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1. INLEIDING 

1.1 Waarom deze kennisgeving? 

Voor u ligt de kennisgeving van het planmilieueffectrapport (plan-MER) dat Waterwegen en 
Zeekanaal NV laat uitvoeren met betrekking tot de realisatie van de binnenvaartverbinding 
Seine-Schelde West. In dit document vindt u een beschrijving van wat precies zal 
bestudeerd worden in het plan-MER1 en van de manier waarop deze studie zal uitgevoerd 
worden.  

Het Seine-Schelde West plan, dat tot doel heeft een binnenvaartverbinding te realiseren 
tussen de haven van Zeebrugge en het Scheldebekken, komt er op initiatief van de Vlaamse 
overheid en kan aanleiding geven tot concrete MER-plichtige projecten. Daarom dient dit 
plan onderworpen te worden aan een milieuevaluatie volgens de procedure van de plan-
m.e.r. of planmilieueffectrapportage.  

Het plan heeft reeds een lange voorgeschiedenis. Eerdere onderzoeken, waarin ook de 
milieueffecten aan bod kwamen, hebben een ruim scala aan alternatieven onderzocht om de 
binnenvaartverbinding tussen de kusthavens en het Scheldebekken te realiseren. Het 
huidige plan-MER heeft enkel betrekking op de realisatie van Seine-Schelde West via een 
opwaardering van het Afleidingskanaal van de Leie. Het plan-MER moet o.m. dienen als 
onderbouwing voor de opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat nodig is 
om het plan te realiseren. 

Het indienen van de kennisgeving is de eerste procedurele stap in de opmaak van een plan-
MER volgens het Decreet van 18 december 2002. In een kennisgeving wordt beschreven 
welk plan de initiatiefnemer voor ogen heeft en hoe de gevolgen voor het milieu van het plan 
zullen worden bestudeerd. De kennisgeving geeft dus de blauwdruk aan van het eigenlijke 
Milieueffectrapport, dat op basis van dit dossier en van richtlijnen van de bevoegde 
administratie zal opgesteld worden.  

Op basis van de kennisgeving krijgen het publiek, het maatschappelijk middenveld en alle 
betrokken instanties de mogelijkheid om opmerkingen te geven over de gewenste inhoud 
van het milieueffectrapport, en in het bijzonder over: 

1. de verschillende varianten van het plan die moeten bestudeerd worden; 

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

3. de manier waarop de effecten bestudeerd worden.   

Deze kennisgeving is dan ook te beschouwen als een uitnodiging aan alle betrokkenen om 
mee te denken over de gewenste inhoud van het plan-milieueffectrapport. 

Eventuele opmerkingen over de inhoudsafbakening van het voorgenomen plan-MER kunnen 
via de gemeente of rechtstreeks aan de Vlaamse administratie worden bezorgd.  

Verdere informatie met betrekking tot de manier waarop de inspraak verloopt vindt u onder 
paragraaf 1.3. 

                                                                  
1  Een MER (milieueffectrapport) voor een plan is een plan-MER. 
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1.2 Leeswijzer 

Dit document omvat alle kennisgevinginformatie over het plan Seine-Schelde West.  

De kennisgeving omvat  8 hoofdstukken, inclusief dit inleidend hoofdstuk.  Hieronder wordt 
kort de inhoud van deze hoofdstukken omschreven. 

Hoofdstuk 2 verschaft algemene inlichtingen met betrekking tot de initiatiefnemer van het 
plan Seine-Schelde West en met betrekking tot het team van erkende MER- deskundigen 
die het onderzoek voor het plan-milieueffectrapport zullen uitvoeren.   

In hoofdstuk 3 wordt het wettelijk kader voor milieueffectrapportage voor de plannen en 
programma’s toegelicht, zowel op Europees niveau als op Vlaams niveau.  Er wordt tevens 
een toelichting gegeven van de wettelijke procedure voor de uitvoering van een plan-MER in 
Vlaanderen. 

Hoofdstuk 4 behandelt de probleemstelling die geleid heeft tot het uitwerken van het 
ontwerp-strategisch plan. Hier wordt aangegeven waarom Seine-Schelde West noodzakelijk 
is en wat de voorgeschiedenis is in de ontwikkeling ervan.  

In hoofdstuk 5 worden een aantal algemene methodologische uitgangspunten van de 
studie verduidelijkt. Met name wordt aangegeven welk referentiejaar wordt gebruikt, hoe het 
nulscenario wordt opgebouwd en hoe zal omgesprongen worden met de autonome en 
gestuurde ontwikkeling van het gebied. Ook de afbakening van het plan- en studiegebied 
wordt hier besproken. 

In hoofdstuk 6 wordt het plan met zijn alternatieven, varianten en scenario’s voorgesteld, 
die het voorwerp zullen uitmaken van het milieueffectenonderzoek. 

Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de resultaten van eerder onderzoek dat relevant is 
voor dit plan-MER. 

In hoofdstuk 8 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste te verwachten 
milieueffecten en worden voor elk van deze effecten een aantal evaluatiecriteria 
gedefinieerd. Ook wordt de methode beschreven die zal gevolgd worden voor het bepalen 
van de milieu-impact en wordt aangegeven welke basisgegevens daarbij worden gebruikt,  
en welke normen eventueel worden gebruikt om de resultaten van de impactbepaling aan te 
toetsen. 

De afbakening van het plangebied is weergegeven in Figuur 5-1.  

1.3 Toelichting van de wijze van mogelijkheid tot inspraak 

Deze kennisgeving ligt gedurende een periode van 30 dagen ter inzage bij de Dienst Mer  en 
de gemeenten en steden waar de onderzochte delen van het Afleidingskanaal van de Leie of 
het kanaal Gent-Brugge doorlopen. Dit zijn met name de steden Brugge, Damme en Eeklo 
en de gemeenten Aalter, Beernem, Knesselare, Maldegem, Nevele, Oostkamp, St.-Laureins 
en Zomergem. Ook bij de provincies Oost- en West-Vlaanderen ligt de kennisgeving ter 
inzage.  

Op basis van dit document worden alle betrokkenen uitgenodigd om hun visie te geven op 
de volledigheid van het geplande onderzoek in het plan-MER. Het is de bedoeling dat er uit 
de inspraak zoveel mogelijk bruikbare ideeën komen om het onderzoek in het plan-MER te 
verbeteren en/of te vervolledigen. Het publiek, alsook het maatschappelijk middenveld en 
alle andere betrokken instanties, krijgen de officiële en wettelijk opgelegde mogelijkheid om 
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aanvullingen te geven over de benodigde inhoud van het plan-milieueffectrapport en in het 
bijzonder over noodzakelijk te onderzoeken effecten en te bestuderen alternatieven en 
varianten.   

De opmerkingen en aanvullingen kunnen ingediend worden bij de betrokken provincies, 
steden en gemeenten. De volledige kennisgeving is downloadbaar vanaf 
www.mervlaanderen.be en een aantal van de gemeentelijke websites van de betrokken 
gemeenten. De opmerkingen kunnen ook schriftelijk, per mail op mer@vlaanderen.be en via 
de post rechtstreeks aan het Vlaams Gewest bezorgd worden op onderstaand adres: 

Vlaamse Overheid 
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie  
Dienst MER 
Koning Albert II laan 20 bus 8 
1000 Brussel 

Bij de milieuambtenaar van uw gemeente kan u meer informatie krijgen over de 
inspraakprocedure en de manier waarop geldige opmerkingen kunnen worden ingediend.  

De inspraakreacties worden via de gemeenten verzameld en/of rechtstreeks gestuurd naar 
de Dienst MER, (verder ook “de administratie” genoemd).  De Dienst MER bundelt de 
reacties, bestudeert en bespreekt ze en bepaalt welke opmerkingen en aanvullingen 
aanleiding geven tot een uitbreiding of beperking van het onderzoek. De richtlijnen, die door 
de Dienst MER worden opgesteld, vormen het eigenlijke onderzoekskader waar de 
onderzoekers mee moeten werken. 

De beslissing van de administratie met betrekking tot de inhoud van het plan-MER en de 
bijzondere richtlijnen zullen ter inzage worden gelegd bij de betrokken provincies, steden en 
gemeenten en zal ook raadpleegbaar zijn op de website www.mervlaanderen.be. 

Het plan-MER zal uiteindelijk een totaalbeeld geven op plan- en gebiedsniveau van de 
milieugerelateerde gevolgen van Seine-Schelde West, en zal tegelijk aangeven welke 
variant van dit plan vanuit duurzaamheidsoogpunt te verkiezen valt, en welke milderende 
maatregelen aangewezen zijn.  

Het eindrapport van de plan-m.e.r. zal in het voorjaar van 2008 afgerond zijn en ingediend 
worden bij de Dienst MER.  De administratie keurt het plan-MER goed of af.  Vanaf de 
betekening van de beslissing liggen het goedgekeurd plan-MER, het plan-MER verslag en 
de beslissing ter inzage bij de administratie en de initiatiefnemer. 
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2. ALGEMENE INLICHTINGEN 

2.1 De initiatiefnemer 

De initiatiefnemer is de organisatie of instantie die het plan heeft ontwikkeld. De 
initiatiefnemer wil met de procedure van de plan-milieueffectrapportage een beeld krijgen 
van de milieugevolgen van het plan, en wil verschillende alternatieven ervan met elkaar 
kunnen vergelijken. 

Voor Seine-Schelde West is de initiatiefnemer Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling 
Bovenschelde, Nederkouter 28, 9000 Gent. 

2.2 Onderzoeksteam 

Volgens het Vlaams decreet op de milieueffectrapportage moeten de onderzoeken die nodig 
zijn om een milieueffectrapport op te stellen, uitgevoerd worden onder toezicht van een 
erkend MER-coördinator. Deze erkenning wordt verleend door de minister van Leefmilieu 
voor een periode van vijf jaar in een ministerieel besluit, en kan hernieuwd worden. De 
erkenning kan gegeven worden aan personen en aan organisaties (rechtspersonen). De 
erkenning wordt verleend op basis van de ervaring en kennis van de personen en 
organisaties in de opmaak van (plan-)MER’s en de uitvoering van de specifieke 
deelonderzoeken.  

Het is de taak van de MER-coördinator om van de deelonderzoeken een coherent geheel te 
maken en de eindconclusies in samenspraak met de andere onderzoeksexperts te 
formuleren. 

In een plan-MER worden de deelonderzoeken uitgevoerd volgens een aantal onderzoeks-
disciplines. Voor elke onderzoeksdiscipline is in dit plan-MER minstens één erkend 
deskundige opgegeven die het deelonderzoek zal uitvoeren of in ieder geval coördineren en 
op zijn kwaliteit controleren.   

Het team van deskundigen dat zal ingezet worden voor de opmaak van het plan-MER voor 
Seine-Schelde West, wordt hierna opgegeven per in te zetten discipline.  De taak van MER-
coördinator wordt opgenomen door Ewald Wauters. De coördinator staat tevens in voor de 
vertaling van de milieueffecten naar gezondheidseffecten op de mens. 
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Tabel 2-1: Overzicht van het team erkende m.e.r.-deskundigen 

Deskundige Discipline Nr Erkenningsbesluit Geldig tot 

Koen Couderé Bodem MB/MER/EDA/222/V-2/A 23/03/2009 

 Water MB/MER/EDA/222/V-2/B 23/03/2009 

Ewald Wauters Monumenten, Landschappen en Materiële 
goederen

MB/MER/EDA/589 20/02/2008 

Chris Neuteleers Geluid en trillingen MB/MER/EDA/ 556/V-1 24/04/2008 

Johan Versieren Lucht MB/MER/EDA/059/V-3/C 11/05/2010 

Marc Van Dyck Fauna en Flora MB/MER/EDA/434/V-1/B 18/07/2011 

 Mens sociaal-organisatorische aspecten (r.o.) MB/MER/EDA/434C 6/12/2009 

Dirk Engels Mens sociaal-organisatorische aspecten (verkeer) MB/MER/EDA/347/V-1/A 21/04/2009 
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3. JURIDISCH KADER EN PROCEDURE 

3.1 Inleiding 

Milieueffectrapportage op projectniveau is een procedure die reeds sinds 1985 is ingevoerd 
op Europees niveau en sinds 1989 is omgezet in gewestelijke wetgeving in Vlaanderen. 

De nieuwe wetgeving terzake vereist niet enkel meer het onderzoek van milieueffecten op 
het niveau van de concrete projecten maar ook op het niveau van plannen en programma’s, 
waarin dus veel meer dan één project kan schuilgaan. 

Sinds 2001 is op Europees niveau hiervoor wetgeving goedgekeurd en van kracht en sinds 
eind 2002 is deze regelgeving ook grotendeels in de gewestelijke wetgeving in Vlaanderen 
omgezet. 

3.2 Juridisch kader plan – m.e.r. in Europa 

Sinds de publicatie op 27 juli 2001 van de Europese Richtlijn 2001/42/EG, bestaat er op het 
niveau van de Europese Unie een regelgeving ‘betreffende de beoordeling van de gevolgen 
voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s’. Daarin wordt onder andere gesteld 
dat ‘de milieueffectbeoordeling … een belangrijk instrument (is) voor de integratie van 
milieuoverwegingen in de voorbereiding (…) van bepaalde plannen (…), omdat zij 
garandeert dat reeds tijdens de voorbereiding (…) van die plannen (…) met de 
milieueffecten van de uitvoering daarvan rekening wordt gehouden’. 

Lid 10 van de overweging stelt bovendien dat ‘alle plannen en programma’s (…) die een 
kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor projecten vermeld in 
de bijlagen I en II bij Richtlijn 85/337/EEG (…) betreffende de milieueffectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten (…) als regel aan een systematische 
milieubeoordeling (dienen) te worden onderworpen’. Met andere woorden, de Richtlijn gaat 
ervan uit dat plannen die aanleiding geven tot het definiëren van m.e.r.-plichtige projecten 
(en dit is zeker het geval voor Seine-Schelde West) zelf onderworpen moeten worden aan 
een plan-MER. 

Artikel 5 gaat in op de inhoudelijke afbakening van het milieurapport, door te stellen dat ‘(het) 
milieurapport (…) de informatie (bevat) die redelijkerwijs mag worden vereist, gelet op de 
stand van kennis en beoordelingsmethoden, de inhoud en het detailniveau van het plan of 
programma, de fase van het besluitvormingsproces (…) en de mate waarin bepaalde 
aspecten beter op andere niveaus kunnen worden beoordeeld’. 

3.3 Juridisch kader plan-m.e.r. in Vlaanderen 

Met de goedkeuring door het Vlaamse parlement op 11 december 2002 en de publicatie in 
het Staatsblad op 13 februari 2003, van het decreet van 18 december 2002 ‘tot aanvulling 
van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met 
een titel betreffende milieueffect- en veiligheidsrapportage’ is de EU-richtlijn inzake plan-
MER grotendeels omgezet in Vlaamse regelgeving.  
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In het decreet worden volgende definities gebruikt die relevant zijn in het kader van deze 
opdracht: 

• Plan of programma: een document waarin beleidsvoornemens, beleidsontwikkelingen of 
grootschalige overheids-, particuliere of gemengde activiteiten worden aangekondigd en 
dat wordt opgemaakt en vastgesteld, gewijzigd of herzien op initiatief of onder toezicht 
van het Vlaamse Gewest, de provincies, de intercommunales en/of de gemeenten, en/of 
van de federale overheid (…). 

• Milieueffectrapport (MER) over een plan of programma: een openbaar document 
waarin, van een voorgenomen plan of programma en van de redelijkerwijze in 
beschouwing te nemen varianten, de te verwachten gevolgen voor mens en milieu in 
hun onderlinge samenhang op een systematische en wetenschappelijk verantwoorde 
wijze worden geanalyseerd en geëvalueerd, en aangegeven wordt op welke wijze de 
aanzienlijke milieueffecten vermeden, beperkt, verholpen of gecompenseerd kunnen 
worden. 

• Milieueffectrapportage (m.e.r.): de procedure die al dan niet leidt tot het opstellen en 
goedkeuren van een milieueffectrapport over een voorgenomen actie en in voorkomend 
geval tot het gebruik ervan als hulpmiddel bij de besluitvorming omtrent deze actie. 

In Afdeling III van het desbetreffende decreet vinden we een artikel (cf. art. 4.1.1.) gewijd 
aan de doelstelling en kenmerken van een m.e.r. Daarin valt te lezen: 

• De milieueffectrapportage beoogt, in de besluitvorming over acties die aanzienlijke 
milieueffecten kunnen veroorzaken aan het milieubelang (…) een plaats toe te kennen 
die evenwaardig is aan de sociale, economische en andere maatschappelijke belangen. 

• Ter realisatie van bovenstaande doelstelling, heeft de milieueffectrapportage als 
essentiële kenmerken: 

− de systematische en wetenschappelijk verantwoorde analyse en evaluatie van de 
te verwachten gevolgen voor mens en milieu (…) en de beschrijving en evaluatie 
van de mogelijke maatregelen om de gevolgen van de voorgenomen actie (…) te 
vermijden, te beperken, te verhelpen of te compenseren; 

− de kwaliteitsbeoordeling van de verzamelde informatie; 

− de actieve openbaarheid van de rapportage en de besluitvorming over de 
voorgenomen actie. 

Op 13 december 2004 werd het Vlaamse Gewest echter formeel in gebreke gesteld door de 
Europese Commissie. Het met redenen omklede advies van 5 juli 2005 stelt dat het Vlaamse 
Gewest nog steeds niet alle maatregelen heeft genomen om de volledige omzetting van de 
Europese Richtlijn 2001/42/EG tot stand te brengen. De knelpunten hebben vooral 
betrekking op verschilpunten die bestaan tussen het Decreet houdende Algemene 
Bepalingen inzake Milieubeleid van 5 april 1995 (DABM) en de Europese Richtlijn.  

Om hieraan een oplossing te bieden keurde het Vaams Parlement op 18 april 2007 een 
ontwerp van decreet goed, houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (BS 27/04/07)2 . 

                                                                  
2 Voor het gewijzigde decreet bestaan echter nog geen uitvoeringsbesluiten. Bijgevolg is het nog niet in voege.  
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Volgens het gewijzigde decreet is de plan-m.e.r. (procedure) van toepassing op ieder plan of 
programma, of de wijziging ervan, dat het kader vormt voor de toekenning van een 
vergunning voor een project. Daarnaast is ze eveneens van toepassing op ieder plan of 
programma, of de wijziging ervan, waarvoor, gelet op het mogelijke effect op de gebieden, 
een passende beoordeling vereist is uit hoofde van artikel 36ter §3, eerste lid, van het 
decreet van 21 oktober 1997 betreffende natuurbehoud en natuurlijk milieu. 

De opmaak van een Plan-MER (rapport) wordt geregeld in artikel 4.2.3. van hetzelfde 
decreet: 

§2. Voor een plan of programma, dat overeenkomstig artikel 4.2.1., eerste lid, onder het 
toepassingsgebied van dit hoofdstuk valt, en dat niet het gebruik bepaalt van een klein 
gebied op lokaal niveau, noch een kleine wijziging inhoudt, moet een plan-MER worden 
opgemaakt, wanneer: 

1°  het plan of programma betrekking heeft op landbouw, bosbouw, visserij, 
energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, 
toerisme, ruimtelijke ordening of grondgebruik, en het kader vormt voor de toekenning 
van een vergunning voor een project opgesomd in bijlagen I en II van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van categorieën 
van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage; 

2°  voor een ander plan of programma dan deze vermeld onder 1°, de 
initiatiefnemer aan de hand van de criteria die worden omschreven in bijlage I, die bij 
dit decreet is gevoegd, niet aantoont dat dit plan of programma geen aanzienlijke 
milieueffecten kan hebben. 

§3. Voor een plan of programma, dat overeenkomstig artikel 4.2.1., eerste lid, onder het 
toepassingsgebied van dit hoofdstuk valt, en dat het gebruik bepaalt van een klein gebied op 
lokaal niveau of een kleine wijziging inhoudt, moet geen plan-MER worden opgemaakt voor 
zover de initiatiefnemer aan de hand van de criteria die worden omschreven in bijlage I, die 
bij dit decreet is gevoegd, aantoont dat het plan of programma geen aanzienlijke 
milieueffecten kan hebben. 
 

3.4 Procedure plan-m.e.r. in Vlaanderen 

De procedure voor het opstellen van een plan-MER volgens het Decreet van 18 december 
2002 kan opgedeeld worden in drie fasen: 

• Een Voorfase: tijdens deze fase wordt het kennisgevingdossier opgesteld en 
voorgelegd voor advies en inspraak. De fase wordt afgesloten met het vastleggen, 
door de Dienst MER, van de inhoud en de bijzondere richtlijnen voor het plan-MER. 

• In de Middenfase wordt door het team van erkende deskundigen het eigenlijke plan-
MER opgesteld. 

• Tijdens de eindfase wordt het plan-MER inhoudelijk getoetst en goed- of afgekeurd 
door de Dienst MER.  

De verschillende fasen en de erbij horende procedurestappen worden hieronder kort 
toegelicht. 
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Voorfase: de kennisgeving 

Aan de hand van de kennisgeving brengt de initiatiefnemer de administratie op de hoogte 
van het voorgenomen plan-MER. 

De kennisgeving bevat ten minste: 

• een beschrijving van het project; 

• gegevens nodig voor grensoverschrijdende informatie-uitwisseling; 

• relevante gegevens uit vorige rapportages; 

• de voorgestelde inhoudelijke aanpak van het plan-MER; 

• een beschrijving van de alternatieven; 

• de voorstelling van de MER-coördinator en de MER-deskundigen. 

De administratie neemt binnen de 20 dagen een beslissing over de volledigheid van de 
kennisgeving. Vervolgens bezorgt ze binnen de 10 dagen een afschrift van de Kennisgeving 
en de beslissing aan tenminste: 

• de betrokken gemeenten; 

• bepaalde administraties, overheidsinstellingen en openbare besturen die met dit doel 
zijn aangewezen. 

De gemeenten leggen op hun beurt de kennisgeving na ontvangst ter inzage van het publiek 
en het gemeentebestuur kondigt, indien ze dit wenst, de terinzagelegging ook aan.  

Eventuele opmerkingen over de inhoudsafbakening van het plan-MER moeten binnen 30 
dagen aan de administratie bezorgd worden. De administratie neemt binnen de 60 dagen na 
volledigverklaring een beslissing en deelt ze binnen 70 dagen mee aan de initiatiefnemer, 
instanties en autoriteiten. 

De beslissing van de administratie heeft betrekking op: 

• de inhoud van het plan-MER en de inhoudelijke aanpak van de rapportage, met 
inbegrip van de methodologie; 

• de bijzondere richtlijnen3 voor het opstellen van het plan-MER; 

• de aanstelling van de opstellers. 

De administratie houdt bij haar beslissing rekening met de relevantie van de milieueffecten 
en de opmerkingen en commentaren van de instanties en het publiek, in het bijzonder deze 
die handelen over te onderzoeken effecten, alternatieven of maatregelen. 

Middenfase: het opstellen van het plan-MER  

Het plan-MER wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid en op kosten van de 
initiatiefnemer door een team van MER-deskundigen, onder leiding van een MER-
coördinator. 

                                                                  
3  De Bijzondere richtlijnen kunnen de algemene  richtlijnen uit het m.e.r. richtlijnenboek aanvullen, strengere 

voorschriften bevatten of er in minder strenge zin van afwijken. 
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Dit gebeurt in overeenstemming met de m.e.r.-richtlijnenboeken, de opgelegde 
inhoudsafbakening, de bijzondere richtlijnen en eventuele bijkomende schriftelijke richtlijnen. 
Het opstellen van het MER gebeurt in overleg met de administratie. 

Eindfase: Toetsing en goedkeuring 

De initiatiefnemer bezorgt het plan-MER aan de administratie, die het rapport toetst aan de 
beslissing genomen naar aanleiding van de kennisgeving, eventuele bijkomende richtlijnen 
en de inhoudstafel. Het resultaat van de toetsing wordt opgenomen in een plan-MER-verslag 
en leidt tot goed- of afkeuring binnen de 50 dagen. De beslissing en het verslag worden 
binnen de 60 dagen na indiening van de eindversie van het plan-MER overgemaakt aan de 
initiatiefnemer, de geraadpleegde administraties en de MER-coördinator. Het goedgekeurd 
plan-MER ligt daarna ter inzage bij de administratie. 

De verschillende procedurestappen die in elk van de fasen doorlopen dienen te worden, 
worden in onderstaand schema, met inbegrip van de geldende termijnen, vereenvoudigd 
weergegeven. 

Kennisgeving ingediend 
bij de administratie

Volledigverklaring kennisgeving

Ter inzagelegging en 
bekendmaking

Richtlijnen plan-MER / 
aanstelling opstellers plan-MER
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Openbaarheid
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Figuur 3-1: Schematisch overzicht van de procedurestappen bij het tot standkomen van een 
plan-MER 

3.5 Toetsing aan de m.e.r.-plicht 

3.5.1 Project-m.e.r.-plicht 

Volgens het besluit van de Vlaamse Regering over de categorieën van projecten 
onderworpen aan milieueffectrapportage van 10 december 2004 zijn bepaalde onderdelen 
van het plan project-m.e.r.-plichtig.  Volgende rubrieken zijn hier van belang: 

De categorieën van projecten die overeenkomstig artikel 4.3.2, § 1 van het decreet MER/VR 
aan de project-m.e.r. worden onderworpen en waarvoor een project-MER moet worden 
opgesteld. Deze categorieën zijn opgenomen in de bijlage I bij het besluit van de Vlaamse 
Regering van 10 december 2004, m.n. de volgende rubrieken: 
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11.  Aanleg van waterwegen en havens voor de binnenscheepvaart voor schepen van meer 
dan 1.350 ton. 

26.  Wijziging of uitbreiding van in deze bijlage opgenomen projecten, wanneer die wijziging 
of uitbreiding aanleiding geeft tot de overschrijding van de in deze bijlage genoemde 
drempelwaarden, voor zover deze bestaan. 

De categorieën van projecten die overeenkomstig artikel 4.3.2, § 2 en § 3 van het decreet 
aan de project-m.e.r. worden onderworpen maar waarvoor de initiatiefnemer een 
gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan indienen. Deze categorieën zijn opgenomen in de 
bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004, m.n. de volgende 
rubrieken: 

10 g)  Aanleg van waterwegen. 

