijze nagegaan.  De onzekerheden omtrent de te verwachten 
klimaatwijziging en de gevolgen hiervan op de hydrologische variabelen zijn immers vele ordes 
groter dan de absolute wijzigingen zelf, wat een kwantitatieve begroting vrij betekenisloos zou 
maken.  Een begroting van de onzekerheden, en vooral het onderzoek naar de oorzaken van 
afwijkingen, valt immers buiten het tijdsbestek van deze studie. 

Voor onze contreien wordt standaard (voor zover men al kan spreken van standaard methodes) 
uitgegaan van het A2 emissiescenario.  Nigel (2005) en Van Ypersele (2004) geven prognoses 
voor respectievelijk het jaar 2050 en het jaar 2100 voor de neerslagintensiteiten.  In deze studie 
wordt uitgegaan van de prognoses voor het jaar 2050.  

De prognoses uit de regionale klimaatmodellen leiden tot zgn. perturbatiefactoren, die toelaten de 
neerslag uit de referentieperiode (in dit geval 1969-2001) te transformeren naar in dit geval het jaar 
2050.  De perturbatiefactoren volgens Nigel (2005) voor onze klimaatregio in het jaar 2050 
bedragen ongeveer +20% in de winter en –40% in de zomer.  Om reden van continuïteit wordt in 
deze studie rekening gehouden met een factor –10% tijdens lente en herfst. 

H.2 QDF 
QDF-relaties geven op een compacte manier de nodige informatie voor laagwater-scenario’s, en 
laten toe om op visuele wijze veranderingen te constateren.  Zij geven immers aan wat de kans 
per jaar is (F (frequentie) of T (terugkeerperiode), F = 1/T) dat het debiet gemiddeld over een 
bepaalde duur D (abscis in de QDF-grafiek) kleiner is dan Q (ordinaat in de QDF-grafiek). 

Voor Leie en Bovenschelde werden QDF-relaties afgeleid op basis van de neerslagdebieten op de 
genoemde referentiereeks, en op basis van een reeks neerslagdebieten bekomen door de 
geperturbeerde neerslagreeks door te rekenen met de hydrologische modellen. 

De resulterende QDF-relaties worden getoond in de Figuur bijlage H-1 en Figuur bijlage H-2, 
respectievelijk voor Bovenschelde en Leie.  Op de figuren kan men aflezen dat b.v. voor de Leie 
gemiddeld 1 keer per jaar (T1) een maandelijkse (D = 720u) afvoer zal optreden die gemiddeld 
kleiner is dan, of gelijk is aan 10 m³/s, geldig voor het jaar 2001.  Voor het jaar 2050 wordt deze 
drempel echter 7 m³/s, wat een afname betekent van 30%. 

 
Figuur bijlage H-1: QDF-relaties van de Bovenschelde voor 2001 en 2050 op basis van droogweer-afvoer 
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Figuur bijlage H-2: QDF-relaties van de Leie voor 2001 en 2050 op basis van droogweer-afvoer 

De waarden van het gebruikte klimaatmodel liggen in de lijn van de verwachtingen op basis van 
hydrologische analyses gebruikmakend van de hypothese van verschillende klimaatmodellen. 
Gemiddeld worden voor Vlaanderen voor de winterperiode een beperkte wijziging verwacht van 
het overstromingsregime, terwijl voor voor zomer een globale toename van de 
droogteproblematiek verwacht wordt. De toename van de droogte wordt versterkt door een 
verwachte toename van de intensiteit van neerslagevents. 

H.3 Kritische overwegingen 
Net als voor alle frequentie-gerelateerde analyses, is het belangrijk dat QDF-relaties afgeijkt 
worden op stationaire homogene reeksen.  Vermits er een duidelijke seizoensinvloed is, die 
versterkt wordt naarmate de klimaatwijziging optreedt (zie perturbatiefactoren zomer/winter), zijn 
de neerslagdebietreeksen hoe dan ook niet homogeen.  Dit betekent dat een aparte analyse voor 
zomer en winter in elk geval tot een betrouwbaarder resultaat zal leiden.  Maar er is meer. 

In de onderstaande Figuur bijlage H-3 wordt een wavelet-analyse getoond van de maandelijkse 
hydrologische neerslagafvoervolumes van de Bovenschelde uit de referentieperiode.  Een 
wavelet-analyse kan benaderend beschouwd worden als een spectrale analyse over een glijdend 
tijdsvenster.  De figuur bestaat uit 4 deelfiguren.  Bovenaan ziet men de tijdreeks, in het midden 
het wavelet-spectrum (X-as = tijd (maanden), Y-as = harmonische periode, Z-as (kleurenschaal) = 
spectrale energie, zwarte contouren tonen aan wanneer de energie significant wordt ; de stippellijn 
toont de kegel waar randeffecten het spectrum verstoren).  De significantie-contouren bakenen 
significante zones aan waar de spectrale energie deze van een rode ruis (de standaard ruis in de 
natuur, met een autocorrelatie van de eerste orde) overtreft.  In het midden rechts treft men de 
integratie van de wavelet energie over de tijd aan, wat neerkomt op een standaard 
energiespectrum dat men zou verkrijgen met een Fourier-transformatie.  De rode lijn toont de rode 
ruis, de zwarte lijn de zgn. witte ruis, die een puur random proces aanduidt (eerder zeldzaam in de 
natuur).  Onderaan treft men een integratie aan over een afgebakende zone in het frequentie-
domein (Y-as), in dit geval de harmonische componenten met periode tussen 64 en 128 maanden, 
met opnieuw aanduiding van witte en rode ruis.  Deze laatste deelfiguur komt neer op een lineair 
bandpassfilter waardoor men het tijdsignaal zou sturen. 
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Het waveletspectrum toont aan dat er verscheidene cycli aanwezig zijn in de neerslagdebieten.  
Deze vormen op zich al een inhomogeniteit, maar bovendien blijken de cycli toe te nemen met de 
tijd, wat de stationariteit en dus de betrouwbaarheid van de QDF-analyse in het gedrang brengt. 

De cycli worden significant in de laatste 20 jaar.  De sterkste cyclus is de harmonische component 
met een periode van ongeveer 80 maanden, of ca. 7 jaar.  Merkwaardig is het feit dat deze periode 
sterker is dan de jaarlijkse component (12 maanden), die pas de laatste jaren significant wordt.  De 
Noord-Atlantische Oscillatie-index (NAO), een indicator voor de motor van het klimaat in West-
Europa, vertoont eveneens een periodieke schommeling van 7 jaar.  Of dit echter de oorzaak is 
van de in deze analyse waargenomen cyclus is onduidelijk en vereist verder onderzoek.   

Tenslotte is het nodig erop te wijzen dat de potentiële evapotranspiratie een sterke invloed heeft 
op de hydrologische modellering.  Deze variabele wordt eveneens gewijzigd met de 
klimaatverandering, vermits de temperatuur een grote rol speelt bij de berekening ervan.  Bij 
gebrek aan gegevens, en in het tijdsbestek van deze studie, kan deze transformatie niet 
uitgevoerd worden. 

 
Figuur bijlage H-3: Wavelet-spectrum van maandelijkse neerslagafvoeren in de Bovenschelde 