10 h)  Werken inzake kanalisering, met inbegrip van de vergroting of verdieping van de 
vaargeul, en ter beperking van overstromingen, met inbegrip van de aanleg van 
sluizen, stuwen, dijken, overstromingsgebieden en wachtbekkens, die gelegen zijn in 
of een aanzienlijke invloed kunnen hebben op een bijzonder beschermd gebied. 

11 d) Slibstortplaatsen met een stortcapaciteit van 250.000 m³ of meer. 

13) Wijziging of uitbreiding van Bijlage I- en II-projecten, waarvoor reeds een vergunning is 
afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd en die aanzienlijke nadelige gevolgen voor 
het milieu kunnen hebben. 

3.5.2 Plan-m.e.r.-plicht 

Het plan is plan-m.e.r.-plichtig (procedure) aangezien het een kader vormt voor 
vergunningsplichtige projecten. Bij gebrek aan uitvoeringsbesluiten voor het decreet van 18 
april 2007, wordt hier verwezen naar EU-richtlijn 2001/42/EU.  

Volgens artikel 3 van de EU-richtlijn 2001/42/EU is de opmaak van een milieubeoordeling 
verplicht voor alle plannen en programma’s: 

• die voorbereid worden met betrekking tot landbouw, bosbouw, visserij, energie, 
industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en 
ruimtelijke ordening of grondgebruik en die het kader vormen voor de toekenning van 
toekomstige vergunningen 

• voor de in bijlagen I en II bij Richtlijn 85/337/EEG (m.e.r.-richtlijn) genoemde projecten, 
of waarvoor, gelet op het mogelijk effect op gebieden, een beoordeling vereist is uit 
hoofde van de artikelen 6 of 7 van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn). 

Voor de hiervoor bedoelde plannen en programma's die het gebruik bepalen van kleine 
gebieden op lokaal niveau en voor kleine wijzigingen van in lid 2 bedoelde plannen en 
programma's is een milieubeoordeling alleen dan verplicht wanneer de lidstaten bepalen dat 
zij aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. 

Aangezien het plan het kader vormt voor de toekenning van een vergunning voor projecten 
opgesomd in bijlagen I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 
2004 houdende vaststelling van categorieën van projecten onderworpen aan 
milieueffectrapportage, en het niet het gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal 
niveau, noch een kleine wijziging inhoudt, is de opmaak van een plan-MER verplicht. 
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3.6 Plaats van de plan-m.e.r. binnen de besluitvorming over Seine-Schelde 
West 

Om de besluitvorming rond de binnenvaartverbinding Seine-Schelde West te onderbouwen 
is een integrale haalbaarheidsstudie in opmaak. De studie kijkt zowel naar technische, 
economische, ruimtelijke als milieuaspecten. Uit de vier deelstudies die hiervoor werden 
opgestart worden in eerste instantie twee rapporten opgemaakt: een Maatschappelijke 
Kosten-Baten Analyse, waarin alle kosten en baten van de verschillende varianten voor de 
maatschappij tegen elkaar worden afgewogen, en een Plan-MER, waarin alle milieueffecten 
worden in beeld gebracht. 

De resultaten van beide studies worden geïntegreerd in een globale afweging door middel 
van een Multi-Criteria-Analyse (MCA).  

 

Figuur 3-2: Samenhang tussen de haalbaarheidsstudie, de besluitvorming en de plaats van de 
plan-m.e.r. erin. 

 

Op basis van dit studiewerk kan de Vlaamse Regering een beslissing nemen over het 
project. Ze zal m.a.w. moeten beslissen of ze principieel instemt met de uitvoering van het 
project en onder welke vorm. Vervolgens dienen nog heel wat verdere procedurestappen te 
worden doorlopen. In eerste instantie dient er een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(GRUP) worden opgemaakt, waarin de bestemmingen en voorschriften worden vastgelegd. 
Het plan-MER kan als milieubeoordeling bij het GRUP worden gevoegd, op voorwaarde dat 
over het gekozen alternatief en het meest milieuvriendelijk alternatief voldoende 
gedetailleerde informatie aangeleverd wordt ten behoeve van het GRUP. 
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De op het gewestplan ingetekende reservatiestroken leggen een grote beperking op voor de 
gebouwen die er gelegen zijn. Dit is terecht indien er effectief een ontwikkeling zal 
plaatsvinden en er onteigend zal worden. Dit is niet terecht als dit niet zo is. Na uitwerking 
van de concrete plannen is het dan ook noodzakelijk om deze bestemmingen via het 
gewestelijk RUP te corrigeren, zodat gebouwen die niet getroffen worden door de nieuwe 
waterweg of aangrenzende onderhoudstroken ontwikkelingsmogelijkheden kunnen geboden 
worden conform het gebiedsgericht gemeentelijk beleid inzake zonevreemdheid. 

Vervolgens dient een project-MER te worden opgemaakt. In overleg met alle betrokkenen is 
afgesproken dat er geen afzonderlijke project-MER’s worden opgemaakt voor deelprojecten, 
maar dat Seine-Schelde West als geheel aan een project-m.e.r. wordt onderworpen. 
Hiermee wordt vermeden dat mogelijke cumulatieve effecten onvoldoende in beeld komen 
op het projectniveau. 
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4.  WAAROM SEINE-SCHELDE WEST?  

4.1 Geschiedenis 

Het verhaal van de normalisering van het kanaal Gent - Brugge (- Oostende) voor schepen 
klasse IV (1350 ton) of Va (2000 ton) start begin twintigste eeuw met een commissie in 
opdracht van de Belgische regering, die in 1904 tot het besluit kwam dat het kanaal best 
werd genormaliseerd voor eenrichtingsverkeer van schepen tot 2000 ton met 
kruisingsplaatsen op regelmatige afstanden. Werken werden uitgevoerd tussen Gent en 
Schipdonk. 

Na de eerste wereldoorlog werd geopteerd voor een normalisering voor 1350 ton. De 
werken werden uitgevoerd tussen Schipdonk en de provinciegrens tussen Oost- en West-
Vlaanderen, vóór en tijdens de tweede wereldoorlog. 

Na de tweede wereldoorlog werd opnieuw gekozen voor klasse Va. In de voorbije decennia 
werden zodoende de secties Ringvaart - Schipdonk, de doortocht Bellem, de doortocht 
Aalter, de doorsteek van Beernem met aansluitend de bochtafsnijding afwaarts de 
Louisabrug, de doorsteek van de keersluis van Beernem, de doortocht Moerbrugge, de 
bochtafsnijding tussen de oude scheepswerf en de brug van Steenbrugge en de 
bochtafsnijding aan de Katelijnepoort te Brugge gerealiseerd. Het resultaat van dit alles 
wordt in onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel 4-1: Geschiktheid voor verschillende scheepsklasse: bestaande toestand 

Vak Lengte (km) Klasse 

Ringvaart - Schipdonk 6,7 V 

Schipdonk - Bellem 4,5 IV 

Bellem 0,7 V 

Bellem - Aalter 4,5 IV 

Aalter 0,3 V 

Aalter - Beernem 5,1 IV 

Beernem 4,9 V 

Beernem - keersluis 1,5 I 

Keersluis 1,2 V 

Keersluis - Moerbrugge 2,0 I 

Moerbrugge 0,6 V 

Moerbrugge - scheepswerf 1,7 I 

Scheepswerf 0,5 V 

Scheepswerf - Katelijnepoort 2,3 I 

Katelijnepoort 0,6 V 

Katelijnepoort - Dammepoort 2,9 I 

Totaal 40,0 10,4 (I) + 29,6 (IV en V) 

Het kanaal Gent - Brugge is dus voor ongeveer 3/4 van de lengte geschikt voor kruisend 
verkeer van schepen klasse IV (diepgang 2,50 meter) en voor ongeveer 1/4 van de lengte 
slechts geschikt voor kruisend verkeer van schepen klasse I. 



 

Kennisgeving Plan-MER Seine-Schelde West     15 

Het kanaal Brugge - Oostende is over de ganse lengte geschikt voor kruisend verkeer klasse 
IV met een diepgang van 2,50 meter. 

Op het kanaal Gent - Brugge is echter reeds jarenlang een eenrichtingsverkeer van kracht 
voor “grotere schepen”, meer bepaald voor schepen met een breedte groter dan 6,60 meter. 

Ten tijde van de bouw van de haven van Zeebrugge waren deze grotere schepen van de 
klasse III, voor het transport van stortsteen. De toegestane afmetingen bedroegen initieel 68 
x 7,40 x 2,20 meter of 68 x 8,35 x 1,70 meter. 

Thans zijn deze grotere schepen van de klasse IV. Tot voor kort waren de toegestane 
afmetingen 89,70 x 9,50 x 2,20 meter of  89,70 x 10,20 x 2,10 meter. Een diepgang tot 2,30 
was toegestaan maar gebeurde op risico van de schipper. Ondertussen is door het 
scheepvaartbericht van 24 maart 2004 "bij wijze van proef" de toegelaten diepgang op 2,50 
meter gebracht, met als voorwaarde dat "indien deze maatregel aanleiding geeft tot een 
verhoging van het aantal averijen de maximum diepgang terug verminderd zal worden". 

De toegestane maximale lengte en breedte zijn de uiterste waarden die nog net acceptabel 
zijn voor de Dammepoortsluis te Brugge. Met haar drempels op ongeveer 5 meter 
waterdiepte vormt deze sluis geen beperking voor wat de diepgang betreft. 

4.2 Probleemstelling 

De dalende trend in het binnenvaarttransport  in de periode '95-'97 is de laatste jaren 
omgebogen in een stijgende trend. In 2006 gingen ruim 2000 geladen schepen door de 
Dammepoortsluis, met een totale vracht van ruim 1.250.000 ton. Dit wordt geïllustreerd door 
onderstaande grafiek. 

tonnage Dammepoortsluis Brugge 1995-2006
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Figuur 4-1: Trafiekevolutie aan de Dammepoortsluis (ton) (bron: jaaroverzichten en website RIS; 
startnota ontsluiting Vlaamse havens) 
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Een berekening naar aanleiding van de Maatschappelijke ImpactStudie voor de ontsluiting 
van de Vlaamse kusthavens (zie verder) leverde, uitgaande van een bediening van 16 uren 
per dag, voor de sluis gecombineerd met de huidige vaarweg als resultaat een praktische 
capaciteit op van ca. 2,3 miljoen ton (= capaciteit Dammepoortsluis). Deze theoretische 
capaciteit kan echter enkel behaald worden indien het aandeel van de containerschepen 
laag blijft. Ten opzichte van de huidige scheepsdrukte is er dus in ieder geval nog ruimte 
voor groei. In het begin van de jaren '80 haalde men trouwens nog 1,6 à 2 miljoen ton op 
een kanaal waar toen in West-Vlaanderen nog niet de diverse plaatselijke verbredingen 
(voor 2000 ton) waren uitgevoerd. 

Op termijn stellen zich echter een aantal problemen: 

• De grens voor de toelaatbare scheepsgrootte zijn de laatste jaren steeds verlegd. 
Hierdoor is er momenteel geen marge meer. 

• De klassieke binnenvaart ontmoet tijdens de passage van de stadskern van Brugge 
behalve een schutsluis ook 9 bruggen, met uiteraard de nodige hinder voor zowel de 
scheepvaart als voor het wegverkeer. De binnenvaart vertoont een stijgende tendens, 
waarvan de hinder nog wordt versterkt door een eveneens toenemende pleziervaart.  

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

• Het toenemende verkeer met containerschepen maakt dat de beschikbare 
doorvaarthoogte zeer belangrijk is.   

• Gelet op het huidige, abnormaal lage aandeel van de binnenvaart in het totale transport 
vanuit de Vlaamse kusthavens richting binnenland, en gelet op de algemeen verwachte, 
beduidende groei van de binnenvaart is een structurele oplossing op lange termijn 
noodzakelijk. 

4.3 Beleidsmatige situering van het plan 

In de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt gesteld dat de 
verbinding van de kusthavens van Oostende en Zeebrugge met het hoofdwaterwegennet als 
een hoofdwaterweg beschouwd wordt.4 Deze aansluiting beantwoordt echter vooralsnog niet 
aan de eisen van een hoofdwaterweg. 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)5 wordt het hoofdwaterwegennet 
gedefinieerd als volgt: 

• het Albertkanaal; 

• het Kanaal Gent-Terneuzen; 

• de Schelde-Rijnverbinding; 

                                                                  
4  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement LIN, AROHM, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 

Brussel, 1998, p592. 
5  Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Deel 3 Bindende bepalingen, p. 592. 
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• de Zeeschelde en Boven-Schelde; 

• het Kanaal Brussel-Schelde / Brussel-Charleroi; 

• de Ringvaart om Gent; 

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

De omschrijving van het hoofdwaterwegennet in het RSV komt overeen met het Vlaamse 
gedeelte van het Trans-Europese vervoersnet voor waterwegen dat werd vastgelegd door 
een Beschikking van het Europees Parlement en de Raad.6. Vanuit de kusthavens zijn de 
meest nabijgelegen aanknooppunten op het hoofdwaterwegennet, zoals hierboven 
omschreven, de volgende: 

• de monding van de Westerschelde; 

• het Kanaal Gent-Terneuzen; 

• het Kanaal Gent-Brugge-Oostende, opwaarts van de kruising met het Afleidingskanaal 
van de Leie in Merendree. 

Dit betekent dat het project van de verbetering van de binnenvaartontsluiting van de 
kusthavens een verbinding met de kwaliteiten van een hoofdwaterweg dient te realiseren 
met één van deze drie aanknooppunten. In het RSV worden geen expliciete minimumeisen 
voor een hoofdwaterweg bepaald. Er wordt enkel vastgesteld dat het Vlaamse 
hoofdwaterwegennet grotendeels voldoet aan de ‘in Europees verband beschreven 
minimumklasse IV7. Het Besluit van de Conferentie van de Europese Ministers van Transport 
uit 1992 gaat iets verder.8 Hierin wordt aanbevolen dat een profiel van minimaal Klasse Vb 
zou gevolgd worden bij de modernisering of aanleg van waterwegen met een internationaal 
belang. Dit betekent dat de vaarweg moet geschikt zijn voor duwkonvooien met een lengte 
tot 185m (twee duwbakken in rij), een diepgang van 2,8m en een vrije doorvaarthoogte 
onder bruggen van 7m (drie lagen containers). Op basis van een analyse van de 
bovenvermelde Europese beslissingen en van de op lange termijn voorziene 
uitbreidingsplannen in Duitsland, Frankrijk en Nederland lijkt Klasse Vb een minimale eis bij 
de aanleg van een nieuwe hoofdwaterweg.9  

4.4 Maatschappelijke Impactstudie voor de binnenvaartontsluiting van de 
kusthavens (MaIS) 

Het RSV verordent verder dat drie alternatieven moeten onderzocht worden om de 
bestaande aansluiting op het peil van een hoofdwaterweg te brengen: 

• Verbetering van het kanaal Gent-Brugge; 

• Verbinding tussen Zeebrugge en het Kanaal Gent-Terneuzen; 

• Uitbouw van de kustvaart op de Scheldemonding. 

                                                                  
6  Beschikking nr. 1692/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende 

communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een Trans-Europees vervoersnet (Publicatieblad nr. L228 
van 9 september 1996). 

7  Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Deel 2 Gewenste ruimtelijke structuur, p. 510. 
8  Resolution No. 92/2 on new classification of inland waterways. De Europese Conferentie van Transportministers 

(ECMT) is een ruimer verband dan de Europese Unie, en omvat ook andere landen uit West- en Centraal-
Europa. 

9  Zie MaIS, Aanvulling eerste inventarisatierapport, 1 oktober 2000, pp. 81-82f. 
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Als invulling van deze bindende bepalingen liet de Administratie Waterwegen en Zeewezen 
van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap in 2001 een ‘maatschappelijke impactstudie’, kortweg MaIS, uitvoeren. In het 
onderzoek werden de ruimtelijke en economische opportuniteiten gezamenlijk onderzocht en 
werden de prioriteiten bepaald. Op basis hiervan worden de alternatieven beoordeeld. 

De primaire doelstelling van de ontsluiting is het verbeteren van de binnenvaartverbinding 
tussen de kusthavens en het hoofdwaterwegennet. In de evaluatie werd echter niet enkel het 
effect op de ontsluiting beschouwd, maar ook andere effecten die relevant zijn in het kader 
van de algemene doelstelling ‘duurzame ontwikkeling’. Daarbij werd niet enkel gekeken naar 
de mogelijke negatieve impacts op sociaal, cultureel, economisch en milieugebied, maar 
werd gezocht naar opportuniteiten op deze vier gebieden die zich voordoen naar aanleiding 
van de realisatie van het betrokken alternatief. Hierbij werd tevens gesteld dat de mogelijke 
nieuwe ontsluiting bij voorkeur een positief effect heeft op de waterhuishouding in het 
gebied. 

Het oorspronkelijke doel van de MaIS was het maken van een geoptimaliseerde keuze 
tussen de drie door het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voorgestelde alternatieven voor 
een verbetering van de binnenvaartontsluiting van de Vlaamse Kusthavens, namelijk de 
verruiming van het bestaande Kanaal Gent-Oostende, de aanleg van een nieuw kanaal, of 
een oplossing die gebruik maakt van kustvaart tot aan de Scheldemonding. Vervolgens 
moest ook bepaald worden of deze geoptimaliseerde keuze voldoende maatschappelijke 
meerwaarde zou opleveren om de kosten ervan te verantwoorden. Zowel kosten als baten 
dienden in ruime zin opgevat te worden (niet alleen economisch, maar ook wat betreft 
natuur, landschap en cultuur en leefbaarheid). 

 

Figuur 4-2: Studiegebied van de MaIS-Studie 
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Het globale verloop van de MaIS-studie is weergegeven in onderstaande figuur. Globaal 
bestond de studie uit drie fasen: een inventarisatiefase, een analysefase en een 
synthesefase. Deze laatste fase bestaat uit een beschrijving van de impacts en een kosten-
batenanalyse van de verschillende alternatieven. 

Figuur 4-3: Structuur van de MaIS-studie 

Na een uitgebreid vooronderzoek, waarin alle mogelijke alternatieven –ook voor een nieuwe 
kanaalverbinding- tegen het licht werden gehouden, werden uiteindelijk vier alternatieven 
geselecteerd voor verdere afweging: 

• Kustvaart tussen de haven van Zeebrugge en de Scheldemonding (met zeegaande 
duwbakken of dokschip); 

• Opwaardering van het bestaande kanaal Gent-Oostende (5,6); 

• Een nieuw kanaal langs de N49 (4400ton en 9000ton) (1,2,3); 

• Opwaardering van het Afleidingskanaal van de Leie (1,2,4). 
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Figuur 4-4: Geselecteerde alternatieven in de MaIS-studie (deelsegmenten) 

Tijdens de uitvoering van het onderzoek werd evenwel duidelijk dat de MaIS op zichzelf 
geen eenduidige keuze tussen de drie alternatieven toelaat. De reden is dat de optimale 
keuze voor een verbeterde binnenvaartontsluiting en de maatschappelijke waarde ervan 
afhankelijk was van een aantal fundamentele beleidskeuzes, die voorafgaandelijk dienen te 
worden gemaakt, en die buiten het kader van de MaIS lagen. Het gaat hier om algemene 
beleidsrichtingen op het niveau van het Vlaamse Gewest op de domeinen van ruimte, 
mobiliteit, economie en milieu. Bijgevolg heeft het onderzoek van de alternatieven in de 
MaIS geen eenduidige, onvoorwaardelijke optimale oplossing voor de binnenvaartontsluiting 
van de kusthavens opgeleverd. Zij heeft wel oplossingen aangeduid, die in functie van een 
bepaald Vlaams ruimtelijk-economisch-milieubeleid optimaal kunnen zijn. Met andere 
woorden, bij elke beleidsrichting hoort een optimale ontsluiting, en deze is niet noodzakelijk 
voor elk beleid gelijk. 

4.5 De Seine-Scheldeverbinding  

Het plan Seine-Schelde heeft tot doel het Schelde- en Seinebekken met elkaar te verbinden. 
Op die wijze worden alle havens uit de Le Havre-Hamburgrange met elkaar verbonden via 
de waterweg. Twee grote projecten moeten dit helpen realiseren: het Seine-Nord-project in 
Frankrijk en het Seine-Scheldeproject in België. Beide projecten vloeien voort uit een 
beschikking getroffen door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie op 
23 juli 1996 over het Trans-Europees net van waterwegen (93/630/CEE). Deze beslissing 
heeft onder meer betrekking op de realisatie van de ontbrekende schakels en het 
wegwerken van knelpunten in het Europese waterwegennet. 
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Figuur 4-5: De Seine-Scheldeverbinding in een Europees kader  

Het grootste deel van het te realiseren traject bevindt zich op Franse bodem. Hier werden 
twee opties onderzocht. Het Canal de St.-Quentin en het Canal du Nord. Uiteindelijk werd 
geopteerd voor een opwaardering van het Canal du Nord.  

Ook aan Belgische zijde bestonden twee opties: ofwel een verbinding via de Boven-Schelde 
zelf (over Oudenaarde en Bossuit), ofwel een opwaardering van de Leie (via Kortrijk en 
Rijsel). Om diverse redenen werd geopteerd voor de laatste optie.  

Ook in het noorden, ter hoogte van Gent, dienen zich twee mogelijke opties aan. Ofwel volgt 
men de Boven-Zeeschelde, ofwel gaat men via de Gentse Ringvaart naar het kanaal Gent-
Terneuzen om zo de Scheldemonding te bereiken. Hier wordt in eerste instantie gekozen 
voor de laatste oplossing. 

Het project Seine-Schelde bestaat uit vier onderdelen: 

1. De Leie (vanaf de monding van de Deule te Deulemont tot aan de oorsprong van het 
Afleidingskanaal van de Leie te Deinze); 

2. Het Afleidingskanaal van de Leie ; 

3. Het Kanaal Gent-Oostende (tussen Schipdonk en de Ringvaart om Gent); 

4. Het Noordervak van de Ringvaart tot aan het kanaal Gent-Terneuzen. 
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Figuur 4-6: Waterwegenkaart 

Aan Franse zijde is men intussen bezig met het uitwerken van de Seine-Nord verbinding 
voor schepen van 4.400 ton. Het Franse project wordt opgedeeld in drie grote delen. 
Hoofdmoot van het project is de opwaardering van het Canal du Nord tot een Canal Seine-
Nord. In het zuiden worden tussen Compiègne, Parijs en Rouen-Le Havre voornamelijk 
werken voorzien aan sluizen en stuwen. In het noorden worden in het kader van een 
contract tussen de regio en de Franse staat (2002-2006) werken uitgevoerd aan het kanaal 
Duinkerke-Schelde en aan de verbinding met België (Deûle-Leie). 
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Figuur 4-7: Het Seine-Nord project 

 

4.6 Doel van Seine-Schelde West 

Het project Seine-Schelde West heeft tot doel de Vlaamse kusthavens op een volwaardige 
wijze in te schakelen in het transeuropees binnenvaartnetwerk.  Met dat doel wordt een 
nieuwe verbinding gerealiseerd die op termijn het kanaal Gent-Brugge vervangt. Deze 
verbinding maakt gebruik van het Afleidingskanaal van de Leie.  Als subdoelstelling wordt 
hieraan toegevoegd dat de realisatie van Seine-Schelde West niet mag leiden tot een 
verslechtering van de waterhuishouding in het gebied, en bij voorkeur zorgt voor een 
verbetering. 
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5. ALGEMENE METHODOLOGISCHE ASPECTEN 

5.1 Ruimtelijke afbakening van het studiegebied 

Het plangebied van de studie kan gedefinieerd worden als het gebied waarbinnen de 
ingrepen voor de realisatie van Seine-Schelde West worden gepland. Het betreft hier de 
onmiddellijke omgeving van zowel het kanaal Gent-Brugge als het Afleidingskanaal van de 
Leie, inclusief de omgeving van de achterhaven van Zeebrugge. 

 
Figuur 5-1: Afbakening van het plangebied 

De ruimtelijke invloed van de te bestuderen effecten blijft in de regel echter niet beperkt tot 
dit plangebied. Het studiegebied (gebied waarbinnen de effecten relevant worden 
beschouwd en dus bestudeerd) kan niet eenduidig gedefinieerd worden, aangezien het voor 
elke discipline verschillend kan zijn. Per discipline wordt het studiegebied omschreven in 
hoofdstuk 7.  

Omdat het studiegebied erg omvangrijk is zal het bij de bespreking worden opgedeeld in 6 
deelgebieden. Elk deelgebied heeft een eigen karakter of verdient speciale aandacht omwille 
van de aanwezigheid van bv. bijzondere knelpunten. 

• Deelgebied 0 is het studiegebied waarbinnen de effecten van de uitvoering van de 
0-alternatieven zich situeren; 

• Deelgebied 1 omvat de aansluiting met het kanaal Gent-Brugge en de doortocht van 
Zomergem; 
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• Deelgebied 2 omvat het Afleidingskanaal van de Leie tussen Zomergem en 
Balgerhoeke; 

• Deelgebied 3 omvat het gebied van Balgerhoeke tot Strobrugge; 

• Deelgebied 4 is het gebied waar het Afleidingskanaal van de Leie en het 
Leopoldkanaal parallel lopen; 

• Deelgebied 5 tenslotte omvat de achterhaven van Zeebrugge. 

Er worden in het kader van de Seine-Schelde West geen grensoverschrijdende effecten 
verwacht. De geplande ingrepen wijzigen niets aan de huidige afwatering en het peilbeheer 
in de polders. Eventuele wijzigingen dienaangaande vallen buiten het bestek van de 
haalbaarheidsstudie. 
Mocht in de loop van de studie blijken dat dit studiegebied te eng is gekozen (b.v. doordat de 
rechtstreeks aan het plan te relateren mobiliteits- of waterhuishoudingseffecten zich 
voordoen op een relevante afstand buiten de afbakening), dan zal de definitie van  
studiegebied uiteraard aangepast worden.  

5.2 Definitie van de begrippen nulalternatief, autonome evolutie en 
referentiejaar 

In een milieueffectrapport wordt het relatieve belang van de effecten van de verschillende 
alternatieven ingeschat door de situatie die ontstaat als de alternatieven worden uitgevoerd 
te vergelijken met de situatie die ontstaat als het plan niet wordt uitgevoerd. Het alternatief 
waarbij het plan niet wordt uitgevoerd wordt het “nulalternatief” genoemd. Dit nulalternatief 
vormt dus de vergelijkingsbasis voor de andere alternatieven. In dit plan-MER is ervoor 
geopteerd om naast het 0-alternatief, ook nog te werken met een 0+ en een 0++-alternatief. 
Dit zijn zogenaamde benuttingsalternatieven, waarbij men door relatief beperkte ingrepen op 
het kanaal Gent-Brugge een betere benutting van de bestaande infrastructuur nastreeft. 

De beschrijving van de effecten van het plan moet echter gebeuren in de context van de 
omgevingssituatie die zich voordoet op het moment dat het plan is afgewerkt (2020). 
Immers, zolang het plan niet is afgewerkt komen ook niet alle effecten op het milieu tot 
uiting. Het jaar waarin de effecten worden verondersteld tot uiting te zijn gekomen en dat dus 
als basis van de vergelijking dient, wordt het referentiejaar genoemd. Om een correcte 
vergelijking mogelijk te maken moet het nulalternatief op een zelfde manier gedefinieerd 
worden als de andere alternatieven. De situatie die in het nulalternatief beschreven wordt, is 
dus niet de huidige situatie maar wel de situatie in het referentiejaar, zonder uitvoering van 
het plan- of de bijhorende actieplannen. 

Ook zonder uitvoering van een plan verschilt de situatie in het referentiejaar uiteraard van de 
huidige situatie. Er moet in het nulalternatief immers ook rekening gehouden worden met de 
implementatie van maatregelen die deel uitmaken van of voortkomen uit beslist beleid, en 
waarvan de uitvoering, los van het plan voor Seine-Schelde West, te verwachten is. 
Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van de Seine-Scheldeverbinding of de aanleg van de 
AX.  

Daarnaast moet voor de verschillende alternatieven ook rekening gehouden worden met de 
autonome evolutie van de omgevingsfactoren.  Het kan hier zowel gaan om fysische als om 
sociaal-economische of beleidsmatige ontwikkelingen. Gemeenschappelijk kenmerk is dat 
deze omgevingsfactoren buiten de invloed van de initiatiefnemer liggen. Een beschrijving 
van hoe wordt omgegaan met de evolutie van deze omgevingsfactoren en met de evolutie 
ervan o.i.v. gestuurde ontwikkelingen wordt gegeven onder paragraaf 5.3. 
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Zoals gesteld worden de verschillende alternatieven met elkaar vergeleken in het 
referentiejaar. Het referentiejaar voor het plan-MER is gerelateerd aan de planhorizon voor 
het plan, die reikt tot omstreeks 2020. Deze planhorizon is niet lukraak gekozen: het plan 
biedt zo een voldoende ver en toch nog overzienbaar tijdsperspectief voor de lange termijn. 
Deze tijdshorizon doet recht aan de lange levensduur, de lange ontwikkelingstijden en hoge 
kostprijzen van bepaalde infrastructuren.  

Als referentiejaar voor het plan-MER wordt dus eveneens 2020 gekozen. Er zijn ook 
specifieke redenen waarom het nuttig kan zijn dit jaar als vergelijkingsjaar te beschouwen; 
voor het aspect “lucht” bijvoorbeeld is 2020 een belangrijk jaar, omdat de doelstellingen van 
de thematische strategie luchtverontreiniging voorgesteld door de Europese Commissie 
vastgelegd zijn voor het jaar 2020. In de herziene NEC-richtlijn zullen emissieplafonds voor 
2020 worden opgenomen.  

5.3 Autonome en gestuurde evolutie van de omgevingsfactoren 

Zoals gezegd zullen in het plan-MER de verschillende scenario’s vergeleken worden voor 
het referentiejaar 2020. Het referentiejaar ligt in de toekomst, omdat het vele jaren duurt 
vooraleer het volledige plan gerealiseerd is en er effecten kunnen optreden. 

Zoals hierboven reeds aangegeven hangen de effecten van het plan echter niet alleen af 
van de maatregelen van het plan, maar ook van een aantal andere factoren die niet tot het 
plan behoren, en die hier “omgevingsfactoren” zullen genoemd worden. Om de effecten van 
de verschillende scenario’s (inclusief het nulscenario) in 2020 te kunnen berekenen en 
vergelijken, moet dus de evolutie van de omgevingsfactoren tussen nu en het referentiejaar 
ingeschat worden10. 

Doorgaans vallen de omgevingsfactoren in drie groepen uiteen: 

• fysische autonome ontwikkelingen (bijvoorbeeld zeespiegelstijging, daling van de 
grondwatertafel,…); 

• sociaal-economische autonome ontwikkelingen (bijvoorbeeld demografische evolutie, 
economische groei,…);  

• beleidsmaatregelen in verschillende beleidsdomeinen (bijvoorbeeld ruimtelijk 
ordeningsbeleid, milieubeleid, mobiliteitsbeleid,…). 

Het is uiteraard niet de bedoeling om als onderdeel van het plan-MER een volledig 
toekomstbeeld van het studiegebied in 2020 op te stellen. Dergelijke oefening zou de 
doelstellingen van de plan-MER ver te buiten gaan, en is vaak ook niet mogelijk, omdat de 
nodige gegevens ontbreken. Enkel de omgevingsfactoren die een invloed hebben op de 
effecten van de alternatieven moeten overigens in kaart gebracht worden.  

In vele gevallen is de huidige situatie een voldoende goede benadering voor de te 
verwachten situatie in het referentiejaar. Dat is zo indien: 

• de omgevingsfactor geen duidelijke op- of neerwaartse trend kent, zodat de huidige 
situatie een goede schatting van de toekomstige situatie vormt; en 

• de omgevingsfactor slechts een klein effect heeft, zodat de toekomstige evolutie van 
de omgevingsfactor geen gevolgen heeft voor de vergelijking van de alternatieven. In 

                                                                  
10  Een illustratie verduidelijkt dit. Stel dat een project hinder voor de omwonenden veroorzaakt. Het effect van dat 

project in een toekomstig jaar hangt dan niet enkel van de hinderfactoren af, maar ook van de groei van de 
bevolking in de omgeving van de projectlocatie. Een beoordeling op basis van het aantal gehinderden in de 
huidige situatie zou de afweging tussen de scenario’s kunnen vertekenen. 
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dat geval volstaat een evaluatie op basis van de bestaande situatie om te verifiëren 
dat het effect inderdaad klein is. 

Als onderdeel van het plan-MER zal voor de verschillende disciplines waar nodig en mogelijk 
een inschatting gemaakt worden van de waarschijnlijke evolutie van de omgevingsfactoren. 
Een voorbeeld van de elementen die hierbij aan bod kunnen komen, wordt gegeven in 
onderstaande tabel. Bijkomende voorbeelden zijn te vinden in hoofdstuk 8, per discipline. 

Tabel 5-1: Voorbeelden van mogelijk relevante evoluties in de omgevingsfactoren 

Relevante elementen 
Uitgangspunten voor bepaling van de evolutie tot 2030 in het 
nulscenario 

Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit In 2020 worden de huidige basiskwaliteitsnormen van Vlarem II 
overal behaald. 

Autonome ontwikkeling hydrologie Zeespiegelstijging 
 

Waardevolle en beschermde landschappen in 
het studiegebied 

Invoering beschermingsstatuut voor ankerplaatsen (zoals voorzien 
in het landschapsdecreet).  

Bevolking in studiegebied Huidige situatie, rekening houdend met mogelijke ingebruikname 
van woonuitbreidingsgebieden11. 

Luchtkwaliteit Naleving NEC-richtlijn (emissiedoelstellingen). 

Naleving emissiedoelstellingen zoals opgenomen in het MINA-
plan. 

Emissienormen, EURO I, II, III, IV, V, .. opgelegd voor wegverkeer. 
EU-normen en MARPOL Annex VI grenswaarden opgelegd voor 
de scheepvaart, luchtkwaliteitnormen diesellocomotieven spoor. 

Nationale en internationale geldende luchtkwaliteitsnormen. 

Geluid Toepassing EU richtlijn omgevingsgeluid met noodzaak opmaak 
geluidskaart en actieplannen. 

Natuur in studiegebied Uitvoering Decreet op Natuurbehoud (VEN+IVON, 
vegetatiewijzigingsbesluit…) 

Europese Vogel- en Habitatverplichtingen 

5.4  Voorziene ingrepen 

Zoals eerder aangegeven zullen er in het studiegebied, ook zonder de uitvoering van het 
plan Seine-Schelde West, tegen 2020 ingrepen gebeuren t.o.v. de huidige situatie. Twee 
van de belangrijkste wijzigingen worden hierna kort toegelicht. Beide ingrepen hebben een 
directe impact op de realisatie van het plan Seine-Schelde West. In het kader van het plan-
MER zullen per discipline de relevante ingrepen die in het plangebied zijn voorzien worden 
aangegeven. 

5.4.1 Aanleg AX 

De AX zorgt voor de verbinding tussen de N49-E34 in Westkapelle en de N31 Brugge-
Zeebrugge (kruispunt Blauwe Toren) en loopt over de gemeenten Brugge, Knokke-Heist en 

                                                                  
11  Er wordt geen rekening gehouden met de bevolkingsprognoses van het Nationaal Instituut voor de Statistiek. 

Deze zijn onvoldoende fijnmazig. 
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Damme. De te realiseren verbinding weergegeven in onderstaande afbeelding. Het project 
zorgt voor een rechtstreekse verbinding over de weg tussen Antwerpen en de haven van 
Zeebrugge. 

De AX is in het RSV geselecteerd als hoofdweg. Als onderdeel van het Trans-European 
Network (TEN) en de Vlaams-Europese Hoofdtransportas heeft de AX een 
verbindingsfunctie op internationaal en gewestelijk niveau.   

Het voorstel van tracé voorziet in het ontdubbelen van de reeds bestaande zuidelijke 
havenrandweg. In het westen sluit de AX door middel van een nieuwe infrastructuur aan op 
het reeds gerealiseerde aansluitingscomplex ‘Blauwe Toren’. In het oosten wordt een nieuw 
tracé gerealiseerd tussen de zuidelijke havenweg en de N49. 

De streefbeeldstudie en de Plan-MER zijn reeds uitgevoerd. Momenteel zijn een project-
MER, een RUP en een risico-analyse in opmaak. 

 

Figuur 5-2: Tracé van de AX (principeschets) 

5.4.2 Uitvoering Natuurcompensatie  

De gebieden die op het gewestplan zijn aangeduid voor de ontwikkeling van de achterhaven 
van Zeebrugge liggen gedeeltelijk in Europees Vogelrichtlijngebied en gedeeltelijk in 
gebieden die ecologische bescherming genieten door het Vlaams decreet op het 
natuurbehoud van 1997. De Vlaamse regering heeft in 2000 de verdere ontwikkeling van de 
achterhaven goedgekeurd met als voorwaarde dat de gronden die hiervoor worden 
aangesneden en die ecologisch beschermd zijn, gecompenseerd worden. Op 4 maart 2005 
heeft de Vlaamse regering een overeenkomst tussen het Vlaams Gewest, de Maatschappij 
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der Brugse Zeevaartinrichtingen (het Havenbedrijf) en de Vlaamse Landmaatschappij 
goedgekeurd.  

De VLM kreeg als opdracht om natuurcompensaties te realiseren op 362 ha binnen 10 
afgebakende zones. Het gaat om zones die momenteel deels in landbouwgebruik zijn.  

282 ha gronden behorend tot het Europees vogelrichtlijngebied “Poldercomplex” en 232 ha 
biologisch waardevol habitat beschermd op Vlaams niveau liggen in het deel van de 
achterhaven dat het Havenbedrijf de komende jaren verder gaat ontwikkelen. De Vlaamse 
regering heeft in 2000 de 282 ha geschrapt uit het vogelrichtlijngebied. Voor het 
areaalverlies van 282 ha in het vogelrichtlijngebied en voor de 232 ha beschermd op Vlaams 
niveau heeft de Vlaamse regering in 2000 zeven zones (Z1-Z7) met een totale oppervlakte 
van 520 ha aan het vogelrichtlijngebied “Poldercomplex” toegevoegd. De zones bevinden 
zich op het grondgebied van de gemeenten De Haan, Jabbeke en Oudenburg.  

 

 
 

Figuur 5-3: Zoekzones natuurcompensatie (bron: VLM) 

Voornamelijk de natuurtechnische mogelijkheden voor het creëren van 144 ha graslanden 
met zilte elementen zijn van belang bij het zoeken naar de compensatiegebieden. Om die 
reden bleken niet alle gronden van de 520 ha nieuw aangewezen vogelrichtlijngebied even 
bruikbaar en was het niet opportuun om daar volledige compensatie te realiseren voor de 
habitattypes "brakke plas" en "grasland met zilte elementen". Geschikte gronden kunnen wel 
gevonden worden in gebieden die in of nabij de haven gelegen zijn. Daarom werden drie 
zoekzones toegevoegd in en nabij de haven (Z8-Z10)  

Er werd een overeenkomst gesloten om de verschillende habitats als volgt te compenseren:  

• 65 ha moeras: 12 ha in Pompje (Z4), 13 ha in Paddegat (Z5), 10 ha in Ettelgem (Z6) 
en 30 ha in Kwetshage (Z7);  
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• 144 ha grasland met zilte elementen: 14 ha in Vlissegem (Z1), 9 ha in Vijfwege (Z3), 
43 ha in Pompje (Z4), - 2 ha in Paddegat (Z5) (9 ha "grasland met zilte elementen" 
worden getransformeerd tot "moeras" en 7 ha "poldergrasland" worden 
getransformeerd tot "grasland met zilte elementen"), 80 ha in Dudzeelse polder (Z8); 

• 144 ha poldergrasland: 11 ha in Vlissegem (Z1), 4 ha in Palingpot (Z2), 5 ha in 
Vijfwege (Z3), 4 ha in Pompje (Z4), 17 ha in Ettelgem (Z6), 7 ha in Kwetshage (Z7) en 
96 ha in de polder tussen Dudzele en Damme (Z10); 

• 9 ha zone voor brakke plas: 9 ha in de put ten noordoosten van Vlissegem en de 
Eendenkooi Ter Doest (Z9).  

De Dudzeelse Polder behoort planologisch tot het zeehavengebied en is strategisch van 
belang voor een eventuele verdere ontwikkeling van de haven. Momenteel is ingebruikname 
van de Dudzeelse Polder echter nog niet aan de orde (tot 2030). Het zou bijgevolg een 
weinig rationele investering zijn om de 80 ha in de Dudzeelse Polder, die grotendeels 
eigendom is van de Vlaamse overheid en die voor onbepaalde tijd niet voor havenactiviteiten 
gebruikt zal worden, niet voor natuurcompensatie in te zetten en elders 80 ha aan te kopen. 
Als evenwel ooit in de toekomst de Dudzeelse Polder effectief wordt ingericht voor 
havenactiviteiten zullen compensaties moeten gebeuren om de instandhouding van de 
natuur te verzekeren.   

5.5 Ontwikkeling van een Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) en Meest 
Wenselijk Alternatief (MWA) 

Zoals eerder aangegeven maakt dit plan-MER integraal deel uit van de haalbaarheidsstudie 
voor Seine-Schelde West. Binnen deze haalbaarheidsstudie is een integrale afweging 
tussen de verschillende alternatieven voorzien, waarin ook de resultaten van dit plan-MER 
zullen worden meegenomen. Om te vermijden dat er verwarring ontstaat, wordt er binnen 
het plan-MER geen afweging tussen de alternatieven voorzien. Dit wil echter niet zeggen dat 
er geen adequate vergelijking zal gebeuren m.b.t. de milieueffecten van de alternatieven. 

In de haalbaarheidsstudie zal de techniek van de Multi Criteria Analyse (MCA) gebruikt 
worden om de verschillende alternatieven (inbegrepen het nulalternatief) tegen elkaar af te 
wegen, aan de hand van de scores voor de verschillende criteria. Mits keuze van de juiste 
techniek laat MCA toe om kwalitatieve beoordelingen en cijfermatige criteriascores in een 
zelfde systeem op te nemen. Concreet betekent dit dat criteria die kunnen uitgedrukt worden 
in cijferwaarden (b.v. ha, aantal gehinderden, …) niet eerst hoeven omgezet te worden naar 
een kwalitatieve beoordeling (goed, matig, redelijk); de MCA en de techniek van de 
standaardisatie maken dit overbodig. 

Deze oefening houdt ook in dat uitspraken zullen dienen gemaakt te worden over: 

• de manier waarop de criteria gestandaardiseerd worden (bereik en vorm van de 
standaardisatiecurve). Dit impliceert dat een uitspraak gedaan wordt over het al dan 
niet significant zijn van een effect, in vergelijking met een bepaald vergelijkingspunt 
(b.v. emissie van broeikasgassen bij een bepaald scenario t.o.v. de Belgische Kyoto-
verplichtingen); 

• het relatieve belang van de verschillende criteria binnen een discipline en, eventueel, 
tussen de disciplines. 

Het resultaat van deze afweging is een relatieve waardering van de verdiensten van de 
verschillende alternatieven. Door het toepassen van een gevoeligheids- of onzekerheids-
analyse kan het effect van onzekerheden op het niveau van de criteriascores of van de 
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gewichten ingeschat worden en kan de “robuustheid” van de bekomen rangschikking getest 
worden. 

Een belangrijke bemerking in dit verband is dat de MCA niet meer is dan een 
beslissingsondersteunend instrument, en niet zelf de beslissingen dicteert. De MCA geeft de 
beleidsmaker inzicht in de gevolgen van bepaalde keuzes, maar maakt het maken van een 
weloverwogen keuze aan de hand van het in beschouwing nemen van alle beleidsrelevante 
aspecten niet overbodig. 

Op basis van de in het plan-MER en de haalbaarheidsstudie onderzochte alternatieven (zie 
ook verder onder de beschrijving van de alternatieven), zal in dit plan-MER actief gezocht 
worden naar een Meest Milieuvriendelijk Alternatief. Dit MMA probeert de meest negatieve 
milieueffecten te vermijden en de potenties te optimaliseren, zonder daarbij de initiële 
doelstellingen van het plan uit het oog te verliezen. In dit MMA kunnen dan meteen ook een 
homogene set aan milderende maatregelen uit verschillende disciplines worden 
geïntegreerd. 

Uitgaande van de resultaten van de haalbaarheidsstudie zal tevens gezocht worden naar 
een Meest Wenselijk Alternatief (MWA). Dit alternatief houdt –naast met milieuaspecten- ook 
rekening met de andere aspecten die  binnen de haalbaarheidsstudie aan bod komen 
(kostprijs, operationele aspecten e.d.m.).  

Zowel het MMA als het MWA worden in het plan-MER aan een milieubeoordeling 
onderworpen. 
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6. VOORSTELLING VAN DE ALTERNATIEVEN  

6.1 Algemene uitgangspunten 

Het hoofddoel van de haalbaarheidsstudie is na te gaan of een (beperkte) verruiming van 
het Afleidingskanaal van de Leie, technisch, financieel en maatschappelijk haalbaar is om 
zodoende de Vlaamse kusthavens op een vlotte wijze met het binnenvaartnetwerk te 
verbinden, waarbij de nadruk ligt op een haalbare oplossing via het Afleidingskanaal van de 
Leie tussen Schipdonk en Zeebrugge. In het verlengde van onder andere het TEN-
binnenvaartproject “Seine–Schelde verbinding” (middels opwaardering van de Leie en 
verwezenlijking van het Canal Seine-Nord in Frankrijk) is het daarom zinvol om te 
onderzoeken hoe, via het bestaande Afleidingskanaal van de Leie tussen Schipdonk en 
Zeebrugge, de Vlaamse kusthavens beter aangesloten kunnen raken op het (pan-Europese) 
binnenvaartnetwerk. Het tracé van het plan Seine–Schelde volgt immers het 
Afleidingskanaal van de Leie in het gedeelte tussen Deinze en Schipdonk, zodat een 
aangepast Afleidingskanaal van de Leie tussen Schipdonk en Zeebrugge daarop direct 
aansluit. Vandaar dat ook gekozen is voor de benaming “Seine-Schelde-West”. 

Naast de ontsluitingsproblematiek van de kusthavens moet tevens heel gericht worden 
onderzocht of meerwaarden voor de betrokken gemeenten langs het Afleidingskanaal van 
de Leie kunnen worden gerealiseerd. Met betrekking tot de technische aspecten worden de 
volgende uitgangspunten vooropgesteld: 

• Het studieproject wordt uitgewerkt op basis van een gabariet klasse Vb met als 
maatgevend schip een schip van 4500 ton, in enkelrichtingsvaart en met 
kruisingsplaatsen. De voorziene vrije hoogte voor de scheepvaart is gebaseerd op 
drie of vier lagen containers.  

• Het project dient bij te dragen tot een verbetering van de waterhuishouding in het 
doorkruiste gebied.  

6.2 Concrete uitwerking van de uitgangspunten 

6.2.1 Vereist dwarsprofiel van de waterweg 

Het maatgevend schip van klasse Vb is een tweebaks duwvaartkonvooi in gestrekte 
formatie. De bijbehorende maatgevende scheepsafmetingen zijn: 

• lengte L = 185 m 

• breedte B = 11,40 m 

• diepgang T = 3,50 m (geladen tot 4500 ton) en 1,80 m (leeg) 

Figuur 6-1 geeft de dwarsdoorsneden van de bestaande toestand. 
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Afleidingskanaal van de Leie (vak Schipdonk-Balgerhoeke) 

Afleidingskanaal van de Leie (vak Balgerhoeke-Strobrugge) 

Dwarsdoorsnede door het dubbelkanaal (vak Strobrugge-Zeebrugge) 

Figuur 6-1: Dwarssecties (bestaande toestand) 

Conform de uitgangspunten wordt het gabariet uitgewerkt volgens de (sobere) 
ontwerpprincipes van het project Seine-Schelde in Vlaanderen. 

In het project Seine-Schelde is in het voorkeursalternatief uitgegaan van het behoud van de 
breedte aan de waterlijn van de huidige Leie. Dit impliceert eenrichtingsverkeer voor klasse 
Vb, kruisend verkeer voor klasse Va geladen tot een maximale diepgang van 3 meter en 
kruisend verkeer tussen een klasse IV schip en een klasse Vb schip, waarbij de regels van 
een krap profiel wordt gehanteerd.  Dit resulteert in volgende dimensies van het profiel: 

• Bakprofiel 

◦ De breedte bedraagt minimaal 34,20 m.  

◦ De waterdiepte is 4,50 m. 

◦ Het natte oppervlak van de doorsnede is 153,9 m2. 

• Profiel met taluds 

◦ De breedte aan het wateroppervlak bedraagt 50-55 m. 

◦ De waterdiepte is 4,50 m. 

◦ Taludhelling bedraagt 12/4 vanaf 1,3 m onder de waterspiegel. Vanaf 1,3 meter 
waterdiepte tot de waterspiegel is de helling 10/4. 

◦ De breedte op de bodem bedraagt 25,00 m. 

◦ Het natte oppervlak van de doorsnede is 172,4 m2. 
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6.2.2 Vereiste vrije doorvaarthoogte 

De vrije doorvaarthoogte bedraagt 6,50 of 7,00 m boven scheepvaartwegen van klasse IV, 
dit naargelang de waterweg, en 7,00 m of 9,10 m boven scheepvaartwegen van klasse V 
(2000 ton) en klasse VI (meer dan 2000 ton). Hierbij geldt de 7,00 m voor containervaart in 
drie lagen en de 9,10 m voor containervaart in vier lagen. De hoogte wordt gemeten vanaf 
de bevaarbare hoogste waterstand.   

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de vrije doorvaarthoogte ter hoogte van een 
aantal bruggen over het Afleidingskanaal van de Leie  

Tabel 6-1: Vrije doorvaarthoogten bruggen over het Afleidingskanaal van de Leie 

Kunstwerk (m) Bodembreedte (m) Diepte (m) Doorvaarthoogte (m) 

Normaal peil 5,70 m TAW    

Schipdonkbrug Merendree 3 x 6,10  7,50 

Sluisbrug Schipdonk   4,60 

Normaal peil 5,00 m TAW    

Duivekeetbrug-Zomergem 5 x 5,00 3,25 4,30 

Lindekensbrug-Zomergem 8,00 3,00 4,15 

Daelmenbrug-Zomergem   4,60 

Stoktevijverbrug-Zomergem 2 x 5,00 3,25 3,90 

Oostwinkelbrug-Zomergem 18,00 3,00 4,15 

Veldekensbrug-Eeklo-Maldegem 18,00 3,70 4,00 

Nieuwendorpebrug ( Vaart van Eeklo)   4,05 

Raverschootbrug-Eeklo-Maldegem 18,00 3,40 4,60 

N9 (Eeklo-Maldegem)   5,10 

Spoorwegbrug   Beweegbare brug 

Balgerhoekebrug 2 x 7,80 1,80 Beweegbare brug 

Normaal peil 3,30 m TAW    

N49/ E34 Expreswegbrug   9,00 

Celiebrug 8,25 3,00 Beweegbare brug 

Rapenbrug 8,25 3,00 Beweegbare brug 

Stroobrugge   3,85 

Leeskensbrug   4,75 

Jaksenbrug 9,50 2,00 1,65 

Molentjesbrug 13,50 2,50 1,50 

Platheulebrug 12,00 3,00 1,40 

Sifonbrug   1,20 

Oostkerkebrug 18,00 3,00 1,65 

Dudzelebrug   1,40 

Ramskapellebrug    1,20 
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6.2.3 Sluizen 

Sluis 

Afhankelijk van de gekozen waterhoogtes in de kanaalpanden zijn één of twee sluizen 
noodzakelijk. Sluizen voor Klasse Vb-scheepvaart, voor een max. intensiteit van 10.000 
schepen per jaar waarbij er max. 1 maatgevend schip geschut kan worden, dienen minimaal 
aan volgende vereisten te voldoen:  

• kolklengte: 210m tussen de stopstrepen: dit is noodzakelijk om 190m lange 
koppelverbanden toe te laten; 

• kolkbreedte: 12,50m; 

• drempeldiepte: 4,70m t.o.v. maatgevende laagwaterstand; 

• sluisplateauhoogte: min. 2,5 m boven max. schutpeil; 

• vrije doorvaarthoogte onder hefdeuren bij 3-laags containervervoer: 7,00m t.o.v. 
maatgevende hoogwaterstand; 

• benodigde ruimte afgeleid van bovenstaande sluisafmetingen bedraagt 25 à 35 x 
240m (breedte x lengte). 

Voorhaven 

De voorhaven dient voor de afwikkeling van het sluisverkeer en om aankomende schepen 
de gelegenheid te geven af te remmen. Bij voorkeur is de voorhaven over het gehele traject 
recht, waarbij de as samenvalt met de as van de sluis. De totale breedte van de voorhaven 
dient voor Klasse Vb 42,40m te bedragen. De breedte van de wachtruimte hierin is 18,4m. 
Deze dient zich idealiter volledig buiten de verkeersstrook (gevormd door het verlengde van 
de sluiskolk) te bevinden. 

De diepte van de voorhaven is uiteraard minimaal even groot als die van de aansluitende 
vaarweg. Om sedimentatie op de sluisdrempel te vermijden dient de diepte van de 
voorhaven groter te zijn dan de drempeldiepte. 

Tussen de eigenlijke voorhaven en de sluis bevindt zich de fuik. Deze verschaft visuele 
geleiding, verschaft fysieke steun van het voorschip als het schip niet goed slaags voor de 
sluis ligt en voorkomt dat een iets scheefvarend schip klem vaart in het sluishoofd. 

De fuik dient zoveel mogelijk symmetrisch uitgevoerd te worden, de geleidewanden van de 
voorhaven naar het sluishoofd staan onder een helling van 1:4 tot 1:6. Voor Klasse Vb 
vaarwegen wordt aanbevolen de fuik met een gekromd deel aan te sluiten op het sluishoofd. 

De lengte van de fuik is afhankelijk van de breedte van de voorhaven en de keuze omtrent 
de helling waarmee de fuik dit breedteverschil overbrugt. Voor een wachtruimte met een 
breedte van 18,40m is een minimale lengte van de fuik van 73,60m nodig. 

De totale lengte van de voorhaven wordt bepaald door de lengte van de fuik, de lengte van 
de opstelruimte en de lengte van een optionele wachtruimte. De lengte van de opstelruimte 
bedraagt 1,0 à 1,2 maal de kolklengte van de sluis, in dit geval dus 210m à 252m. Een 
bijkomende wachtruimte, bedoeld voor schepen die niet meekunnen bij de eerstvolgende 
schutting, kan aangelegd worden bij drukke vaarwegen. De lengte dient dan gekozen te 
worden in functie van de scheepsdrukte. 
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Indien er sprake is van kegelschepen (vervoeren gevaarlijke stoffen) dient er een aparte 
wachtplaats aangelegd te worden.  

Uitlooplengte 

De uitlooplengte biedt schepen de gelegenheid vaart te minderen bij het naderen van de 
voorhaven en biedt de mogelijkheid het vaarwegprofiel aan te sluiten op de voorhaven. De 
uitlooplengte moet minstens 2,5 maal de lengte van het maatgevend schip bedragen, in dit 
geval dus minstens 467m.  

6.2.4 Passeerstroken 

Als uitgangspunt voor Seine-Schelde West is een profiel gekozen waarbij 
éénrichtingsverkeer voor Klasse Vb-schepen mogelijk is. Gezien de relatief grote lengte van 
het tracé en de verwachte intensiteit van de scheepvaart van klasse Vb moet het mogelijk 
zijn dat twee Klasse Vb-schepen elkaar kunnen kruisen. Daarom zullen op geselecteerde 
plaatsen langs het tracé passeerplaatsen worden aangelegd. 

Wat de breedte van de passeerstrook betreft, is het noodzakelijk dat een aan de 
passeerstrook gelegen maatgevend schip geheel buiten de theoretische vaargeul moet 
liggen. Daarenboven is een veiligheidsstrook van 5m aan te bevelen. Voor klasse Vb 
schepen betekent dit dus dat de oeverlijn 11,40m tot 16,40m achteruitgeschoven moet 
worden t.o.v. het benodigde profiel.  

De diepte van de passeerstrook moet gelijk zijn aan die van de aansluitende vaarweg, in dit 
geval dus 4,50m diep. Deze diepte geldt ook voor de overgang van de passeerstrook naar 
de vaarweg. 

De lengte van de passeerstrook bedraagt minimaal 1,1L met L de lengte van het 
maatgevende schip. Bij voorkeur bedraagt de lengte 2L om manoeuvres vlot toe te laten. 
Voor klasse Vb-schepen betekent dit een lengte van 205m tot 373m. 

Ter hoogte van de passeerstroken dient de werkelijke oeverlijn steeds zichtbaar te blijven 
voor de scheepvaart. De overgang van de passeerstrook naar het vaarwegprofiel moet 
geleidelijk verlopen, met een minimale overgang van 1:2. Voor een passeerstrook met een 
breedte van 11,40m betekent dit dat aan weerszijden een overgang van 22,80m dient 
voorzien te worden. De totale minimum lengte van de passeerstrook wordt dus: 

1,1 x 185m + 2 x (2 x 11,4m) = 250 m 

Deze maat wordt toegepast op plaatsen waar de passeerstrook goed bereikbaar is voor het 
schip, in verband met de benodigde manoeuvreerruimte. Op plaatsen waar manoeuvreren 
minder eenvoudig is, wordt voorgesteld de totale lengte van de passeerstrook 300m te 
maken. 

De oever van de passeerstrook kan bestaan uit een verticale kaaimuur of uit een oever 
onder talud met meerpalen, al dan niet voorzien van een steiger naar de vaste wal ten 
behoeve van de aangemeerde schepen. Afhankelijk van de omgeving waarin de 
passeerstrook zich bevindt en de beschikbare ruimte op de oever wordt gekozen voor één 
van beide opties.  
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6.2.5 Waterhuishouding: het globale systeem van Leie en Schelde 

De omgeving van Gent heeft de laatste jaren meermaals te kampen gehad met 
overstromingen. In 1969 werd de Ringvaart gegraven om voor een betere verbinding tussen 
het zeekanaal Gent-Terneuzen, de Leie, de Schelde en de Brugse Vaart te zorgen voor de 
scheepvaart, maar ook om Gent van wateroverlast te vrijwaren.  

Ruim 35 jaar later wordt  een grotere afwatering van het Groot Pand noodzakelijk. Er zijn 
verschillende mogelijkheden. Eén van de mogelijkheden is het bouwen van een 
uitwateringsconstructie in Terneuzen om de waterafvoer van het kanaal Gent-Terneuzen en 
onrechtstreeks van het Groot Pand via Evergem te vergroten. Dit kan evenwel ook met een 
pompgemaal gedaan worden te Terneuzen. Dit heeft het voordeel om continu water te 
kunnen lozen, doch met een hogere kostprijs. Anderzijds kan de afvoer via het 
Afleidingskanaal van de Leie vergroot worden door het Afleidingskanaal van Schipdonk tot 
Heist te verbreden. Een andere mogelijkheid bestaat erin om water van het Groot Pand af te 
voeren via het kanaal Gent-Oostende en vervolgens via het Boudewijnkanaal. De precaire 
situatie rond Brugge beperkt deze mogelijkheid (IMDC, 2004). 

Bovenstaande illustreert de noodzaak om terdege rekening te houden met het aspect 
waterbeheer bij de studie van de Seine-Schelde West verbinding.   

6.3 Keuze van onderzoeksalternatieven 

6.3.1 Nulalternatief 

Het 0-alternatief is het alternatief waarbij beschreven wordt hoe de toestand in het 
referentiejaar er zal uitzien, zonder dat het plan wordt uitgevoerd. In dit onderzoek worden 
drie 0-alternatieven onderzocht. Bij deze nulalternatieven wordt er van uitgegaan dat er geen 
nieuwe binnenscheepvaartverbinding komt via het Afleidingskanaal van de Leie en dat 
bijgevolg het scheepvaartverkeer blijft verlopen via het kanaal Gent-Brugge. Er kan worden 
verondersteld dat –indien dit het geval is- men verder zal blijven investeren in de 
optimalisatie van dit kanaal. Drie alternatieven worden naar voor geschoven: 

• Nulalternatief:  
Aanpassing van de brug te Steenbrugge en directe omgeving, behoud van het 
éénrichtingsverkeer op het kanaal Gent-Brugge. De beweegbare brug in Steenbrugge 
vormt al lang een knelpunt voor de binnenscheepvaart en voor het kruisend verkeer. 
In het kader van de heraanleg van de Baron Ruzettelaan (o.m. de aanleg van een 
vrije busbaan) wordt ook een nieuwe brug voorzien over het kanaal; 
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Figuur 6-2: Steenbruggebrug: huidige en geplande toestand (bron: topografische kaart 1/10.000 
ZW/W, NGI) 

• Nul+-alternatief: minimale grondinname (krap profiel 1350 ton, bakprofiel onder 
water).  
In dit alternatief wordt  -naast de vervanging van de brug te Steenbrugge- ook het 
krappe deel tussen Beernem en Brugge verder geoptimaliseerd.  
In de zone Beernem - Oostkamp is het kanaal omgeven door gebieden met bijzondere 
natuurwaarden en landschappelijke waarden. In de zone Oostkamp-Brugge loopt het 
kanaal langs industriële en stedelijke gebieden. Een verbreding heeft een negatieve 
impact op deze gebieden. Om deze ingreep te minimaliseren kan zo veel mogelijk 
worden gekozen voor een bakprofiel onder water, waardoor het verruimde kanaal 
minder breed wordt aan de waterlijn en dus minder grondinname behoeft. De nodige 
oeververdediging is in dit geval echter heel wat duurder dan bij een profiel met talud 
onder water.  
Zodoende worden tussen de Louisabrug en de keersluis de waardevolle oevers 
gespaard. Tussen de keersluis en Moerbrugge worden de relicten van de Zuidleie 
gespaard, de meest waardevolle oevers en het natuurgebied de Leiemeersen. Tussen 
Moerbrugge en Steenbrugge kunnen zodoende eveneens relicten van de Zuidleie, 
thans bedding van de Zuidervaart, behouden blijven. Tussen Steenbrugge en Brugge 
wordt het Lappersfortbos ongemoeid gelaten (Figuur 6-3). 

• Nul+2-alternatief: klassieke oplossing (krap profiel 1350 ton).  
In dit alternatief wordt -naast de vervanging van de brug te Steenbrugge- ook het 
krappe deel tussen Beernem en Brugge verder geoptimaliseerd.  
De waardevolle oevers tussen de Louisabrug en de keersluis kunnen niet behouden 
blijven. Tussen de keersluis en Moerbrugge wordt vooral de zuidelijke oever 
gespaard, met in het bijzonder het natuurgebied de Leiemeersen. Tussen Moerbrugge 
en Steenbrugge verdwijnt een gedeelte van een relict van de Zuidleie; het brugje in de 
Klaverdreef over de Zuidervaart moet worden afgebroken en herbouwd over de 
verlegde Zuidervaart. Tussen Steenbrugge en Brugge wordt geraakt aan het 
Lappersfortbos. In het gedeelte tussen Ten Briele en de verbreding aan de 
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Katelijnepoort wordt een bakprofiel toegepast zoals steeds werd voorzien en waarmee 
trouwens rekening werd gehouden toen de Zuidervaart in de jaren '80 van vorige 
eeuw aldaar werd overwelfd. 
 
Een gedetailleerd plan van de geplande ingrepen is terug te vinden in bijlage B. 

 

 

Figuur 6-3: Kanaal Gent-Brugge (Beernem tot Steenbrugge) 
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6.3.2 Onderzoeksalternatieven 

De alternatieven voor een opwaardering van het Afleidingskanaal van de Leie kunnen 
geconfigureerd worden op basis van een groot aantal bouwstenen. Het betreft hier onder 
meer: 

• Keuze van de waterstand, met als meest plausibele: 

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

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

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

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

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

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

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

◦ Sluis te Balgerhoeke, in de voorziene doorsteek opwaarts de bestaande sluis; 

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

◦ Sluis te Schipdonk. 

• Keuze voor de ligging van het kanaal tussen Dudzele en Strobrugge:12 

◦ Optie 1: verbreding van het bestaande Afleidingskanaal (zoals onderzocht werd 
in de MaIS-studie); 

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

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

◦ De vorm van het gabariet van vrije doorvaart (talud, bakprofiel); 

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

◦ De vorm van het dijklichaam in functie van o.a. inpasbaarheid in het landschap; 

◦ De keuze van de doorvaarthoogte (7,00m of 9,10m). 

• Keuze van het lengteprofiel, met aandacht voor: 

◦ De locatie van de passeerstroken;  

◦ Bochtafsnijdingen. 

                                                                  
12 Opwaarts van Strobrugge wordt uitgegaan van de ligging van het kanaal zoals onderzocht in de MaIS-studie 
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Figuur 6-4: Kanaalpanden en mogelijke locaties  van de sluizen  

 

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

Voor de doorvaarthoogte wordt vertrokken van 7,00m of drie lagen containers. De keuze 
voor passeerstroken, de nodige bochtafsnijdingen e.d.m. zijn niet bepalend voor de 
alternatievenkeuze, maar zullen in de loop van de haalbaarheidsstudie worden vastgelegd. 
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Tabel 6-2: Gegevens met betrekking tot waterstand en ligging 

Waterstand (mTAW) Ligging13 

sluis Dudzele-
Damme 

Damme-
Strobrugge 

sluis Strobrugge-
Balgerhoeke 

sluis Balgerhoeke-
Schipdonk 

sluis 1 2 

x 1,5 1,5  1,5  1,5 x  2 

 3,5 3,5  3,5  3,5 x 1  

 3,5 3,5  3,5  3,5 x  2 

x 1,5 1,5 x 3,5  3,5 x  2 

x 1,5 1,5 x 3,5 x 5,0 x  2 

x 1,5 1,5 x 3,5 x 5,6   2 

x 1,5 1,5 x 5,6  5,6   2 

 3,5 3,5 x 5,6  5,6  1  

 3,5 3,5  3,5 x 5,6  1  

x 5,6 5,6  5,6  5,6  1  

In de bovenstaande tabel zijn de 3 onderzoeksalternatieven aangeduid, die toelaten om de 
haalbaarheid te onderzoeken en de mogelijkheid inhouden om de waaier van problemen, 
voor- en nadelen in kaart te brengen: 

• Er worden sluizen onderzocht in Dudzele, Strobrugge en Schipdonk; 

• Het waterpeil in de verschillende kanaalpanden varieert tussen het laagste peil van 
1,5mTAW en het hoogste peil van 5,6mTAW. Dit impliceert de volledige bandbreedte 
inzake: 

− Effecten inzake grondwaterinteractie en bijhorende verzilting, vernatting, 
verdroging; 

− Effecten inzake vrije doorvaarthoogte en bijgevolg ook noodzakelijke brughoogten; 

− Effecten inzake oppervlaktewaterbeheer, met zowel effecten m.b.t de afvoer van 
Schelde- en Leiewater, als de effecten m.b.t. de afwatering van het doorkruiste 
gebied (polders); 

− Effecten inzake de vereiste dijkhoogte (rekening houdend met de nodige 
veiligheidsmarge tegen overstromingen). 

• Het afwaarts deel tussen Dudzele en Strobrugge wordt beschouwd als 2 aparte kanalen 
en als gecombineerd kanaal, waarbij de mogelijke aspecten inzake grondverzet 
enerzijds en de aspecten van waterbeheer, die verbonden zijn aan het gebruik van het 
Leopoldkanaal als scheepvaartkanaal aan bod komen (dit aspect is zeker belangrijk in 
het geval dat in het afwaarts pand een normaal peil van 3,5mTAW wordt ingesteld) 

6.3.2.1 Alternatief 1 

Alternatief 1 gaat uit van een waterpeil van 1,50mTAW over de volledige lengte van de 
nieuwe verbinding. Dit houdt in dat twee sluizen noodzakelijk zijn aan beide uiteinden 

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

middenberm) 
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(Schipdonk en Zeebrugge). Voor de ligging tussen Strobrugge en Damme wordt gekozen 
voor de tweede optie, nl. het verwijderen van de middendijk. Ter hoogte van woonkernen 
wordt het normale profiel vervangen door een bakprofiel. Welke gevolgen dit heeft op de 
dwarsdoorsnede wordt weergegeven in onderstaande figuur. Het gekleurde deel is het deel 
dat uitgegraven dient te worden. Het omlijnde deel is de natte doorsnede. 

 

Afleidingskanaal van de Leie (vak Schipdonk-Balgerhoeke): Bakprofiel geprojecteerd op bestaande toestand 

Afleidingskanaal van de Leie (vak Balgerhoeke-Strobrugge) 

Dwarsdoorsnede door het dubbelkanaal (vak Strobrugge-Zeebrugge) 

Figuur 6-5: Dwarssecties Alternatief 1 

6.3.2.2 Alternatief 2 

Alternatief 2 gaat uit van een waterpeil van 3,50mTAW over de volledige lengte van de 
nieuwe verbinding. Dit houdt in dat slechts één sluis noodzakelijk is (Schipdonk). Voor de 
ligging tussen Strobrugge en Damme wordt gekozen voor de tweede optie, nl. het 
verwijderen van de middendijk. Ter hoogte van woonkernen wordt het normale profiel 
vervangen door een bakprofiel. Welke gevolgen dit heeft op de dwarsdoorsnede wordt 
weergegeven in onderstaande figuur. Het gekleurde deel is het deel dat uitgegraven dient te 
worden. Het omlijnde deel is de natte doorsnede. 
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Afleidingskanaal van de Leie (vak Schipdonk-Balgerhoeke): Bakprofiel geprojecteerd op bestaande toestand 

Afleidingskanaal van de Leie (vak Balgerhoeke-Strobrugge) 

Dwarsdoorsnede door het dubbelkanaal (vak Strobrugge-Zeebrugge) 

Figuur 6-6: Dwarssecties Alternatief 2 

6.3.2.3 Alternatief 3 

Alternatief 3 gaat uit van een waterpeil van 3,5mTAW tussen de haven van Zeebrugge en 
Strobrugge. De sectie Strobrugge-Balgerhoeke ligt op 5,6mTAW, het huidige peil van het 
kanaal Gent-Brugge. Dit houdt in dat slechts één sluis noodzakelijk is (Strobrugge). Voor de 
ligging tussen Strobrugge en Damme wordt gekozen voor de eerste optie, nl. een verbreding 
van het Afleidingskanaal op de linkeroever. Dit houdt ook in dat het Leopoldkanaal op zijn 
huidig peil behouden blijft. Ter hoogte van woonkernen wordt het normale profiel vervangen 
door een bakprofiel. Welke gevolgen dit heeft op de dwarsdoorsnede wordt weergegeven in 
onderstaande figuur. Het gekleurde deel is het deel dat uitgegraven dient te worden. Het 
omlijnde deel is de natte doorsnede. 
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Afleidingskanaal van de Leie (vak Schipdonk-Balgerhoeke): Bakprofiel geprojecteerd op bestaande toestand 

Afleidingskanaal van de Leie (vak Balgerhoeke-Strobrugge) 

Dwarsdoorsnede door het dubbelkanaal (vak Strobrugge-Zeebrugge) 

Figuur 6-7: Dwarssecties Alternatief 3 

6.3.3 Varianten 

Naast de alternatieven, die betrekking hebben op de inrichtingsprincipes die hiervoor werden 
geschetst kunnen –min of meer onafhankelijk van het onderzochte alternatief, een aantal 
varianten worden onderzocht. Het betreft de wijze waarop het afleidingskanaal wordt 
aangesloten op de achterhaven van Zeebrugge en de doorvaarthoogte.  

Aansluiting op Haven van Zeebrugge 

Met betrekking tot de aansluiting van het onderzoeksalternatief (langs het Afleidingskanaal), 
worden twee aanslutingsvarianten beschouwd naast de basisaansluiting, die een verbinding 
vormt tussen het Afleidingskanaal en het Boudewijnkanaal ter hoogte van de zuidelijke 
begrenzing van het havengebied. 

Een eerste variant inzake aansluiting bestaat uit het doortrekken van het kanaal langsheen 
het havengebied van Zeebrugge en aan te sluiten aan het havenareaal  ter hoogte van het 
Verbindingsdok.  

Een tweede variant sluit aan op de achterhaven via het in aanbouw zijnde zuidelijk 
insteekdok. 

Van deze varianten zal in eerste instantie de technische haalbaarheid worden onderzocht. 
Pas wanneer deze varianten technisch haalbaar blijken zullen in tweede instantie de andere 
aspecten worden onderzocht. 

 



 

Kennisgeving Plan-MER Seine-Schelde West     46 

Figuur 6-8: Aansluiting achterhaven Zeebrugge: basisvariant 

Figuur 6-9: Aansluiting achterhaven Zeebrugge: variant verlengd afleidingskanaal 
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Figuur 6-10: Aansluiting achterhaven Zeebrugge: variant insteekdok 

4-laags containervaart 

Om 4-laags containervaart te kunnen realiseren dient een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m  
te worden voorzien. De effecten van deze variant worden beschouwd ten opzichte van het 
alternatief waarbij 7,00 m  doorvaarthoogte wordt aangehouden. 

6.3.4 Scenario-elementen 

Scenario-elementen zijn veranderingen in de context die mogelijk een significante invloed 
hebben op de resultaten van de haalbaarheidsstudie. De ingrepen die deel uitmaken van de 
scenario’s behoren niet tot Seine-Schelde West. In het onderzoek zal worden nagegaan wat 
de invloed is van de scenario-elementen op de resultaten van de haalbaarheidsstudie. 

Zeesluis Terneuzen 

De potentiële bouw van een zeesluis in Terneuzen zal negatieve effecten hebben op de 
waterbalans. Een tractaat met Nederland stipuleert immers dat er een gemiddelde van 13 
m³/s debiet dient geleverd te worden om zoutindringing tegen te gaan. Gezien er nog geen 
beslissing genomen is omtrent dit project, dient de bouw van de zeesluis te Terneuzen en de 
bijhorende problematiek van de waterbalans opgenomen te worden als een scenario binnen 
het haalbaarheidsonderzoek Seine-Schelde West. 

Project Zwin 

Momenteel wordt een mogelijke uitbreiding van het natuurgebied ‘Het Zwin’ in Knokke 
onderzocht. Het is nog onzeker onder welke vorm dit project zal uitgevoerd worden.  Een 
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aantal varianten voorzien in het gebruik van grote hoeveelheden spuiwater (ca. 300.000 m³) 
om de Zwingeul te behoeden tegen dichtslibben. Afhankelijk van de wijze waarop dit water 
wordt aangevoerd zijn er significante effecten op de waterhuishouding in Seine-Schelde 
West. 

Onder getij brengen achterhaven Zeebrugge 

De ontwikkeling van het “strategisch haveninfrastructuurproject” (SHIP) in de achterhaven 
van Zeebrugge is een belangrijk onderdeel van het strategisch plan voor de haven van 
Zeebrugge. Dit project dient ervoor te zorgen dat de haven van Zeebrugge de marktvraag 
kan blijven accommoderen middels voldoende capaciteit en goed bereikbare maritieme 
terminals. Hiertoe wordt voorzien dat de westelijke achterhaven ontwikkeld en in reconversie 
gebracht wordt met als direct doel de achterhaven geschikt te maken voor de afwikkeling 
van snelle Short Sea trafieken en feedering trafieken. Het strategisch plan van de haven van 
Zeebrugge liet twee valabele inrichtingsalternatieven open voor de verbetering van de 
nautische toegankelijkheid. Deze kan gerealiseerd worden door middel van een ‘open-
getijzone’ of door middel van een ‘snelle zeesluis’. 

De verschillende mogelijke inrichtingsalternatieven worden momenteel nog op hun 
haalbaarheid onderzocht. De keuze tussen deze opties is mogelijk van belang voor de 
impacts op waterhuishouding en op de wijze waarop de verbeterde binnenvaartverbinding 
aan de haven wordt aangesloten. 

In het alternatief ‘open getijzone’ wordt voorzien dat de afsluiting en verbinding met het 
Boudewijnkanaal gerealiseerd wordt via een nieuwe sluis met afmetingen 230 x 25 m. 

Als algemene basisgegevens voor de ‘open getijzone’ gelden: 

• Het opheffen van de Visartsluis en het realiseren van de vaargeul met een breedte 
van ca. 85m, tot een drempel van -10.00 TAW. 

• Het Boudewijnkanaal wordt uitgediept tot -10.00 TAW en tevens langs de oostelijke 
zijde verbreed. 

• De omgeving van het Prins Filipsdok en het Oud Ferrydok (dokken + terreinen) 
worden stapsgewijs gereorganiseerd in functie van een reconversie van deze zone. 
Hierbij worden aanmeerfaciliteiten en haventerreinen gefaseerd heringericht. 

• De gehele omgeving rondom de getijzone wordt op een hoger niveau gebracht ten 
behoeve van de zeewering, de uitgegraven gronden worden hiervoor aangewend. 

• De afsluiting en verbinding met het Boudewijnkanaal wordt gerealiseerd via een 
nieuwe sluis met afmetingen 230 x 25 m. 

• De aansluiting met het Verbindingsdok wordt via het bouwen van infrastructuur 
afgesloten, waarbij tevens een wegverbinding tussen het zuidelijk deel van de 
achterhaven en de omgeving van het noordelijk Insteekdok wordt gerealiseerd en 
waarbij ook een sluisdeur tussen beide havendelen voorzien wordt voor gebruik in 
geval van onderbreking of onderhoud. 

Als algemene basisgegevens voor het alternatief met snelle sluis gelden: 

• Het vervangen van de Visartsluis door een snelle sluis met nuttige afmetingen van 
250 x 40 m en drempeldiepte -10.00 TAW. 

• Het Boudewijnkanaal wordt uitgediept tot -6.50 TAW en tevens langs de oostelijke 
zijde verbreed. 
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• De wegverbinding tussen het zuidelijk deel van de achterhaven en de omgeving 
van het noordelijk insteekdok wordt gerealiseerd door middel van een 
brugconstructie met een centraal beweegbaar deel om de doorvaart van schepen 
mogelijk te laten. 

• De omgeving van het Prins Filipsdok en het Oud ferrydok (dokken + terreinen) 
worden stapsgewijs gereorganiseerd in functie van een reconversie van deze zone. 
Hierbij worden aanmeerfaciliteiten en haventerreinen gefaseerd heringericht. 

 

 

Figuur 6-11: Haven van Zeebrugge (bron: Google Earth) 
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7. RELEVANTE INFORMATIE UIT BESTAANDE ONDERZOEKEN 

Binnen het studiegebied is de laatste jaren heel wat studiewerk verricht. Het studiewerk 
draait voornamelijk rond vier onderwerpen: 

• De haven van Zeebrugge 

• De aanleg van de AX 

• De Seine-Scheldeverbinding 

• De ontsluiting via de binnenvaart van de kusthavens 

• De waterhuishouding in het studiegebied 

• De natuurontwikkeling langs de kanalen. 

In wat volgt worden kort de belangrijkste studies en hun inhoud en relevantie opgesomd. 

7.1 De haven van Zeebrugge 

Strategisch Plan voor de haven Brugge-Zeebrugge met inbegrip van het Plan-MER en 
de passende beoordeling (WES - 2006) 

Het strategisch plan onderzoekt een geïntegreerd ontwikkelingsscenario waarin alle 
ontwikkelingen werden opgenomen die zich redelijkerwijze de komende jaren zullen 
voordoen. Ook een betere hinterlandverbinding via de binnenvaart is hierin opgenomen. Er 
wordt echter geen uitspraak gedaan over de wijze waarop dit dient te gebeuren. 

Voor drie specifieke planelementen werd specifiek onderzoek verricht: 

• De kruising van de AX met het Boudewijnkanaal: de beslissing tot opname van het 
Brugse binnenhavengebied in het zeehavengebied. Deze beslissing heeft een 
weerslag op de nautische toegankelijkheid via het Boudewijnkanaal. In het 
strategisch plan wordt na afweging o.m. geopteerd voor de bouw van een brug voor 
de AX over het Boudewijnkanaal met een vrije doorvaarthoogte van 15m. De brug 
leidt tot een aantasting van het beschermd dorpsgezicht ten zuiden van de AX. 

• Het strategisch haveninfrastructuurproject: in dit kader worden twee alternatieven 
onderzocht voor het verbeteren van de nautische toegankelijkheid van de 
achterhaven: de bouw van een snelle zeesluis of het creëren van een open 
getijzone. Verder worden stappen aangegeven waarin de haven in de toekomst kan 
ontwikkelen. 

• Verbinding oostelijke Voor en Achterhaven: Doel van dit project is de bouw van een 
verbeterde verbindingsweg tussen de havenrandweg-Oost en de oostelijke 
strekdam. 

Kostenbatenanalyse voor het strategisch plan van de haven Brugge-Zeebrugge 
(Resource Analysis - 2007) 

De KBA onderzoekt de economische haalbaarheid van de in het strategisch plan 
ontwikkelde opties voor het strategisch haveninfrastructuurproject. Uit de conclusies blijkt dat 
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beide opties economisch haalbaar zijn, maar dat het onder getijde brengen van de 
achterhaven grotere onzekerheden met zich meebrengt. 

MER Bouwlocaties Oosterweeltunnel in de Waaslandhaven of Zeebrugge (Technum 
NV - 2006) 

Onderwerp van het MER is het bepalen van de milieueffecten van de aanleg van 
bouwdokken voor de bouw van tunnelelementen voor de Oosterweelverbinding. Eén van de 
mogelijkheden is gelegen in de achterhaven van Zeebrugge. Gezien dit project geheel 
binnen het haventerrein is gelegen is er weinig interactie met Seine Schelde West. 

MER Aanleg spoorverbinding te Lissewege tussen L51A en L51B 'Bocht ter Doest" 
(Belconsulting - 2006-2007) 

MER voor de aanleg van een rechtstreekse aansluiting tussen de spoorlijn 51A naar het 
zuiden en spoorlijn 51B. Vermits dit project volledig ten oosten van het Boudewijnkanaal is 
gesitueerd is er geen direct verband. De eventuele impact op de multimodale ontsluiting 
wordt wel mee beschouwd. 

Project-MER achterhaven Zeebrugge 

Het MER voor de achterhaven van Zeebrugge zou op korte termijn voltooid moeten zijn. Dit 
MER zou ten opzichte van het Plan-MER voor de AX weinig bijkomende relevante informatie 
bevatten. 

7.2 De aanleg van de AX 

De AX vormt de verbinding van de N31 Brugge-Zeebrugge ten westen van de haven met de 
N49-E34 (Knokke-Antwerpen) te Westkapelle. De AX loopt langs de zuidrand van het 
havengebied, parallel met de spoorlijn. De aansluiting van Seine-Schelde West met het 
Boudewijnkanaal volgt hetzelfde tracé. 

Ontwerpstreefbeeld AX (WES - 2002)  

Het ontwerpstreefbeeld formuleert een ruimtelijke visie over de rol van de weg. Deze visie 
wordt concreet vertaald in doelstellingen en concepten over de gewenste ruimtelijke rol van 
de hoofdweg in de relatie tot zijn omgeving. Dit vormt het afwegingskader voor o.m. de 
keuze van aansluitingscomplexen. 

Passende beoordeling AX Westkapelle (WES – 2004) 

Om tijdig een zicht te krijgen op het optreden van al dan niet significante effecten van de 
realisatie van de AX op de natuurwaarden van het vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’ liet 
AWV reeds in 2004 een passende beoordeling uitvoeren. De passende beoordeling 
bestudeerde de impact van drie tracévarianten op de natuurwaarden ten noorden van het 
Afleidingskanaal-Leopoldkanaal. Als conclusie werd gesteld dat alle varianten leiden tot een 
significant of mogelijk significant effect. In de passende beoordeling werd tevens 
aangegeven dat er geen redelijke alternatieve oplossingen zijn en werden dwingende 
redenen van openbaar belang aangetoond. Compenserende maatregelen werden bijgevolg 
noodzakelijk geacht. Er werden zoekzones gedefinieerd voor deze compensatie.  
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Plan-MER voor de aanleg van de AX tussen de N31 en de N49 te Westkapelle 
(Belconsulting 2006-2007) 

Dit plan-MER onderzoekt de milieu-impact van de geplande aanleg van de AX. Deze weg 
loopt deels parallel aan de geplande kanaalverbinding. Het onderzochte ontwerp bevat o.m. 
een lage brug over Afleidings- en Leopoldkanaal. Het in het streefbeeld voorziene 
aansluitingscomplex te Westkapelle (3 niveaus) wordt vanuit landschappelijk oogpunt minder 
wenselijk geacht en niet verder onderzocht. Het Plan-MER zou op korte termijn voltooid 
moeten zijn. 

7.3 Seine-Schelde verbinding 

Economische Seine-Schelde Studie (Resource Analysis-Technum-IMDC, 2001) 

De studie onderzoekt de economische haalbaarheid van de verschillende alternatieven voor 
de Seine-Scheldeverbinding. De studie besluit dat een opwaardering van de Leie tussen 
Deinze en de Franse grens de voorkeur geniet. Voor het traject van Gent tot de Schelde 
gaat de voorkeur naar de opwaardering van de ringvaart en de aansluiting op het kanaal 
Gent-Terneuzen. 

Vervolgstudie Seine-Schelde: Rivierherstel Leie (Belconsulting, 2005) 

De studie onderzoekt de ruimtelijke en technische mogelijkheden van de opwaardering van 
de Leie in het kader van de Seine-Scheldeverbinding tot op het niveau van het voorontwerp. 
In de opwaardering wordt het project ‘rivierherstel Leie’ geïntegreerd, dat tot doel heeft de 
natuurlijkheid en landschappelijk kwaliteit van de Leie te verbeteren, o.m. door het terug 
aankoppelen van afgesneden meanders. 

Plan-MER Seine-Schelde (Ecorem - 2006-2007) 

Het Plan-MER onderzoekt de milieueffecten van het in de vervolgstudie ontwikkelde 
voorontwerp. In het kader van dit Plan-Mer worden teven een ecohydrologische en 
landschapsstudie uitgewerkt.  

7.4 Binnenvaartontsluiting Vlaamse kusthavens 

Maatschappelijke impactstudie voor de ontsluiting van de Vlaamse 
kusthavens (Resource Analysis-Technum-IMDC, 2001) 

De studie onderzoekt de haalbaarheid van de in het RSV voorgestelde alternatieven voor de 
ontsluiting van de kusthavens: 

• Afbakening van corridors geschikt voor de aanleg van een nieuw kanaal;  

• Selectie van de beste corridor op basis van ruimtelijke en milieucriteria; 

• Ontwikkeling van de optimale variant voor de aanleg van een nieuw kanaal; waaronder 
grondplannen, ontwerpspecificaties en flankerende maatregelen; 

• Impactanalyse van drie alternatieven (i.e. optimale variant van het nieuwe kanaal; 
verbetering van bestaande kanaal en zee-riviervaart) op basis van een brede reeks 
criteria: milieu, ruimtelijk, sociaal, economisch, cultureel; 

• Sociale kosten-batenanalyse; 
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• Integrale vergelijking en beoordeling. 
 

Meer informatie over de resultaten van de MaIS is terug te vinden in paragraaf 4.4. 

7.5 Studies m.b.t. waterhuishouding 

MER inrichting van de uitmonding van de Zwinnevaart in Damme (Belconsulting, 
2004) 

Het MER bespreekt aanpassingen aan de Zwinnevaart ten behoeve van de afwatering van 
de Zwinpolder. Er wordt hierbij aangegeven dat er nog geen modellering bestaat die 
noodzakelijk zouden zijn voor een exacte inschatting van de effecten van de geplande 
ingrepen.  

Hydraulische en hydrologische modelleringen 

Voor een belangrijk deel van het studiegebied zijn hydraulische en hydrologische 
modelleringen gebeurd. Hierna worden enkele van de belangrijkste referenties 
weergegeven. 

• Kanaal Gent-Oostende, simulaties naar aanleiding van de wateroverlast, december 
2002, I/RA/11242/03.057/PDV, in opdracht van AWZ afdeling WLH. IMDC (2004). 

• IMDC (2005). Opmaak van numerieke hydrologische en hydraulische modellen van 
het Leiebekken, deel Vb: Vergroten van de afvoermogelijkheden afwaarts van Gent, 
I/RA/11288/04.062/FFO, in opdracht van AWZ afdeling WLH. 

• Lapère-SWK (2000). Studie van de optimalisatie van de waterafvoer via het 
Afleidingskanaal van de Leie, vak Schipdonk-Zeebrugge, Boekdeel 1: Inventarisatie, 
in opdracht van AWZ afdeling Bovenschelde. 

• Soresma (1999). Inventarisatie waterhuishouding Leopoldkanaal, in opdracht van 
AMINAL afdeling Water. 

7.6 Studies m.b.t. natuurontwikkeling van de kanalen 

Gebiedsvisie m.b.t. het kanaal Gent-Brugge (INBO, 2005) 

De gebiedsvisie schetst enerzijds de natuurontwikkelingsmogelijkheden en 
beheermaatregelen voor de bermen van het kanaal Gent-Brugge en anderzijds de 
natuurontwikkelingsscenario’s voor de omgeving van het kanaal.  

De voorgestelde beheermaatregelen voor de bermen omvatten per traject het ideale 
maaibeheer en het ideaal natuurbeheer. Op korte termijn kan werk worden gemaakt van de 
uitvoering van het voorgestelde beheer bij de prioritaire zones. Op lange termijn kan 
gestreefd worden naar een volledig natuurvriendelijk beheer van de bermen. 

De voorgestelde natuurontwikkelingsscenario’s schetsen een aantal 
ontwikkelingsmogelijkheden voor natuur in de omgeving van het kanaal Gent-Brugge. Deze 
scenario’s bezitten een verschillend ambitieniveau voor natuurontwikkeling. Aan elk van 
deze scenario’s zijn een aantal randvoorwaarden en inrichtings- of beheermaatregelen 
gekoppeld. 
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Specifiek voor de Leiemeersen wordt volgende ontwikkeling vooropgesteld (maximaal 
scenario) 

• streven naar een ongepercelleerd landschap van natte halfnatuurlijke graslanden, 
moeras en ruigte 

• streven naar droge halfnatuurlijke graslanden met verspreid struweel in de 
dekzandrug “Stuyvenberge” 

• gebruikslandbouw  

• herstel oude meanders 

• beschermen infiltratiezones 

• maximaal herstel van de hydrologie 

Verkennende ecologische gebiedsvisie voor het Leopoldkanaal en omgeving (INBO, 
2004) 

De studie bevat zeer gedetailleerde informatie over de actuele natuur langs het 
Leopoldkanaal. Er wordt een overzicht van te nemen maatregelen en het gewenst beheer 
gegeven.  

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het beheer van de bermen van het 
Leopoldkanaal, waaronder de middenberm met het Afleidingskanaal. Er worden ook 
natuurontwikkelingsscenario’s geschetst voor het omgevend gebied. Bijzondere aandacht 
wordt ook geschonken aan de betonnen bunkers die een interessante schuilplaats vormen 
voor vleermuizen. 

Groenbeheersplan voor de gewestwegen T300 en N378 (AWV, 2003) 

In dit bermbeheersplan is een langetermijnvisie uitgewerkt die als leidraad dient voor het 
onderhoud van bermen en bomenrijen langs de gewestwegen T300 en N378. Dit zijn wegen 
die parallel lopen met het Leopoldkanaal op het grondgebied van Damme. Het plan zorgt 
voor een onderbouwing van de verjonging van de populierenrijen langs het Leopoldkanaal. 
Daarbij worden zowel landschappelijke, ecologische, beleidsmatige, maatschappelijke en 
verkeerstechnische argumenten opgelijst en afgewogen binnen het wettelijk kader. 
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8. EFFECTEN, CRITERIA EN METHODE VAN EFFECTBEPALING 

8.1 Algemeen 

8.1.1 Onderzoek van de componenten en alternatieven 

Het doel van het plan-MER is de nodige onderbouwing aan te leveren met betrekking tot de 
keuze van het beste alternatief voor de ontsluiting van de kusthavens. Zoals in het vorige 
hoofdstuk werd aangegeven bestaat elk van de onderzoeksalternatieven uit een groot aantal 
bouwstenen. De onderzoeksalternatieven werden vooral gedefinieerd om een zicht te krijgen 
op de grootst mogelijke milieueffecten die het project meebrengt. Zoals blijkt uit Tabel 6-2 
zijn er echter heel wat andere combinaties denkbaar. 

Voor wat betreft de mobiliteitsgebonden disciplines (mobiliteit, geluid, lucht) is de exacte 
uitvoeringswijze slechts beperkt relevant. Alle alternatieven hebben immers dezelfde 
(mobiliteits)doelstelling.  

Voor wat betreft de niet-mobiliteitsgebonden disciplines (water, bodem, fauna&flora, 
landschap, ruimtelijke ordening) is de keuze van de verschillende componenten 
doorslaggevend. Daarom zullen in het onderzoek eerst de componenten –zoals beschreven 
in 6.3.2- zelf worden onderzocht op hun merites en effecten. In een tweede fase worden zij 
geïmplementeerd in het plangebied. Op deze wijze is het eenvoudiger om naderhand –bij de 
opmaak van het MMA en MWA- de globale impact te bepalen. 

Deze benaderingswijze laat ook toe om aan de verschillende componenten verbeteringen 
aan te brengen en de effecten te milderen. 

8.1.2 Ingreep-effectrelaties  

8.1.2.1 Overzicht van de projectfasen, hoofd- en deelingrepen 

In functie van de effectvoorspelling wordt het project ingedeeld in hoofdingrepen met elk een 
aantal relevante deelingrepen. De ingrepen kunnen elk een bepaalde impact op het milieu 
hebben en dienen hierbij in twee fasen beschouwd te worden. Allereerst is er de aanleg- of 
uitvoeringsfase. In tweede instantie is er de gebruiks- of exploitatiefase. Aangezien we hier 
te maken hebben met een plan-MER zal de meeste aandacht uitgaan naar effecten die zich 
afspelen op systeemniveau en die een permanent karakter hebben. Tijdelijke en lokale 
effecten (zoals ze bijvoorbeeld optreden tijdens de uitvoering van de infrastructuurwerken) 
zullen slechts beschreven worden voor zover ze een belangrijke impact hebben op 
systeemniveau. 

Volgende hoofdingrepen worden onderscheiden: 

• Werforganisatie en voorbereidingswerken; 

• Verbreding en verdieping van de vaarweg; 

• Bouwen van kunstwerken; 

• Aanleg van wegenis; 

• Aanplantingen; 

• Verwijderen van tijdelijke infrastructuur.  
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• Exploitatie van infrastructuur; 

Achtereenvolgens worden deze hoofdingrepen opgedeeld in significante deelingrepen. 

Werforganisatie en voorbereidingswerken 

• Verwerven van percelen; 

• Rooien van bomen en struikgewas; 

• Slopen van gebouwen / kunstwerken 

• Verwijderen van bestaande wegverhardingen; 

• Inrichten van werfzone; 

• Afbakenen van werkstroken; 

• Opslag van materialen; 

• Aanleggen van werfwegen; 

• Tijdelijk omleiden van bestaand wegverkeer; 

• Aanpassen, verplaatsen van nutsleidingen. 

Verbreding en verdieping van de vaarweg 

• Verplaatsen van grachten en waterlopen; 

• Uitgraven van kanaal; 

• Aanleg dijken 

• Oeververdediging; 

• Afvoeren en bergen van (verontreinigde) gronden en baggerspecie. 

Bouwen van kunstwerken 

• Heiwerken 

• Bouw van kaaimuren; 

• Bouw van sluizen/stuwen; 

• Bouw van pompen/uitwateringsconstructies; 

• Bouwen en aanpassen van bruggen; 

• Plaatsen van duikers en kokers; 

Aanleg van wegenis 

• Grondverbeteringswerken 

• Aanleg wegverharding 

• Afwerking: electromechanica , schilderwerken,... 

Aanplantingen 
• Stabiliseren van taluds en bermen; 
• Aanplanten van bomen en struikvegetatie. 
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Exploitatie van infrastructuur 
• Exploitatie van de vaarweg; 
• Exploitatie van de weginfrastructuur; 
• Waterbeheer. 

Verwijderen van (tijdelijke) infrastructuur 
• Verwijderen van ballast, werfwegen en overbodig geworden infrastructuur; 
• Herstellen van de oorspronkelijke toestand. 

8.1.2.2 Schema 

Uitgaande van de deelingrepen en een eerste afbakening van de karakteristieken van het 
milieu in het studiegebied kunnen de mogelijke milieueffecten afgeleid worden. Het al dan 
niet effectief voorkomen en de mate en ernst waarmee de opgesomde effecten voorkomen 
wordt verder in het plan-MER bekeken.  

In Tabel 8-1 wordt het ingreep-effectenschema voor het plan ‘Seine-Schelde West’ 
voorgesteld. Bij elke deelingreep worden de potentieel relevante effectgroepen vermeld 

 

Tabel 8-1: Ingreep-effectenschema (potentiële, te onderzoeken effecten)  

Legende 

t significant tijdelijk effect 

b significant blijvend effect 

GW grondwater 

OW oppervlaktewater 

 

Hoofd- en deelingrepen potentiële, te onderzoeken effectgroepen 

Werforganisatie / voorbereidingswerken 
Verwerven van percelen  
Rooien van bomen en 
struikgewas 

b: Biotoopverlies, landschapswaarden, visuele impact  
t: Geluidsverstoring, verbrandingsgassen, stof, ruimtelijke structuur 

Slopen van gebouwen / 
kunstwerken 

b: Landschapswaarden, archeologie, visuele impact, ruimtelijke structuur  
t: Geluidsverstoring , trillingen, verbrandingsgassen, stof 

Verwijderen bestaande 
wegverharding 

b: Landschapswaarden, visuele impact, ruimtelijke structuur, mobiliteit  
t: Geluidsverstoring , trillingen, verbrandingsgassen, stof 

Inrichten van werfzone b: Landschapswaarden, bouwkundig erfgoed, archeologie  
b/t: Profielverstoring, verdichting, bodemsanering  
t: Biotoopverlies, Verstoren van hydrografie, Vervuiling oppervlaktewater, 
geluidsverstoring, visuele impact, verbrandingsgassen, stof, ruimtelijke structuur 

Afbakenen van 
werkstroken 

t: Ruimtelijke structuur 

Opslag van materialen b/t: Profielverstoring, verdichting, ruimtebeslag, bodemvervuiling  
t:  Vervuiling oppervlaktewater, grondwatervervuiling, wijziging infiltratie, visuele 
impact, verbrandingsgassen, stof, ruimtelijke structuur 

Aanleggen van 
werfwegen 

t/b: Landschapswaarden, bouwkundig erfgoed, archeologie , profielverstoring, 
verdichting, biotoopverlies, barrièrewerking, versnippering   
t: Verstoren van hydrografie, vervuiling oppervlaktewater, geluidsverstoring, trillingen, 
visuele impact, verbrandingsgassen, stof, mobiliteit, ruimtelijke structuur, licht 

Tijdelijk omleiden van 
bestaand wegverkeer 

t: Geluidsverstoring , trillingen, barrièrewerking, verbrandingsgassen, mobiliteit, 
ruimtelijke structuur 

Aanpassen en 
verplaatsen van 

b: Archeologie, ruimtelijke structuur,  
t/b: Profielverstoring, bodemsanering 
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Hoofd- en deelingrepen potentiële, te onderzoeken effectgroepen 
nutsleidingen t: Geluidsverstoring , biotoopverlies, landschapswaarden, bouwkundig erfgoed, visuele 

impact, verbrandingsgassen, stof, mobiliteit 

Verbreding en verdieping van de vaarweg 
Verplaatsen van 
grachten, waterlopen en 
leidingen 

b: Landschapswaarden, archeologie, visuele impact, ruimtelijke structuur, 
biotoopverlies-wijziging 
t/b: Verstoring hydrografie  
t: Verbrandingsgassen, stof, infrastructuur 

Uitgraven van kanaal b: Profielverstoring, archeologie, grondverzet, bodemsanering  
t: Geluidsverstoring , trillingen, verbrandingsgassen, stof, werfverkeer 

Aanleg dijken b: Profielverstoring, maaiveldwijziging, grondverzet, landschapswaarden + structuur, 
archeologie, visuele impact, ruimtelijke structuur, biotoopwijziging,  
t: Geluidsverstoring, trillingen, verbrandingsgassen, stof, infrastructuur 

Oeververdediging b: Biotoopwijziging,  
t: Geluidsverstoring, verbrandingsgassen 

Afvoeren en bergen van 
verontreinigde grond en 
baggerspecie 

b: Landschapswaarden + structuur, archeologie, visuele impact,  profielverstoring, 
verdichting, ruimtebeslag, bodem- en GW-vervuiling, grondverzet 
t/b: Vervuiling oppervlaktewater  
t: Geluidsverstoring, trillingen, verbrandingsgassen, stof 

Bouwen van kunstwerken 

Uitvoeren van heiwerken b: Archeologie, profielverstoring  
t: Geluidsverstoring en trillingen, verbrandingsgassen 

Bouw van kaaimuren b: Profielverstoring, archeologie, grondverzet, visuele impact  
t: Geluidsverstoring en trillingen, verbrandingsgassen 

Bouw van sluizen / 
stuwen 

b: Profielverstoring, archeologie, grondverzet, visuele impact  
t: Geluidsverstoring , trillingen, verbrandingsgassen, stof, werfverkeer, waterkwaliteit, 
waterkwantiteit, GW 

Bouwen van pompen / 
uitwateringsconstructues 

b: Archeologie, visuele impact, bouwkundig erfgoed, profielverstoring, grondverzet  
t/b: Verstoring hydrografie, verstoren stroming, GW-daling; geluidsverstoring 
t: trillingen, verbrandingsgassen, stof 

Bouwen en aanpassen 
van bruggen 

b: Landschapswaarden + structuur, archeologie, visuele impact , bouwkundig erfgoed, 
profielverstoring, verdichting, bodemsanering   
t/b: biotoopverlies, mobiliteit 
t: geluidsverstoring, trillingen, verbrandingsgassen, stof  

Plaatsen van duikers en 
kokers 

b: archeologie, profielverstoring, verdichting,  bodemsanering, grondverzet  
t/b: wijziging hydrografie 
t: geluidsverstoring, trillingen, verbrandingsgassen, stof 

Aanleg van wegenis 

Grondverbeteringswerken b: Profielverstoring, Verdichting, archeologie, 
t: Geluidsverstoring, trillingen, verbrandingsgassen, stof, 

Aanleg wegverharding b: Landschapswaarden, profielverstoring, verdichting, archeologie, biotoopverlies, 
barrièrewerking, versnippering, oppervlaktewaterkwantiteit   
t: Vervuiling oppervlaktewater, geluidsverstoring, trillingen, visuele impact, 
verbrandingsgassen, stof, mobiliteit, ruimtelijke structuur, licht 

Afwerking: 
elektromechanica,  
schilderwerken,… 

b: visuele impact, licht 

Aanplantingen 

Stabiliseren van oevers, 
taluds en bermen 

b: Profielverstoring,  biotoopwijziging, verdichting, visuele impact,  
t: Geluidsverstoring, verbrandingsgassen, stof, 

Aanplanten van bomen 
en struikvegetatie 

b: biotoopwijziging, landschapswaarden  en –structuur, archeologie, visuele impact,  
t: Geluidsverstoring, trillingen, verbrandingsgassen, stof 

Verwijderen van (tijdelijke) infrastructuur 

Verwijderen van ballast, 
werfwegen en overbodig 
geworden infrastructuur 

b: bodemherstel, landschapswaarden  en –structuur, archeologie, visuele impact 
t: Geluidsverstoring, trillingen, verbrandingsgassen, stof 

Herstellen van de 
oorspronkelijke toestand 

b: bodemherstel, herstel van hydrografie, biotoopwijziging, landschapswaarden  en –
structuur, archeologie, visuele impact,  
t: Geluidsverstoring, trillingen, verbrandingsgassen, stof 

Ingebruikname/ exploitatie van infrastructuur 

Exploitatie van de 
vaarweg  

b: Bodemvervuiling, Vervuiling OW en GW, geluidsverstoring, barrièrewerking, 
luchtkwaliteit, mobiliteit, licht, ruimtelijke structuur 
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Hoofd- en deelingrepen potentiële, te onderzoeken effectgroepen 
Weginfrastructuur b: Bodemvervuiling, Vervuiling OW en GW, geluidsverstoring, barrièrewerking, 

luchtkwaliteit, mobiliteit, licht, ruimtelijke structuur 
Waterbeheer b: Oppervlaktewaterkwantiteit, Oppervlaktewaterkwaliteit, GW-kwantiteit, GW-

kwaliteit, biotoopwijziging, landschap, visuele impact, archeologie 

 

8.1.3 Bepaling van de effecten per discipline 

De wijze waarop de milieueffectbeoordeling van de verschillende alternatieven zal 
plaatsvinden op het niveau van de individuele disciplines zal gebeuren conform de 
bepalingen van het MER-decreet van 18 december 2002 en uitvoeringsbesluit 10/12/2004 
en zal rekening houden met de richtlijnen(boeken) inzake milieueffectrapportage in het 
Vlaams Gewest14. 

Per discipline wordt de volgende algemene methodologie gevolgd:  

• Overzicht van het relevant beleids- en juridisch kader dat als toetsings- of 
beoordelingskader zal gebruikt worden voor de voorspelde of beschreven effecten; 

• Afbakening studiegebied en situering ten opzichte van het plangebied; 

• Beschrijving referentiesituatie(s); 

• Beschrijving en beoordeling van de impact. Bij de effectvoorspelling en –beoordeling 
worden, indien relevant, tevens enkele aandachtspunten opgesomd die verder dienen 
behandeld te worden op project-MER niveau; 

• Voorstellen voor mildering, post-evaluatie en monitoring; 

• Aandachtspunten te behandelen op project-MER niveau; 

• Opgave van de leemten in de kennis. 

In volgende paragrafen worden de methodologie en de belangrijkste aandachtspunten per 
discipline toegelicht. Hierbij komen achtereenvolgens aan bod: 

• Afbakening van het werkveld (geografisch en inhoudelijk); 

• Beschrijving van de bestaande toestand en de referentiesituatie; 

• Overzicht van de mogelijke effecten en methode van effectbepaling; 

• Beoordelingskader (te bestuderen criteria); 

Onder de milieueffecten worden beschouwd de disciplines Water, Bodem, Lucht, Geluid, 
Fauna en flora, Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie, Mens-Mobiliteit en Mens-
Ruimtelijke aspecten (met speciale aandacht voor het aspect landbouw). Elk van deze 
aspecten wordt behandeld door een erkend MER-deskundige. De vertaling van voornoemde 
effecten naar eventuele impact op de gezondheid van de mens gebeurt door de MER-
coördinator. 

Ook de effecten met betrekking tot andere aspecten (b.v. lichthinder, energie en 
grondstoffen) zullen, indien ze als relevant kunnen beschouwd worden en voor zover ze niet 
thuishoren onder een van bovenvermelde disciplines, door de MER-coördinator beschreven 
worden. 

                                                                  
14  Er bestaan nog geen specifieke richtlijnenboeken voor plan-MER’s. De hier vermelde richtlijnenboeken hebben 

betrekking op project-MER’s.  
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8.1.4 Aandachtspunten voor de toekomstige ontwikkeling 

Waterwegen vormen in Vlaanderen vaak bijzondere ontwikkelingszones voor 
bedrijventerreinen en watergebonden activiteiten. De nabijheid van de haven van Zeebrugge 
enerzijds en de N49 en toekomstige AX anderzijds zouden kunnen zorgen voor dergelijke 
ontwikkelingen. 

Ontwikkeling van bedrijven en bedrijventerreinen langsheen waterwegen kaderen in de 
eerste plaats in het bevorderen van gebruik van de binnenvaart binnen de goederen 
vervoersketen. Er dient echter rekening mee gehouden te worden dat dergelijke terreinen 
eveneens een belangrijke verkeersgeneratie via de weg kunnen teweegbrengen waardoor 
een aantal omliggende wegen in het plangebied en erbuiten zwaarder belast zouden 
worden. Bij het in de toekomst mogelijk in overweging nemen van een ontwikkeling 
langsheen het nieuwe kanaal, dienen dan ook de ruimtelijke en mobiliteitseffecten ten 
gronde worden onderzocht. 

Daarnaast ontstaat er door de optimalisatie van de waterweg en de ombouw van de N49 een 
multimodaal ontsloten buitengebied tussen Strobrugge en Zeebrugge. Een goede ontsluiting leidt 
vaak tot het ontwikkeling van bedrijventerreinen. Op deze plaats, op korte afstand van de Vlaamse 
Zeehavens, is deze ontwikkeling niet irreëel. Op andere plaatsen langs de N11, tussen Antwerpen 
en Gent, vindt deze ontwikkeling reeds plaats, zoals de industrieterreinen te Sint-Niklaas, 
Beveren. Het buitengebied is op deze plaats een poldergebied, met agrarische en 
landschappelijke waardes. De open ruimte vormt een splitsing tussen de haven van Zeebrugge, 
het kleinstedelijk gebied Eeklo en de haven van Gent. Conform het ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen zijn ontwikkelingen op deze plaats niet gewenst. Ook op langere termijn is het 
wenselijk om deze open ruimte tussen de havens te behouden. 

8.2 Mens-Mobiliteit 

8.2.1 Afbakening van het werkveld 

8.2.1.1 Algemeen 

Het  plan kan een aanzienlijke impact hebben op het functioneren van een globaal gebied. 
De te verwachten effecten op niveau van mobiliteit kunnen tweeërlei worden opgevat:  

• Op macroniveau voor wat betreft de globale vervoersstromen op Vlaams en 
internationaal niveau;  

• Verder op lokaal micro/mesoniveau waar het plan een impact kan hebben op het 
lokaal functioneren van het wegennetwerk, verbinding tussen kernen, 
bedrijvenzones en dergelijke. 

8.2.1.2 Geografische afbakening 

Zoals hierboven aangegeven situeren de mobiliteitseffecten zich op verschillende 
schaalniveaus en geografische gebieden. In de eerste plaats zal het plan een impact hebben 
op een zeer ruim gebied, zelfs op Vlaams en op internationaal niveau, waar fundamentele 
wijzigingen in de vrachttrafieken kunnen verondersteld worden. De wijziging en verschuiving 
van trafieken ten gevolge de realisatie van het plan zullen in beeld gebracht worden voor 
zover ze significant zijn. 

Als tweede niveau kan het meer lokaal micro- of mesoniveau beschouwd worden, waar 
tengevolge de realisatie van het plan mobiliteitseffecten optreden. In deze gaat het dan over 
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de onmiddellijke omgeving van het kanaal en het functioneren van het plaatselijke 
wegennetwerk waar mogelijk bepaalde bestaande relaties worden gewijzigd waardoor 
verkeersstromen en belasting van wegvakken fundamenteel wijzigen. 

8.2.1.3 Inhoudelijke afbakening 

De effecten binnen de plan-MER worden onderzocht in het kader van de discipline mens 
sociaal-organisatorische aspecten: verkeer en mobiliteit. Hierbij gaat het om de wijze waarop 
verkeer en vervoer functioneren binnen een zekere context en de impact die te verwachten 
valt op deze verkeersnetwerken. 

Zoals reeds eerder aangegeven worden de mobiliteitseffecten op twee grote niveaus 
onderzocht. In de eerste plaats zal op een macroscopisch niveau bekeken worden wat de 
verschuiving van trafieken is die men kan verwachten en in hoeverre het realiseren van het 
plan een modal-shift kan teweegbrengen. In die zin zal, door gebruik te maken van de 
matrices van het vrachtmodel Vlaanderen, modelmatig voor horizon 2020 en op 
modelzoneniveau, onderzocht worden welke de goederentrafieken zijn en wat de 
verschuivingen naar de binnenvaart kunnen zijn. Hieruit volgt eveneens een zeker effect op 
bijvoorbeeld de belasting van het wegennet op een ruime schaal. 

In de tweede plaats worden de mobiliteitseffecten op meer microscopisch niveau onderzocht 
door onderzoek naar de effecten van de realisatie van het plan op het functioneren van het 
omliggende en betrokken wegennet. De voorliggende planalternatieven kruisen immers 
belangrijke en minder belangrijke wegen waarbij het realiseren van (beweegbare) bruggen, 
omleidingen of knippen in bepaalde tracés, een belangrijke impact kunnen hebben op het 
lokaal functioneren van het verkeersnetwerk. In de eerste plaats worden de 
mobiliteitseffecten tengevolge het plan via de Verkeersmodellen Oost- en West-Vlaanderen 
geëvalueerd en beschreven. Bijgevolg kan inzicht worden gegeven in verschuivingen van 
verkeersstromen op lokaal niveau, omrijfactoren en dergelijke. In dit opzicht zal eveneens 
afstemming worden gezocht met het proces voor de aanleg van de AX, die in zekere mate 
interfereert met voorliggend plan. 

Tenslotte zullen de plaatselijke netwerken voor zwakke weggebruikers in beschouwing 
worden genomen, waarbij een kwalitatief oordeel zal opgemaakt worden over de impact van 
het herstructureren van de lokale verbindingen in het plangebied. 

8.2.2 Beschrijving van de bestaande toestand en de referentiesituatie 

8.2.2.1 De structuur van de verbindingen 

Het studiegebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een aantal 
hoofdverbindingen, dit zowel voor wat betreft de weg, het spoor als de binnenvaart. 
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Wegverbindingen 

Bovenlokale verbindingen 

In het gebied zijn 2 hoofdwegen aanwezig, de N49-E34 en de E40. De toekomstige AX zal 
ook als hoofdweg worden uitgevoerd en heeft een tracé zeer dicht langs het geplande 
verbindingskanaal. De AX en de N49 kruisen het Afleidingskanaal en Leopoldkanaal 3 maal. 

De N44 (primaire weg) vormt de verbinding tussen de parallelle hoofdwegen N49 en E40 
van Maldegem naar Aalter. 

De N9 (secundaireweg1) Brugge-Maldegem-Gent kruist het Afleidingskanaal ter hoogte van 
Balgerhoeke. 

De N31 verbindt de E40 met de haven van Zeebrugge en fungeert als belangrijkste 
toegangsweg tot Brugge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8-1: Bovenlokale verbindingen  

E40 

N49 

AX 

N44 

N9 

N31 
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Lokale verbindingen 

De lokale verbindingen vormen een zeer fijnmazig netwerk doorheen het gebied. Langsheen 
het hele Afleidingskanaal / Leopoldkanaal is dit netwerk aanwezig en er zijn ca 23 kruisingen 
tussen de kanalen en het lokaal wegennetwerk.  

Over een totale lengte van het kanaaltraject van ca 40 km betekent dat gemiddeld om de 2 
km een oversteekplaats voor lokaal verkeer. 

 

 

Figuur 8-2: Lokale verbindingen  

Spoorverbindingen 

Het spoorwegennet kent een radiale structuur. Gent en Brugge vormen twee knooppunten 
waaruit verschillende lijnen vertrekken en van waaruit verschillende overstapmogelijkheden 
bestaan. 

Het station in Gent vormt een belangrijk knooppunt voor de verbinding van het plangebied 
met de rest van het hinterland: Brussel (Leuven-Luik-Keulen), Antwerpen (Roosendaal), 
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Kortrijk (Rijsel),....  Vanuit Gent vertrekt eveneens een lijn naar Eeklo (personenvervoer), 
naar Zelzate (goederenvervoer) en naar Terneuzen (goederenvervoer). Het knooppunt in 
Brugge zorgt voor de verdeling naar de kust.  Zo is er een verbinding tussen Brugge-De 
Panne, Brugge-Oostende, Brugge-Blankenberge, Brugge-Zeebrugge en Brugge-Knokke-
Heist. 

De lijn tussen Brugge en Zeebrugge wordt voornamelijk voor goederenvervoer gebruikt, de 
lijn tussen Oostende en Brugge zowel voor goederenvervoer als voor personenvervoer. De 
lijn Zeebrugge-Brugge - Gent- Wetteren- Aalst- Denderleeuw- Ath-Parijs is dé internationale 
spoorverbinding die voor het goederenvervoer structuurbepalend is. Voor het 
personenvervoer is dat de lijn Oostende-Brugge-Gent-Brussel-Leuven-Luik-Keulen.  

Binnenvaartverbindingen 

De waterwegen vormen een net met uiteenlopende technische eigenschappen en met 
verschillend belang voor de mobiliteit. 

In het studiegebied vinden we de volgende waterverbindingen terug: 

• Kanaal Gent – Brugge - Oostende 

• Boudewijnkanaal 

• Afleidingskanaal van de Leie (bevaarbaar tot Balgerhoeke) 

• Kanaal van Eeklo 

• Leopoldkanaal (onbevaarbaar) 

• Het kanaal Brugge-Sluis (Damse vaart)  
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Figuur 8-3 Binnenvaartverbindingen 

 

De volgende waterwegen zijn bepalend voor de binnenvaartontsluiting: 

• Het Boudewijnkanaal verbindt Brugge met Zeebrugge en behoort tot klasse VI (> 
2000 ton)   

• Het kanaal Gent-Brugge-Oostende is een waterweg met een belangrijke betekenis 
voor het goederenvervoer van en naar de concentratiegebieden van economische 
activiteiten (klasse IV- 1350 ton behoudens de sectie tussen Beernem en Brugge op 
600ton). Het gedeelte tussen Brugge en Oostende behoort tot klasse V (2000 ton). 

8.2.2.2 Verkeers- en vervoerskenmerken 

In de eerste plaats zal voor de bestaande toestand via analyse van de matrices van het 
vrachtmodel Vlaanderen, inzicht worden geboden in de bestaande vervoersspanningen die 
zich momenteel stellen tussen de verschillende modellenzones. 

Voor de beschrijving van de lokale problematiek zal in de eerste plaats worden uitgegaan 
van de vervoersnetwerken van de provinciale verkeersmodellen Oost- en West Vlaanderen. 
Hieruit vloeit een waarheidsgetrouw beeld voort van het huidig functioneren van de diverse 
wegen binnen het plangebied, waar nodig worden deze netwerken aangevuld met kleinere 
wegen en verbindingen die van belang zouden kunnen zijn. 

Verder zullen de structuren voor fietsers en voetgangers in beschouwing worden genomen 
binnen het plangebied. In het verloop van de studie zal immers onderzocht worden of hier 
belangrijke impacten te verwachten vallen voor deze gebruikers. 

8.2.2.3 Referentiesituatie 

Zoals eerder aangegeven wordt het jaar 2020 als referentiejaar gekozen. Op basis van  de 
verwachte wijzigingen van de structuur van de verbindingen en de geplande ruimtelijke 
ontwikkelingen wordt met de beschikbare verkeers- en vervoersmodellen de 
referentiesituatie in beeld gebracht. Speciale aandacht zal daarbij gaan naar de 
ontwikkelingen in de haven en de aanleg van de AX. De voor de AX gebruikte prognoses 
zullen hierbij als uitgangspunt dienen.  

8.2.3 Effecten en effectbepaling  

De effectbeoordeling voor de discipline mobiliteit wordt uitgevoerd op verschillende 
schaalniveaus zodat de mobiliteitsimpact op de globale goederenstromen in Vlaanderen 
wordt onderzocht, evenals de lokale impact van het plan op het functioneren van het 
plaatselijke wegennet, lokale relaties en zachte weggebruikers. 

Volgende effectgroepen zullen worden geëvalueerd: 
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• Duurzaamheid van ontwikkeling: 

Door gebruik te maken van de matrices van het vrachtmodel Vlaanderen enerzijds en de 
capaciteit van het waterwegennet anderzijds, wordt een inschatting gemaakt van de modal 
shift die gerealiseerd kan worden door realisatie van het plan. Tevens wordt de impact op de 
overige vervoersnetwerken beoordeeld. De beoordeling gebeurt kwantitatief op basis van de 
gebruikte verplaatsings- en kostenmatrices voor alle modi. 

• Impact op het omliggende wegennet: 

De impact op het onderliggende wegennet wordt op twee manieren beoordeeld. Enerzijds 
wordt via de verkeersmodellen Oost- en West Vlaanderen de impact op het omliggende 
wegennetwerk in kaart gebracht met verschuivingen van verkeersstromen en een 
verschillende belasting van het netwerk. Deze beoordeling gebeurt kwantitatief op basis van 
de ingezette verkeersmodellen. 

Verder wordt via expertoordeel de impact op het lagere netwerk geëvalueerd. In deze kan de 
realisatie van het plan bijzondere gevolgen hebben op het functioneren van bijvoorbeeld 
fiets- en voetgangersnetwerken, maar eveneens in relatie tot het functioneren van de 
landbouw. Deze beoordeling gebeurt kwalitatief. 

8.2.4 Beoordelingskader 

Tabel 8-2: Beoordelingscriteria voor de discipline Mens-Mobiliteit 

Effect Criterium Methodiek Eenheid 

Duurzaamheid van 
ontwikkeling 

Modal shift Kwantitatieve evaluatie van de 
vervoersprognose 

Ton vracht / 
% 

Impact op het omliggende 
wegennet 

Verschuiving van 
verkeersstromen omliggend 
wegennet 

Kwantitatieve evaluatie in aantal 
voertuigen 

Aantal 
voertuigen 
(pae) 

 Wijziging relaties lager 
wegennet 

Expertenoordeel op basis van 
kwalitatieve gegevens en omrijfactoren 

7-delige 
schaal 

 

Bij het expertenoordeel wordt volgende zevendelige schaal gehanteerd: 

Tabel 8-3: Significantiekader  

Score Betekenis (waardering) 

--- Het effect is sterk negatief.  Mildering van het effect is noodzakelijk. Het is echter te verwachten dat 
mildering of compensatie het negatieve effect slechts deels zal kunnen opheffen.  

-- Het effect is matig negatief. Mildering is noodzakelijk. Er kan van uitgegaan worden dat door mildering 
het effect in die mate kan beperkt worden dat het residueel effect aanvaardbaar is.. 

- Het effect is gering negatief. Mildering is wenselijk om het residueel effect nog verder te reduceren, 
doch niet noodzakelijk 

0 Het effect is afwezig of niet aantoonbaar, of verwaarloosbaar. Mildering is niet vereist. 

+ Het effect is gering positief  

++ Het effect is matig positief  
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+++ Het effect is sterk positief  

 

8.3 Mens-ruimtelijke aspecten 

8.3.1 Afbakening van het werkveld 

8.3.1.1 Geografische afbakening 

De te verwachten effecten van het plan betreffende mens - ruimtelijke aspecten kunnen een 
grote invloedsfeer hebben, afhankelijk van de onderzochte effectgroep. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen het studiegebied op macroniveau, mesoniveau en microniveau. 

Het studiegebied op macroniveau behelst de ruime omgeving van de kanalen: alle 
aangrenzende kernen en open ruimtegebieden. Daarbij wordt geen strikte afbakening 
gehanteerd. Op dit schaalniveau wordt de ruimtelijke context bestudeerd. 

Het studiegebied op mesoniveau omvat de maximale contour van de projectgebieden van de 
verschillende varianten. Binnen deze contour wordt het ruimtegebruik onderzocht. 

Voor bepaalde effecten kan het noodzakelijk blijken om in te zoomen op specifieke plaatsen 
van het projectgebied. Dit microniveau wordt dan afgebakend in relatie tot het te 
onderzoeken effect. Dit kunnen bv. profielen zijn, of een specifiek knooppunt. 

8.3.1.2 Inhoudelijke afbakening  

De effecten worden onderzocht in het kader van de discipline mens sociaal-organisatorisch: 
ruimtelijke ordening. Concreet kan dit omschreven worden als de wijze waarop de ruimte 
georganiseerd is en gebruikt wordt door de mens. Daarbij onderscheiden we twee 
effectgroepen: de wisselwerking met de ruimtelijke context en het ruimtegebruik. De effecten 
betreffende de visueel-landschappelijke impact worden onderzocht in de discipline 
landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie, de mobiliteitseffecten in de discipline mens 
sociaal-organisatorisch aspecten: mobiliteit.  

Relevant beleidsmatig kader 

Op ruimtelijk vlak is er een uitgebreid beleidsmatig kader. Enerzijds zijn er de ruimtelijke 
structuurplannen die de gewenste ruimtelijke structuur omvatten voor een bepaalde 
planperiode en schaalniveau en bindend zijn voor de overheid, anderzijds zijn er 
bestemmingsplannen, al dan niet als vertaling van deze structuurplannen, die bindend zijn 
voor iedereen. 

De hogere structuurplannen, het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de provinciale 
Ruimtelijke Structuurplannen, zijn relevant inzake de globale ontwikkelingsprincipes. Ze 
leggen ruimtelijke principes vast die bij de beoordeling van de effecten sturend zijn voor het 
expertenoordeel. 
De relevantie van de gemeentelijke structuurplannen situeert zich voornamelijk in de 
referentiesituatie. Ze geven het wensbeeld van hoe het gebied zich in de volgende 
planperiode kan ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk om het aspect ‘gewenst’ juist te 
evalueren. De plannen geven een optimale ruimtelijke structuur weer, maar de effectieve 
uitvoering op het terrein is niet altijd zeker. Daarom wensen we bij het inschatten van de 
referentiesituatie enige voorzichtigheid aan de dag te leggen bij het beschouwen van de 



 

Kennisgeving Plan-MER Seine-Schelde West     68 

gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, en onderscheid te maken tussen ontwikkelingen 
die als zekerheden kunnen beschouwd worden en ontwikkelingen die mogelijk zijn, maar 
afhankelijk van tal van andere factoren vooraleer deze eventueel gerealiseerd zullen 
worden. 

De verschillende bestemmingsplannen, gewestplan, plannen van aanleg en ruimtelijke 
uitvoeringsplannen op de verschillende niveaus hebben een beperktere relevantie. Het zijn 
juridische instrumenten die de overheid toe laten om de gewenste ruimtelijke structuur op 
terrein af te dwingen. Indien blijkt dat de juridische plannen niet in overstemming zijn met 
deze gewenste ruimtelijke structuur kunnen deze juridische plannen aangepast worden aan 
deze nieuwe visie. De beoogde ingreep is immers een ruimtelijk structurerend element op 
Vlaams niveau.  

De bestaande bestemmingsplannen hebben wel een zekere signaalfunctie. Op de plaatsen 
waar reeds jaar en dag een juridische reservatiestrook aanwezig is voor de waterweg is de 
uitbreiding van het kanaal reeds verwacht. Er zijn twee types van reservatiestroken: voor 
toekomstige waterwegen en een iets bredere algemene reservatie en 
erfdienstbaarheidszone. De eigenaars van gebouwen en gronden in deze stroken weten dat 
een inname voor een uitbreiding van het kanaal mogelijk is. Bijkomend was het niet mogelijk 
om stedenbouwkundige vergunningen af te leveren die meer inhielden dan instandhoudings- 
en onderhoudswerkzaamheden. Daardoor zijn er vaak knelpunten inzake hedendaagse 
comforteisen e.d. Duidelijkheid over de concrete grondinname maakt het mogelijk om de 
gebouwen die behouden kunnen blijven maar nu getroffen zijn door de reservatiestrook 
ontwikkelingsmogelijkheden te bieden conform het beleid van de desbetreffende gemeente.  

De relevantie van deze plannen beperkt zich dus tot: 

• het nagaan of de vroegere doelstelling van deze plannen nog actueel is, en indien 
wel, of deze niet strijdig is met de nieuwe visie.  

• de beperktere impact van grondinnames die in een juridische reservatiestrook gelegen 
zijn t.o.v. grondinnames die zich niet in de reservatiestrook bevinden. 

Effectgroepen 

Een eerste effectgroep heeft betrekking op de wisselwerking met de ruimtelijke context. 
Wat is het effect van de ingreep op de bestaande nederzettingstructuur, de natuurlijke 
structuur, functionele relaties, ... ? Zorgt het gewijzigde kanaal voor een versterking van de 
aanwezige structuren (valoriseren) of is het een totaal nieuwe structuur die de ruimtelijke 
context ingrijpend wijzigt (genereren)? En is dit een positieve of negatieve evolutie? Naast 
het effect op de ruimtelijke structuren en functionele verbindingen is ook het effect op de 
beeldkwaliteit van belang. Deze effectgroep benadert de ruimte structureel en op een hoger 
schaalniveau.  

Een tweede effectgroep bundelt alle aspecten van het ruimtegebruik. Dit zijn louter 
functionele aspecten van de ruimte. Relevante effecten kunnen optreden bij het 
ruimtebeslag per functie, mogelijke restruimtes en meervoudig ruimtegebruik. Op basis van 
bestaande data kan op een snelle manier de globale impact van de ingreep nagegaan 
worden. Effecten zijn enkel te verwachten binnen de contour van de verschillende 
projectgebieden, het studiegebied op mesoniveau. Voor bepaalde effecten, zoals 
restruimtes, kan het nuttig zijn om in te zomen op concrete knelpunten.  

8.3.2 Beschrijving van de bestaande toestand en de referentiesituatie 

In de beschrijving van de bestaande toestand zal uitgegaan worden van de aanwezige 
ruimtelijke deelstructuren, verbindingen, het ruimtegebruik en profielen. Daarbij zal gebruik 
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gemaakt worden van input uit de verschillende structuurplannen, topografische kaarten, 
orthofoto’s, het bodemgebruiksbestand Corine, technische profielen van de waterweg en 
bijhorende kunstwerken en aanvullende terreinbezoeken.. 

8.3.2.1 Ruimtelijke context 

Aan de hand van de ruimtelijke structuur wordt de ruimtelijke context beschreven. Daarbij 
worden de nederzettingsstructuur, de economische structuur, de groenstructuur, de 
recreatieve structuur en de structuur van de verbindingen integraal bestudeerd. De 
samenhang tussen deze structuren en de verbindingen ertussen vertellen heel wat over het 
functioneren van het gebied op een hoger schaalniveau.  

De beeldkwaliteit van het kanaal vormt daarbij een afzonderlijk aspect. De beeldkwaliteit kan 
gedefinieerd worden als ‘de visuele perceptie van de communicatie tussen het kanaal en de 
bijhorende ruimtelijke elementen met de omgeving, en dit vanuit verschillende 
gezichtstandpunten’. Het landschap bestaat uit verschillende lagen, die elk getuigen van een 
andere manier van ruimtelijk functioneren. Samen met bijhorende ruimtelijke elementen 
zoals bruggen, sluizen, dijken, flankerende bomenrijen vormt een kanaal een eigen 
landschapslaag. Een kanaal is een kunstmatig iets dat geen deel uitmaakt van andere 
landschapslagen op deze plaats: er is geen vallei met natuurlijke afwateringstructuur, er zijn 
vaak dijken en andere elementen die het bestaande reliëf wijzigen ... . Dit betekent niet dat 
het kanaal niet landschappelijk ingepast kan zijn, of de beeldkwaliteit van het landschap niet 
positief beïnvloedt. De inpassing houdt verband met hoe de bepalende aspecten 
communiceren met de omgeving. Deze bepalende aspecten zijn verschillend naargelang het 
standpunt waar men zich bevindt. Vanuit de ruime omgeving zijn hogere elementen 
bepalend: zorgt een hoge brugconstructie voor een landmark die de omgeving positief 
structureert? Op microniveau, in de kanaalruimte zelf zijn er andere bepalende elementen: 
Creëert de waterhoogte een positief beeld? Is de ruimte op mensmaat of de afstand van 
oever tot oever te grootschalig? 

8.3.2.2 Ruimtegebruik 

Het ruimtegebruik wordt bekeken vanuit het ruimtebeslag per functie, de restruimtes en het 
meervoudig ruimtegebruik. 

Het ruimtebeslag per functie wordt op een snelle manier gekwantificeerd met behulp van het 
bodemgebruiksbestand Corine. Deze bodemgebruikskaart is opgemaakt aan de hand van 
satellietbeelden en is als dusdanig niet 100% correct, maar is een middel dat ons op een 
snelle manier inzicht kan geven op het gebruik van en de verhouding tussen de 
verschillende functies. Bijkomend wordt het aantal gebouwen in het projectgebied bekeken. 

Eventuele restruimtes worden bestudeerd op microniveau. Ter hoogte van infrastructuren 
zoals bruggen en sluizen wordt nagegaan of er onbenutte ruimtes aanwezig zijn. 

Bij het meervoudig ruimtegebruik wordt er onderzocht welke andere functies gebruik maken 
van het kanaal. Is er recreatie aanwezig langs en op het kanaal? Zijn er natuurlijke 
structuren die overlappen met het kanaal? 

8.3.2.3 Referentiesituatie 

De beschrijving van de referentietoestand voegt gekende ontwikkelingen en 
ontwikkelingsopties uit de structuurplannen, die als zekerheid beschouwd kunnen worden, 
toe aan de bestaande toestand.  
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8.3.3 Effecten en effectbepaling  

De voorgestelde alternatieven creëren verschillende effecten tijdens de aanlegfase en de 
exploitatiefase. De ruimtelijke effecten tijdens de aanlegfase zijn tijdelijk, tijdens de 
exploitatiefase permanent. 

8.3.3.1 Impact tijdens de aanlegfase 

Tijdens de aanlegfase zijn relevante tijdelijke effecten op de ruimtelijke context en het 
ruimtegebruik te verwachten.  

De belangrijkste effecten zullen optreden bij de functionele relaties. De ingrepen kunnen 
immers tot het tijdelijk onderbreken van een aantal verbindingen, zoals bruggen, leiden die, 
afhankelijk van de tijdsduur van de onderbreking, een grote impact hebben op het ruimtelijk 
functioneren van het gebied. Ook de verbindingen op en langs het kanaal, zoals het 
recreatief medegebruik van het jaagpad en van pleziervaart kunnen tijdelijk verhinderd 
worden. Effecten met betrekking tot het valoriseren en genereren van ruimtelijke structuren 
zullen niet verschillen van de permanente effecten tijdens de exploitatiefase en worden niet 
expliciet onderzocht bij de aanlegfase. 
Tijdelijke effecten op de beeldkwaliteit zullen eveneens optreden, maar kunnen niet 
beoordeeld worden. De wijze waarop de werkzaamheden zullen uitgevoerd worden, de 
gebruikte technieken e.d., zijn immers nog niet gekend in dit planningsstadium.  

Er kan een tijdelijke impact verwacht worden op het ruimtegebruik. Het ruimtebeslag van de 
werfzone kan de uitoefening van aangrenzende functies belemmeren. Tijdens de aanlegfase 
kunnen bv. aangrenzende ruimtes gereserveerd worden voor werfopslag, of voor 
werfwegenis. Het criterium restruimtes is van minder belang tijdens de aanlegfase. 

8.3.3.2 Impact tijdens de exploitatiefase 

Alle ruimtelijke effecten tijdens de exploitatiefase hebben een permanent karakter.  

De wisselwerking met de ruimtelijke context van het kanaal zal vermoedelijk wijzigen. De 
bestaande infrastructuur kan bij een verbreding de ruimte beter structureren, of een 
bestaande evenwichtige structuur verstoren. Wijzigingen inzake het aantal bruggen kan een 
grote impact creëren op de functionele relaties en tot barrièrevorming leidden. Deze 
wijzigingen kunnen zich voordoen bij lokale verbindingen. Er kan van worden uitgegaan dat 
bovenlokale verbindingen behouden blijven. 

De beeldkwaliteit zal zowel van op een afstand als voor de kanaalruimte zelf bekeken 
worden. Is er een positieve communicatie tussen beeldbepalende nieuwe elementen zoals 
brugconstructies en het aangrenzende landschap? Beïnvloedt het schrappen van de 
tussenberm en de populierenrijen op deze berm het visueel beeld vanuit het aangrenzende 
landschap? Op microniveau, in de eigenlijke kanaalruimte kan deze invloed helemaal anders 
zijn. Daar zijn elementen als dijkhoogte, waterhoogte, afstanden tussen de oevers bepalend 
voor de beeldkwaliteit, alsook de confrontatie met grootschaliger elementen zoals 
brugconstructies. Het schrappen van de middenberm met populieren zal vermoedelijk op 
microniveau wel een invloed hebben, op macroniveau niet. 

Het effect op het ruimtebeslag zal erg verschillend zijn bij de alternatieven. Om deze 
eenduidig af te wegen wordt gebruik gemaakt van de bodemgebruikskaart Corine. De impact 
van het ruimtebeslag wordt daarbij aan de hand van globale oppervlaktes per functie 
gekwantificeerd. De impact is echter groter bij de inname van woningen en bedrijven. De 
gebouwen worden dan ook afzonderlijk bekeken, aan de hand van het aantal dat ingenomen 
wordt. Een corrigerende factor hierbij is of ze al dan niet gelegen zijn in de 
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gewestplanbestemming nieuwe waterweg of reservatiestrook. Eventuele restruimtes die 
ontstaan bij knooppunten zoals sluizen, bruggen, bochten worden desgevallend op 
microniveau onderzocht.  
Bij het meervoudige ruimtegebruik worden de mogelijkheden voor recreatief medegebruik en 
natuur nagegaan. Blijven de bestaande vormen van medegebruik mogelijk? Worden er 
nieuwe gecreëerd? Kunnen er nieuwe gecreëerd worden mits beperkte aanpassingen? 
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8.3.4 Beoordelingskader 

Tabel 8-4: Beoordelingscriteria voor de discipline Mens-ruimte 

Effect Criterium Methodiek Schaal 

Wisselwerking met de ruimtelijke context 

Ruimtelijke structuren Valoriseren en generen van 
ruimtelijke structuren 

Expertoordeel op basis van kwalitatieve 
gegevens 

Macro-
studiegebied 

 Functionele relaties  Expertoordeel op basis van kwalitatieve 
gegevens 

Macro-
studiegebied 

Beeldkwaliteit Relatie 
infrastructuurlandschap en 
landschap 

Expertoordeel op basis van kwalitatieve 
gegevens 

Macro-
studiegebied 
Projectgebied 

Invloed op ruimtegebruik    

Ruimtebeslag Oppervlakte per functie Expertoordeel op basis van 
kwantitatieve gegevens 

Meso-
studiegebied 

 Aantal woningen en bedrijven Expertoordeel op basis van 
kwantitatieve gegevens 

Meso-
studiegebied 

 Aandeel restruim Expertoordeel op basis van 
kwantitatieve gegevens 

Micro 
studiegebied, 
ter hoogte 
van 
specifieke 
knelpunten 

Meervoudig ruimtegebruik Mogelijkheden voor 
medegebruik 

Expertoordeel op basis van 
kwantitatieve gegevens 

Meso-
studiegebied 

Voor het beoordelen van de effecten wordt het significantiekader uit tabel 8.5 gebruikt. 

Tabel 8-5: Significantiekader  

Score Betekenis (waardering) 

--- Het effect is sterk negatief.  Mildering van het effect is noodzakelijk. Het is echter te verwachten dat 
mildering of compensatie het negatieve effect slechts deels zal kunnen opheffen.  

-- Het effect is matig negatief. Mildering is noodzakelijk. Er kan van uitgegaan worden dat door mildering 
het effect in die mate kan beperkt worden dat het residueel effect aanvaardbaar is.. 

- Het effect is gering negatief. Mildering is wenselijk om het residueel effect nog verder te reduceren, 
doch niet noodzakelijk 

0 Het effect is afwezig of niet aantoonbaar, of verwaarloosbaar. Mildering is niet vereist. 

+ Het effect is gering positief  

++ Het effect is matig positief  

+++ Het effect is sterk positief  
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8.4 Water  

8.4.1 Afbakening van het werkveld 

8.4.1.1 Geografische afbakening 

Het studiegebied van de discipline Water dient zich uit te strekken over het gebied 
waarbinnen zich naar verwachting significante effecten kunnen voordoen. Dit houdt in dat 
volgende elementen a priori deel zullen uitmaken van het studiegebied: 

• De secties van Afleidingskanaal en Leopoldkanaal die rechtstreeks zullen beïnvloed 
worden door de werken, inclusief secties van nieuw te graven tracés. 

• Secties van waterlopen die in al dan niet open verbinding staan met de 
bovengenoemde secties en waarop invloed te verwachten is als gevolg van 
bijvoorbeeld peilwijzigingen in de ontvangende kanalen. Het studiegebied strekt zich 
uit tot op een afstand langs deze waterlopen waarop het effect niet meer significant 
beschouwd wordt. Deze afstand kan niet a priori bepaald worden maar zal volgen uit 
de studies. 

• Het grondwater dat in contact staat of kan staan met het Afleidings- en Leopoldkanaal 
of met andere waterlopen waarop impacten te verwachten zijn, voor zover het 
aannemelijk is dat infiltratie vanuit het kanaal naar het grondwater (of eventueel 
omgekeerd) een significante invloed kan hebben op peil of kwaliteit van de 
(grond)waterlichamen. Deze afstand ligt niet a priori vast, maar er kan met een 
redelijke mate van zekerheid gesteld worden dat de invloed zich niet verder zal 
uitstrekken dan zo’n 500 meter van de waterloop. Studie met behulp van een 
grondwatermodel zal toelaten deze inschatting te verfijnen. 

• In verticale zin: de watervoerende laag die beïnvloed kan worden door het dieper 
uitgraven van de kanalen of de funderingen voor nieuwe kunstwerken. In de praktijk 
zal dit zich allicht beperken tot de Quartaire aquifer. Aangezien in delen van het 
studiegebied deze aquifer samen met de onderliggende (tertiare) Ledo-
Paniseliaanaquifer één geheel vormt, zal in deze studie de Ledo-Paniseliaanaquifer 
als diepste relevante watervoerende laag beschouwd worden. De Paniseliaan 
Aquitard, die deze watervoerende laag langs onder begrenst, wordt dan ook 
beschouwd als uiterste grens van het studiegebied in verticale richting.  

Bovenstaande afbakening geldt voor de deelgebieden 1 tot en met 5. Deelgebied 0 is enkel 
van belang voor de bespreking van het nulalternatief en zijn varianten. De ingrepen in het 
nulalternatief zijn echter primair gericht op het verbeteren van de mobiliteitsaspecten; 
afgeleide effecten die relevant zijn voor de discipline water zijn waarschijnlijk niet aan de 
orde. Mocht uit de studie blijken dat zich ook binnen deelgebied 0 relevante effecten op 
waterhuishouding, waterkwaliteit of structuurkwaliteit voordoen dan zal het studiegebied 
afgebakend worden conform de hierboven beschreven principes. 

8.4.1.2 Inhoudelijke afbakening  

Conform met de structuur van het Geactualiseerde Richtlijnenboek Water bespreekt de 
discipline Water de effecten op de watersysteemcomponenten grondwater en 
oppervlaktewater, voor wat betreft de aspecten waterhuishouding, waterkwaliteit en 
structuurkwaliteit.  

Binnen deze systeemcomponenten en thema’s worden een aantal effectgroepen 
onderscheiden, waarbinnen weer verschillende effecten met bijhorende beoordelingscriteria 
worden gedefinieerd. 
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Onderstaand schema geeft op hoofdlijnen de verschillende effectgroepen weer in hun relatie 
tot de bestudeerde aspecten en systeemcomponenten. Verder geeft dit schema ook weer 
waar de relaties met andere disciplines zich situeren. De discipline Water is een “technische” 
discipline bij uitstek, wat betekent dat voor verschillende van de te onderzoeken effecten de 
eigenlijke beoordeling gebeurt op het niveau van een “hoger” gelegen receptordiscipline. 
 

Aspect waterkwaliteit
Wijziging fysisch-chemische kwaliteit

Verzilting
Watervervuiling

Watersysteemcomponent grondwater

Watersysteemcomponent oppervlaktewater

Aspect waterhuishouding:
Wijziging peilen, stroomsnelheden en debieten
Wijziging waterbodem- en sedimenthuishouding
Wijziging waterbalans

Aspect waterhuishouding:
Wijziging hydrogeologische opbouw
Wijziging grondwater(peilen)

Aspect waterkwaliteit
Wijziging grondwaterkwaliteit

Verzilting
Watervervuiling

Aspect structuurkwaliteit
Aantasting of verbetering van de structuurkwaliteit

Fauna en flora
Mens
Bodem (specieverwerking)

Fauna en flora
Mens

Fauna en flora

Bodem (bodemvochtregime)
Fauna en flora
Mens (landbouw)
Landschap, bouwkundig erfgoed
en archeologie

 

Aangezien we hier te maken hebben met een plan-MER zal de meeste aandacht uitgaan 
naar effecten die zich afspelen op systeemniveau en die een permanent karakter hebben. 
Tijdelijke en lokale effecten (zoals ze bijvoorbeeld optreden tijdens de uitvoering van de 
infrastructuurwerken) zullen slechts beschreven worden voor zover ze een belangrijke 
impact hebben op systeemniveau. 

8.4.2 Beschrijving van de bestaande toestand en de referentiesituatie 

8.4.2.1 Systeemcomponent oppervlaktewater 

Op de volgende bladzijden wordt een overzicht van het oppervlaktewatersysteem gegeven. 
We beperken ons daarbij tot de waterbeheersingsaspecten van de belangrijkste waterlopen. 

Voor een overzichtskaart van de hoofdwaterlopen, de belangrijkste 
waterbeheersingsinfrastructuur en polders en wateringen verwijzen we naar Figuur 8-4.  
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Figuur 8-4: Overzichtskaart: situering polders, wateringen, hoofdwaterlopen, belangrijke waterbeheersingsinfrastructuur
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Afleidingskanaal 

Organisatie van de afwatering 

De geschiedenis van het Afleidingskanaal gaat terug tot de eerste helft van de 19de eeuw. 
Om het hoofd te bieden aan terugkerende overstromingen in de Leiestreek afwaarts Deinze 
werd besloten een kanaal aan te leggen tussen Deinze en Schipdonk. Een eerste vak 
tussen Nevele en Schipdonk werd uitgevoerd tussen 1847 en 1848. In het daaropvolgende 
jaar werd het deel tot Deinze uitgegraven. In de daaropvolgende tijd groeide de idee om het 
oppervlaktewater opwaarts Gent rechtstreeks naar de zee af te leiden. Het verder uitgraven 
ven het Afleidingskanaal richting Heist was daarmee een feit. Het tracé verliep vanaf 
Schipdonk tot de bestaande bedding van de Lieve in Zomergem en bleef deze volgen tot 
Maldegem. Daar werd aangesloten op het tracé van het Leopoldkanaal, waarmee het 
parallel verloopt. 

Bij een normaal regime wordt te Deinze circa 2/3 van het debiet van de Leie afgevoerd via 
het Afleidingskanaal van de Leie; 1/3 van het debiet stroomt verder in de zogenaamde 
Toeristische Leie naar de Ringvaart om Gent. Te Schipdonk kruist het Afleidingskanaal van 
de Leie het kanaal Gent-Oostende, dat in verbinding staat met de Ringvaart. 

Het Afleidingskanaal bestaat uit 3 panden: 

• Deinze - Schipdonk (14 km), dat de gekanaliseerde Leie verbindt met het kanaal 
Gent-Brugge voor de 1350 ton scheepvaart en dat deel uitmaakt van het Groot Pand 
(normaalpeil 5.70 mTAW). Door deze verbinding blijft de benedenloop van de Leie 
gevrijwaard van de beroepsscheepvaart.  

• Schipdonk - Balgerhoeke (13 km), waarop slechts beperkt pleziervaart aanwezig is. 
Het normaalpeil bedraagt hier 5.10 mTAW. 

• Balgerhoeke-Heist (27 km), doet enkel dienst voor waterafvoer. Er wordt gestreefd 
naar een gemiddeld waterpeil van 3.33 mTAW. In de praktijk is het peil in dit pand 
echter enorm onderhevig aan schommelingen tengevolge van de waterafvoer naar 
de zee. 

De belangrijkste zijrivieren van het Afleidingskanaal zijn de Poekebeek (107 km²), die in het 
centrum van Nevele gravitair in het kanaal loost en de Ede (22 km²), die in Maldegem in het 
kanaal uitmondt. Het Eeklo’s Leiken is met een pompgemaal aan het Afleidingskanaal 
verbonden via de de Vaart van Eeklo. Verder bestaat de mogelijkheid om in de zomer water 
van het Zuidervaartje (133 km²) te Oostkerke in het Afleidingskanaal over te pompen. 

Vanaf het gehucht Strobrugge in Maldegem loopt het Afleidingskanaal evenwijdig met het 
Leopoldkanaal. Ter hoogte van de voorhaven van Zeebrugge mondt het Afleidingskanaal in 
de Noordzee uit. Tussen de stuwsluis in Schipdonk en de uitwateringsconstructie in 
Zeebrugge bevindt zich op het kanaal één stuwsluis te Balgerhoeke. 

Op dit kanaal bevinden zich 3 belangrijke structuren voor de waterbeheersing: 

• Stuwsluis te Schipdonk 

• Stuwsluis te Balgerhoeke 

• Uitwateringssluizen te Zeebrugge 
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Waterstanden 

De waterstanden op het Afleidingskanaal worden in belangrijke mate beïnvloed door het 
Groot Pand en dan vooral door de sturing van de stuwen en sluizen op dit Groot Pand.  

Het normaalpeil bedraagt 5.10 mTAW opwaarts van Balgerhoeke, afwaarts is het variabel, 
en afhankelijk van de mogelijkheid om gravitair af te wateren en de regeling van het 
uitwateringscomplex te Zeebrugge (zie hierboven). 

Er zijn weinig problemen van watertekorten. Dit hangt uiteraard samen met de 
gebruiksfunctie die bijna exclusief gericht is op afvoer. Voor de pleziervaart wordt beperkt 
geschut bij tekorten. 

Leopoldkanaal 

Organisatie van de afwatering 

Het Leopoldkanaal is een gevolg van de oprichting van België in 1830. De afvoer van het 
water van de polders van de Braakman was hierdoor niet langer gegarandeerd. De 
overstromingen die hiervan het gevolg waren leidden in 1842 tot het besluit om een kanaal 
te graven tussen Zelzate en de zee. In 1846 en 1847 werd het eerste gedeelte (van Heist tot 
de Damse Vaart) aanbesteed. In de daaropvolgende jaren werden eerst de sectie tot 
Maldegem en daarna het gedeelte tot Sint-Laureins aangelegd. Het laatste gedeelte tot 
Zelzate kwam er echter nooit. 

Het Leopoldkanaal heeft een lengte van ongeveer 40 km en wordt door een klepstuw ter 
hoogte van Sint-Laureins in twee afzonderlijke panden verdeeld. Het pand ten westen van 
Sint-Laureins watert af naar het sluizencomplex te Zeebrugge, is ongeveer 26 km lang en 
heeft een stroomgebied van 36 400 ha. Dit omvat het stroomgebied van het Zuidervaartje 
met een oppervlakte van 13 350 ha. 

Het pand ten oosten van de stuw van Sint-Laureins watert via het Isabellagemaal en de 
Isabellasluis af naar de Braakman en is ongeveer 14 km lang. Het gebied dat afwatert op het 
oostelijk pand is ongeveer 18 500 ha groot. 

Waterstanden 

Het Leopoldkanaal ten westen van de stuw te Sint-Laureins kent een zomer- en 
winterregime. Men streeft er daarbij het winterpeil tussen 1,40 TAW en 1,65 TAW te regelen, 
en het zomerpeil tussen 1,55 en 1,75. De overschakeling tussen zomerregime en 
winterregime gebeurt op 1 oktober, respectievelijk 1 maart. 

Het peil van het Leopoldkanaal ten oosten van de stuw te Sint-Laureins wordt door het 
Isabellagemaal onder normale omstandigheden geregeld naar 1.50 mTAW voor zowel 
zomer als winter (aanslagpeil 1.50 mTAW, afslagpeil 1.30 mTAW). 

Als gevolg van beperkte spuimogelijkheden te Zeebrugge kan het gebeuren dat het water 
vanuit het westelijk pand over de stuw bij Sint-Laureins naar het oostelijk deel stroomt, 
waardoor dit deel van het watersysteem extra wordt belast. Dit gebeurde ondermeer tijdens 
de jaarwisseling van 2002-2003. 

Aangezien het watersysteem grensoverschrijdend is wordt door de betrokken beheerders 
een integrale aanpak nagestreefd waarbij getracht wordt waterbezwaren evenredig te 
verdelen over het gehele systeem. De belangrijkste aandachtspunten voor het verminderen 
van de wateroverlast zijn de verbetering van de afvoermogelijkheden naar de Noordzee en 
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de Westerschelde, het verminderen van de hoeveelheid water die bij wateroverlast over de 
stuw van Sint-Laureins stroomt en het verminderen van de frequentie van maalstops bij het 
Isabellagemaal. Hiertoe wordt intensief overleg gevoerd tussen de Vlaamse en Nederlandse 
waterbeheerders. 

Groot Pand 

Organisatie van de afwatering 

Het Groot Pand bestaat uit de Ringvaart vanaf de sluis in Evergem tot het complex te 
Merelbeke, de Leie afwaarts van de stuw te St.-Baafs-Vijve, het Afleidingskanaal van Deinze 
tot Schipdonk, de Toeristische Leie, de Bovenschelde afwaarts van de stuw van Asper, het 
kanaal Gent-Oostende (tot de keersluis in Beernem). 

Het Afleidingskanaal wordt afwaarts van Schipdonk gevoed met water uit het Groot Pand. 

Waterstanden 

Het normaalpeil bedraagt 5.60 mTAW. In de praktijk is dit opgetrokken tot ca. 5.70 mTAW 
om voldoende diepgang voor de scheepvaart te garanderen. 

De waterstanden op het Afleidingskanaal van de Leie worden in belangrijke mate beïnvloed 
door het Groot Pand en dan vooral door de sturing van de stuwen en sluizen op dit Groot 
Pand. 

Bij hoogwater zal de stuwwachter de stuwen te Merelbeke openzetten en, indien dat niet 
volstaat, ook de stuw te Zwijnaarde (op de tijarm van de Schelde). Op die manier tracht men 
het normaalpeil opwaarts van deze stuwen te behouden. Om te verhinderen dat ook het 
kanaal Gent-Oostende niet al te veel boven het normaalpeil van 5.70 m TAW uitstijgt, zal 
men ook de stuw van Schipdonk openen. Indien de Leie een groter debiet aanvoert dan door 
de stuw van Schipdonk kan worden verwerkt, zal het waterpeil er verder stijgen. 

Om wateroverlast te Brugge te vermijden, wordt de keersluis te Beernem zodanig geregeld 
dat via het kanaal Gent-Oostende maximaal 30 m³/s in de richting van Brugge wordt 
afgevoerd. Het toevoerdebiet van het Afleidingskanaal dat niet via de stuw te Schipdonk 
afgevoerd kan worden richting Heist en dat niet via de keersluis van Beernem kan afgevoerd 
worden in de richting van Brugge, loopt dus noodgedwongen naar de Ringvaart rond Gent. 
Via de stuw van Evergem zal in die gevallen een groter debiet naar het kanaal Gent-
Terneuzen worden afgevoerd. Om scheepvaart op dit kanaal mogelijk te houden mag het 
waterpeil er echter niet al te veel stijgen. 

Bij nog grotere debieten kan men de debiettoevoer naar het kanaal Gent-Terneuzen via de 
stuw van Evergem nog opdrijven. In die gevallen kan scheepvaart op het kanaal tijdelijk 
onmogelijk worden. In Merelbeke worden de hefdeuren van de tweede scheepvaartsluis 
geopend, waardoor een bijkomende opening van 18 meter ontstaat. Wanneer al deze 
maatregelen niet volstaan zal het peil in de Ringvaart (en trouwens op alle onderdelen van 
het Groot Pand) stijgen. Vanaf een peil van 7.0 mTAW bestaat een reëel gevaar op 
overstromingen. Men zou dan de stuw van Evergem nog verder kunnen openen, maar dan 
dreigt men het Nederlandse Sas van Gent onder water te zetten en de omgeving van de 
stad Lokeren doordat deze via de Moervaart in verbinding staat met het kanaal. Om de 
benedenpanden te beschermen kan men ook alle stuwen sluiten. Deze laatste maatregel 
werd tijdelijk genomen tijdens de was van januari 1993. 

Het debiet van Leie en Bovenschelde kan sterk dalen in de zomer, en dient voor het op peil 
houden van de kanalen, en het terugdringen van verzilting van het Kanaal Gent-Terneuzen.  
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Verder zijn er waterbehoeften van andere sectoren dan deze van het waterbeheer en de 
scheepvaart.  

8.4.2.2 Systeemcomponent grondwater 

Beschrijving van het grondwatersysteem 

In het kader van het Vlaams Grondwater Model (VGM) werd de ondergrond van Vlaanderen 
onderverdeeld in zes grondwatersystemen, die begrensd worden door duidelijke barrières 
voor de grondwaterstroming, zoals dikke kleilagen, geologische begrenzingen, 
grondwaterscheidingen of sterk drainerende rivieren. In het beschouwde gebied komen drie 
van deze systemen gedeeltelijk voor, met name het Kust- en Poldersysteem (KPS), het 
Centraal Vlaams Systeem (CVS) en het Sokkelsysteem (SS).  

Het SS bestaat uit de oudste afzettingen die dateren uit het Paleozoïcum, het Mesozoïcum 
en het Paleoceen. Gezien de diepe ligging van het SS en het voorkomen van de tientallen 
meters dikke Ieperiaan Aquitard bovenop dit systeem, zal het project geen enkele wijziging 
in de huidige toestand ervan teweegbrengen, waardoor we dit systeem buiten beschouwing 
laten in deze studie.  

Bovenop het SS ligt het CVS, dat onderaan begrensd wordt door de eerder genoemde 
Ieperiaan Aquitard. Het CVS bestaat uit sedimenten van Tertiaire en Quartaire ouderdom. 
Het KPS vinden we bovenop het CVS terug. Het bestaat uit Quartiaire duinen- en 
polderafzettingen, Pleistocene afzettingen van de Kustvlakte en de verzilte freatische delen 
van de Tertiaire aquifers. 

Binnen het CVS vinden we van oud naar jong (en dus van onder naar boven) de volgende 
HCOV hoofdeenheden van Tertiaire ouderdom terug: 

• Het Ieperiaan Aquitardsysteem (HCOV 0900): dit systeem omvat de klei afzettingen 
van de Formatie van Kortrijk en de silt afzettingen van de Formatie van Tielt, Lid van 
Kortemark. 

• De Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800): deze aquifer bestaat uit de zanden van de 
Formatie van Tielt. 

• De Paniseliaan Aquitard (HCOV 0700): deze aquitard wordt gevormd door kleilagen 
behorende tot de Formatie van Gent. 

• Het Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem (HCOV 0600): dit systeem bestaat 
uit overwegend zandige afzettingen die behoren tot de Formaties van Maldegem (Lid 
van Wemmel), Lede, Brussel, Aalter en Gent.  

• Het Bartoon Aquitardsysteem (HCOV 0500): deze hoofdeenheid bestaat uit kleilagen 
en enkele zandlagen van beperkte omvang, die allen behoren tot de Formatie van 
Maldegem. 

• Het Oligoceen Aquifersysteem (HCOV 0400): dit systeem bestaat in hoofdzaak uit 
zandige afzettingen die behoren tot de Formatie van Zelzate. 

• De Boom Aquitard (HCOV 0300): deze aquitard omvat de kleilagen van de Formatie 
van Boom. 

Figuur 8-5 duidt deze hoofdeenheden aan op de Tertiairkaart. Merk op dat de Tertiaire 
formaties zachtjes naar het noord-noordoosten afhellen. Algemeen kunnen we daarom 
stellen dat de formaties niet voorkomen ten zuidwesten van hun op de kaart aangeduide 
zuidwestelijke grens. 
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Figuur 8-5: Aanduiding van de Tertiaire HCOV hoofdeenheden op basis van de Tertiairkaart. 
De Boom Aquitard (HOCV 0300) komt ten noordoosten van het Oligoceen 
Aquifersysteem (HCOV 0400) voor. 

De Quartaire Aquifersystemen worden binnen de HCOV in één hoofdeenheid ondergebracht 
(HCOV 0100). Omdat het project vooral in deze aquifersystemen een wijziging in de huidige 
toestand zal teweegbrengen, is het noodzakelijk om deze hoofdeenheid verder in detail te 
bespreken door de HCOV subeenheden en eventueel sommige basiseenheden in rekening 
te brengen. Concreet gaat het in het studiegebied om de volgende subeenheden: 

• Ophogingen (HCOV 0110): hieronder verstaat men alle niet-natuurlijke, door de mens 
aangebrachte ophogingen. 

• Duinen (HCOV 0120): deze subeenheid omvat alle duinafzettingen. 

• Polderafzettingen (HCOV 0130): hieronder brengt men alle recente kleiige 
polderafzettingen samen. Binnen het studiegebied treffen we voor deze subeenheid 
de volgende basiseenheden aan: 

− kleiige polderafzettingen van de Kustvlakte (HCOV 0131); 

− kleiige polderafzettingen van het Meetjesland (HCOV 0132); 

− zandige kreekruggen (HCOV 0134); 

− veen-kleiige poelgronden (HCOV 0135). 

• Alluviale deklagen (HCOV 0140): deze bestaan uit slecht-doorlatende, venige, lemige 
en kleiige alluviale sedimenten die tijdens het Holoceen in de beek- en riviervalleien 
werden afgezet. 
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• Deklagen (HCOV 0150): Deze subeenheid omvat alle niet-alluviale Quartaire 
deklagen, meestal van eolische oorsprong. 

• Pleistocene Afzettingen (HCOV 0160): deze afzettingen worden verder geografisch 
onderverdeeld in het Pleistoceen van de Kustvlakte (basiseenheid 0161), het 
Pleistoceen van de Vlaamse Vallei (basiseenheid 0162) en het Pleistoceen van de 
riviervalleien (basiseenheid 0163). 

In het kader van de HCOV werd eveneens een hydrogeologische kartering uitgevoerd. Deze 
bestaat uit het voorkomen van de HCOV-eenheden en de verticale afbakening van de basis 
en de dikte van de voornaamste HCOV-eenheden in rasterformaat met een resolutie van 
100m. Op basis van deze kartering werden een NZ- en OW-profiel doorheen het 
studiegebied getekend (Figuur 8-6 en Figuur 8-7), die ons een beter inzicht geven in de 
hydrostratigrafie van de beschouwde grondwatersystemen. Omdat de Paniseliaan Aquitard 
(HCOV 0700) in gans het studiegebied voorkomt, zullen de watervoerende lagen onder deze 
aquitard niet beïnvloed worden door de ingrepen in het project. Daarom ook tonen deze 
profielen enkel de lagen boven de Paniseliaan Aquitard. 

 

 

Figuur 8-6: NZ-profiel doorheen het studiegebied op basis van de HCOV kartering. De 
nummers in de legende verwijzen naar de HCOV code. De locatie van het kanaal 
Gent-Oostende (KGO), het Afleidingskanaal van de Leie (AKL) en het 
Leopoldkanaal (LK) wordt door middel van een pijl aangeduid. 
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Figuur 8-7: OW-profiel doorheen het studiegebied op basis van de HCOV kartering. De 
nummers in de legende verwijzen naar de HCOV code. De locatie van het 
Boudewijnkanaal (BK), het mogelijke verbindingskanaal (VK), het Afleidingskanaal 
van de Leie (AKL), het Leopoldkanaal (LK) en het kanaal Brugge-Sluis (KBS) wordt 
door middel van een pijl aangeduid. 

Een wijziging in het peil van een kanaal kan een effect op de grondwaterstanden in de 
omgeving teweegbrengen wanneer dit kanaal een watervoerende laag doorsnijdt. 

Op het geologisch profiel van De Moor en Heyse (1974) langs het Afleidingskanaal van 
Schipdonk tot Damme toont waar het Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem (HCOV 
0600) niet wordt afgedekt door de Bartoonklei (HCOV 0500) en dus rechtstreeks in contact 
staat met het Quartair. Dit is het geval stroomafwaarts vanaf Moerkerke en stroomopwaarts 
vanaf Oostwinkel. Deze bevindingen stemmen overeen met de situering van het kanaal ten 
opzichte van het voorkomen van Tertiaire formaties op de Tertiairkaart (Figuur 8-5) en een 
lengteprofiel op basis van de HCOV kartering langs het Afleidingskanaal (Figuur 8-8). Het 
Quartair is heterogeen maar hoofdzakelijk zandig, enkele tussen Moerhuize en Moerkerke 
komt een continue Quartaire kleilaag binnen (HCOV 0160) voor waarin het de kanaalbodem 
zich zou kunnen bevinden. 
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Figuur 8-8: Regionaal hydrogeologisch lengteprofiel langs het Afleidingskanaal van 
Schipdonk (B) tot Zeebrugge (A) 

 

Grondwaterwinningen 

De belangrijkste watervoerende lagen waarin men water onttrekt zijn de Quartaire 
Aquifersystemen (HCOV 0120 en 0160), het Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem 
(HCOV 0600) en de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800). We wezen er reeds op dat de 
uitvoering van het project geen invloed zal hebben op de kwantitatieve toestand van de 
Ieperiaan Aquifer omdat deze wordt afgesloten door de Paniseliaan Aquitard (HCOV 0700). 
De winningen in deze laag kunnen daarom buiten beschouwing gelaten worden. De 
belangrijkste aandachtspunten in dat verband zijn de grote winningen in de Quartaire 
Aquifersystemen. Winningen in het Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem kunnen 
een rol spelen wanneer zij zich situeren in het deel van dit systeem waar de bovenliggende 
Bartoon aquitard ontbreekt.  

Figuur 8-9 geeft een overzichtskaart van de belangrijkste winningen (onttrokken volume 
groter of gelijk aan 5000 m³ in het jaar 2000) in de de Quartaire Aquifersystemen en het 
Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem. Enkele van deze winningen situeren zich in 
de onmiddellijke omgeving van het Boudewijnkanaal. Verder zijn er nog de 
drinkwaterwinningen van de VMW op het grondgebied Eeklo en de drinkwaterwinningen van 
het Gemeentelijk Waterbedrijf Knokke-Heist. Beiden situeren zich echter in het deel van het 
studiegebied waar de Bartoon aquitard voorkomt, waardoor een eventuele invloed zich in 
eerste instantie naar de ondiepe drinkwaterwinningen in de freatische aquifers zal vertalen. 
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Figuur 8-9: Aanduiding van de grondwaterwinningen met een effectief ontrokken volume 
groter of gelijk aan 5000 m³ voor het jaar 2000 in de Quartaire aquifers (HCOV 
0100) en het Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem (HCOV 0600). 

8.4.2.3 Referentiesituatie 

In de periode tussen vandaag en het referentiejaar 2020 zijn een aantal ontwikkelingen te 
verwachten die onafhankelijk zijn van het project SSW, maar die de gevolgen ervan wel 
kunnen beïnvloeden. De voornaamste hiervan, met relevantie voor de discipline Water, zijn 
de volgende: 

• Autonome ontwikkeling: 

− Als gevolg van de te verwachten opwarming van de aarde is een verandering in 
het neerslagpatroon te verwachten. Dit kan zijn invloed hebben op de afvoer naar 
de waterlopen en dus op de door deze waterlopen te verwerken debieten. Ook kan 
de hoeveelheid zoet water die ter beschikking staat voor het terugdringen van de 
zoutindringing er door gewjzigd worden. Voor zover er betrouwbare uitspraken 
kunnen gedaan worden over de wijziging van het neerslagpatroon en de nieuwe 
situatie in 2020 zal deze informatie meegenomen worden in de hydrologische 
analyse en de waterbalansstudie. Als betrouwbare cijfers niet voorhanden zijn zal 
een kwalitatieve evaluatie gebeuren van het eventuele effect van deze 
ontwikkeling. 

− De opwarming van de aarde zal naar verwachting ook resulteren in een 
zeespiegelstijging. Deze stijging kan de afwateringsmogelijheden en de mate van 
zoutindringing in de kanalen mee beïnvloeden. Nagegaan zal worden of dit effect 
relevant is bij de beoordeling van de planalternatieven; zo nodig zal het 
meegenomen worden in de berekeningen. 
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• Gestuurde ontwikkeling: 

− Vanuit het waterbeleid (KRW en decreet IWB) dient verontreiniging van 
oppervlaktewater vermeden te worden en dient tegen 2015 het grond- en 
oppervlaktewater een goede toestand te bereiken. In het MER zal er van uitgegaan 
worden dat het oppervlaktewater in het studiegebied inderdaad die “goede 
toestand” heeft bereikt. Eventuele kwaliteitsbeïnvloeding als gevolg van het project 
zal daar dus dienen aan afgemeten te worden. 

− In de komende jaren zijn ook een aantal wijzigingen te verwachten aan het 
oppervlaktewatersysteem, onder meer ten gevolge van de opwaardering van de 
Leie.  

De wijzigingen in het waterbeheer en de waterbeheersing in het gebied worden in beeld 
gebracht door middel van een hydraulische modellering. 

8.4.3 Effecten en effectbepaling  

Hoger werd reeds op hoofdlijnen aangegeven welke aspecten dienen bestudeerd te worden 
voor de verschillende systeemcomponenten binnen de discipline Water. 

In wat volgt wordt nader bepaald welke binnen deze aspecten de effectgroepen en effecten 
zijn die in het MER meer in detail zullen besproken worden. 

Een algemene voorafgaande opmerking is hier op zijn plaats. Van de deskundige wordt 
verwacht dat hij een uitspraak doet met betrekking tot de voor- en nadelen van de 
verschillende alternatieven op milieuvlak. Een dergelijke beoordeling dient rekening te 
houden met een grote set gegevens, vermits we een uitspraak moeten doen over een groot 
gebied waarbinnen zich tal van verschillende fenomenen zullen afspelen.  

In het kader van het project zal een een hydraulische modellering van het Afleidingskanaal 
gebeuren en een hydrologische en hydraulische analyse van de stroomgebieden. Ook zal 
een grondwatermodel en een waterbalansmodel ter beschikking zijn. 

In het kader van de haalbaarheidsstudie wordt tevens een eco-hydrologische studie 
opgestart. Hierbij zal door middel van peilbuizen de evolutie van de grondwaterstanden in 
het gebied in beeld worden gebracht. Voor zover beschikbaar zullen ook de bevindingen van 
deze metingen in rekening worden gebracht. 

Deze modellen  zullen heel wat nuttige informatie opleveren, maar het zal niet eenvoudig  
zijn deze informatie te integreren tot één bruikbare numerieke indicator. Daarom opteren we 
er voor om in de discipline Water op basis van de beschikbare cijfers te komen tot een 
geïntegreerd expertoordeel, dat zal uitgedrukt worden op kwalitatieve wijze en een 
uitspraak zal doen over de voorkeursvolgorde van de verschillende planalternatieven. De 
disciplines die beroep doen op de discipline water kunnen zich ofwel baseren op dit 
expertoordeel ofwel op het cijfermateriaal dat er de basis van vormt. 

Systeemcomponent oppervlaktewater, aspect waterhuishouding 

Binnen de effectgroep “wijziging hydraulische parameters en afvoergedrag” dient in de 
eerste plaats aandacht uit te gaan naar de effecten op de waterstanden en de 
afvoerdebieten.  

Aangezien het project erop gericht is zowel scheepvaart toe te laten als de 
afvoerkarakteristieken te verbeteren worden in het ontwerp waarden van peilen en debieten 
nagestreefd die bijdragen tot het bereiken van deze (operationele) doelstellingen. Het louter 
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vergelijken van ontwerppeilen en ontwerpdebieten levert dan ook geen meerwaarde op in 
het kader van de milieueffectbeoordeling. Daarom zal gekeken worden naar afgeleide 
parameters die een grotere relevantie hebben voor de effecten op natuur en milieu. Wij 
stellen voor in de eerste plaats te kijken naar de verwachten schommelingen en extreme 
waarden, eerder dan naar de na te streven gemiddelde ontwerpwaarden. Deze geven een 
beter beeld van de omstandigheden met ecologische relevantie. 

Naast de bespreking van de peilen en debieten op de hoofdwaterlopen zal aandacht uitgaan 
naar de gevolgen hiervan voor de hier op afwaterende stroomgebieden. Hierbij zal gekeken 
worden naar de effecten op zowel de landbouw als op natuurgebieden. 

Ook dient nagegaan te worden wat het effect is van de gewijzigde peilen, debieten en 
stroomsnelheden op de sedimentbalans: is er meer of minder sedimentatie te verwachten? 
Bestaat de kans dat waterbodems of slibafzettingn gaan eroderen? Een expertenoordeel 
hierover zal geformuleerd worden; dit oordeel zal zich beperken tot het Afleidingskanaal zelf. 

Tenslotte is ook de waterbalans een belangrijk aandachtspunt. Aan de hand van een 
waterbalansmodel zal bestudeerd worden hoe de van bovenstrooms aangevoerde 
watermassa’s zich naar verwachting zullen verdelen over de verschillende met elkaar in 
verbinding staande kanalen bij lage, normale en hoge afvoer. In het MER zal deze informatie 
geïnterpreteerd worden in termen van verdrogings- of overstromingsrisicos. 

Systeemcomponent oppervlaktewater, aspect waterkwaliteit 

Binnen het aspect waterkwaliteit zal aandacht uitgaan naar de mate waarin het aangepaste 
kanalenstelsel meer of minder zal gevoelig zijn aan verzilting als gevolg van de intrusie van 
zeewater. Het peil van de verschillende kanaalpanden, het aantal sluizen en versassingen 
en de beschikbaarheid van zoet water zijn hierbij beoordelingselementen.  Informatie met 
betrekking tot het belang van verzilting voor de verschillend planalternatieven kan in de 
disciplines Mens en Fauna en Flora geïnterpreteerd worden in termen van impacten. 

Andere kwaliteitsparameters dan verzilting zullen niet bestudeerd worden. Op planniveau 
bestaat hier onvoldoende informatie over, en het is ook niet te verwachten dat dit aspect 
onderscheidend zal zijn tussen de verschillende alternatieven. 

Systeemcomponent oppervlaktewater, aspect structuurkwaliteit 

De werken die voorzien zijn in het kader van het project SSW kunnen op korte termijn 
resulteren in een vermindering van de structuurkwaliteit van de waterlopen. Op iets 
langere termijn kan het project, mits het nemen van de juiste maatregelen en het toepassen 
van de juiste technieken, er echter ook toe bijdragen dat de structuurkwaliteit verbetert. Het 
MER zal een uitspraak doen over het effect van het project op de structuurkwaliteit van de 
waterlopen. 

Systeemcomponent grondwater, aspect waterhuishouding 

De waterhuishouding van het grondwater kan op twee manieren beïnvloed worden.  

Enerzijds grijpt het project in in de watervoerende lagen, op plaatsen waar het kanaal 
dieper moet uitgegraven worden dan zijn huidige bodempeil. Nagegaan zal worden wat de 
mogelijk effecten hiervan zijn op grondwaterstroming en op de relaties tussen aquifers. 

Anderzijds kan tijdens de exploitatiefase ook een nieuwe relatie ontstaan tussen grond- en 
oppervlaktewater. Het kanaal kan een drainerende of infiltrerende werking krijgen die het 



  

Kennisgeving Plan-MER Seine-Schelde West     87 

vroeger niet had. Dit kan leiden tot verhogingen of verlagingen van de grondwaterpeilen in 
de omgeving van het kanaal. Het belang hiervan zal bestudeerd worden in het MER. 

Systeemcomponent grondwater, aspect waterkwaliteit 

Op plaatsen  waar het (nieuwe) kanaalpeil zich hoger zal bevinden dan het grondwaterpeil, 
is infiltratie van het kanaalwater naar het grondwater te verwachten. Afhankelijk van de mate 
waarin het kanaalwater verzilt is kan dit resulteren in een verzilting van het grondwater. In de 
discipline Water zal de omvang van dit fenomeen bestudeerd worden en zullen de 
verschillende alternatieven met elkaar vergeleken worden. In de disciplines Mens en Fauna 
en Flora kan dit effect verder geïnterpreteerd worden in termen van de impact op receptoren. 

8.4.4 Beoordelingskader 

Op de volgende bladzijde worden de verschillende effecten en bijhorende criteria 
samengevat. Ook wordt hier kort aangegeven welke beoordelingsmethode zal gevolgd 
worden en hoe het effect zal uitgedrukt worden. 

Deze beoordeling gaat uit van een integrerend expertoordeel dat zich zoveel mogelijk 
baseert op modelberekeningen. In de praktijk zal elk effect uitgedrukt worden volgens een 
zevendelige kwalitatieve schaal.  De betekenis van de schaal is de volgende: 

Tabel 8-6: Significantiekader voor de discipline Water 

Score Betekenis (waardering) 

--- Het effect is sterk negatief.  Mildering van het effect is noodzakelijk. Het is echter te verwachten dat 
mildering of compensatie het negatieve effect slechts deels zal kunnen opheffen.  

-- Het effect is matig negatief. Mildering is noodzakelijk. Er kan van uitgegaan worden dat door mildering 
het effect in die mate kan beperkt worden dat het residueel effect aanvaardbaar is.. 

- Het effect is gering negatief. Mildering is wenselijk om het residueel effect nog verder te reduceren, 
doch niet noodzakelijk 

0 Het effect is afwezig of niet aantoonbaar, of verwaarloosbaar. Mildering is niet vereist. 

+ Het effect is gering positief  

++ Het effect is matig positief  

+++ Het effect is sterk positief  
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Tabel 8-7: Beoordelingscriteria voor de discipline Water 

Effect Criterium Methodiek Eenheid 

Oppervlaktewater - waterhuishouding 

Wijziging waterpeil Mate waarin omvang en frequentie van 
peilschommelingen op de waterlopen verandert 

Hydraulische modellering van Afleidingskanaal in combinatie met analyse van 
de afwatering van de stroomgebieden; resultaten worden geïnterpreteerd op 
planniveau en uitgedrukt onder vorm van een expertenoordeel 

Zevendelige 
ordinale schaal 

Wijziging afvoerdebieten Mate van verandering in minimale, maximale en 
gemiddelde debieten 

Hydraulische modellering van Afleidingskanaal in combinatie met analyse van 
de afwatering van de stroomgebieden; resultaten worden geïnterpreteerd op 
planniveau en uitgedrukt onder vorm van een expertenoordeel 

Zevendelige 
ordinale schaal 

Wijziging 
sedimenthuishouding 

Mate waarin de balans tussen erosie en sedimentatie 
in de waterlopen wijzigt. 

Expertoordeel op basis van een analyse van debieten en stroomsnelheden Zevendelige 
ordinale schaal 

Wijziging waterbalans Mate waarin de waterverdeling over de verschillende 
waterlopen en deelstroomgebieden wijzigt 

Inzet van een waterbalansmodel; resultaten worden geïnterpreteerd op 
planniveau en uitgedrukt onder vorm van een expertenoordeel 

Zevendelige 
ordinale schaal 

Oppervlaktewater - Waterkwaliteit 

Verzilting Mate waarin het zoutgehalte van het oppervlaktewater 
wijzigt 

Expertoordeel op basis van beschikbare hoeveelheden zoet water en 
peilverloop. 

Zevendelige 
ordinale schaal 

Oppervlaktewater - structuurkwaliteit 

Wijziging stuctuurkwaliteit Mate waarin de structuurkwaliteit van de waterlopen 
verbetert of verslechtert 

Expertoordeel op basis van bestaande situatie en ontwerpgegevens Zevendelige 
ordinale schaal 

Grondwater - waterhuishouding 

Wijziging hydrogeologische 
opbouw 

Mate waarin watervoerende lagen worden vergraven Expertoordeel op basis van gekende hydrogeologische opbouw en 
ontwerpgegevens 

Zevendelige 
ordinale schaal 

Wijziging grondwaterpeil Mate waarin grondwaterpeilen stijgen of dalen onder 
invloed van drainage naar of infiltratie vanuit het kanaal 

Inzet van een grondwatermodel; resultaten worden geïnterpreteerd op 
planniveau en uitgedrukt onder vorm van een expertenoordeel 

Zevendelige 
ordinale schaal 

Grondwater - waterkwaliteit 

Verzilting  Mate waarin verzilting  van het oppervlaktewater 
optreedt 

Inzet van een grondwatermodel in combinatie met expert judgement; 
resultaten worden geïnterpreteerd op planniveau en uitgedrukt onder vorm 
van een expertenoordeel 

Zevendelige 
ordinale schaal 
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8.5 Discipline Bodem 

8.5.1 Afbakening van het werkveld 

8.5.1.1 Geografische afbakening 

Het studiegebied van de discipline Bodem strekt uit over het gebied waarbinnen zich naar 
verwachting significante effecten kunnen voordoen. In de praktijk gaat het hier om die 
secties van Afleidingskanaal en Leopoldkanaal die rechtstreeks zullen beïnvloed worden 
door de werken, inclusief secties van nieuw te graven tracés. Om rekening te houden met de 
noodzaak om langsheen het tracé een werfzone te voorzien en plaats voor eventuele 
kunstwerken (b.v. bruggen, inclusief op –en afritcomplexen) wordt aan weerszijden van de 
buitengrenzen van de gecombineerde bestaande en nieuwe grondinname door het kanaal 
een extra strook van 500 meter breed voorzien. 

Bovendien wordt rekening gehouden met de afstand tot waar het kanaal een invloed kan 
hebben op de grondwaterstand en dus op het bodemvochtregime. Deze afstand ligt niet a 
priori vast, maar er kan met een redelijke mate van zekerheid gesteld worden dat de invloed 
zich niet ver buiten de hier boven aangehaalde strook van 500 meter zal uitstrekken. 

In verticale zin wordt het studiegebied beperkt tot de geologische laag die beïnvloed kan 
worden door het dieper uitgraven van de kanalen of de funderingen voor nieuwe 
kunstwerken. In de praktijk zal dit zich beperken tot het Quartair.  

8.5.1.2 Inhoudelijke afbakening  

Het geactualiseerde Richtlijnenboek Bodem definieert volgende effectgroepen: 

• Structuurwijziging 

• Profielwijziging 

• Wijziging bodemgebruik en bodemgeschiktheid 

• Erosie 

• Wijziging bodemstabiliteit 

• Aantasting bodemhygiëne 

• Wijziging bodemvochtregime 

• Wijziging van de diepere ondergrond. 

Wij stellen voor in het plan-MER de volgende effectgroepen te bespreken: 

• Fysische bodemverstoring 

• Aantasting bodemhygiëne 

• Wijziging bodemvochtregime 

De effectgroepen Structuurwijziging en Profielwijziging worden daarbij gecombineerd in de 
effectgroep “Fysische bodemverstoring”. De effectgroepen Erosie en Wijziging 
Bodemstabiliteit worden als niet relevant beschouwd in het kader van dit project. De 
effectgroep “wijziging van de diepere ondergrond” wordt in voldoende mate gedekt door het 
effect “wijziging hydrogeologische opbouw” uit de discipline water. 



  

Kennisgeving Plan-MER Seine-Schelde West     90 

De effectgroep “wijziging bodemgeschiktheid” kan gezien worden als de synthese van de 
drie voorgestelde effectgroepen. Wijzigingen in bodemgeschiktheid zijn immers (vooral) het 
gevolg van bodemverstoring, wijzigingen in de vervuilingstoestand van de bodem of 
wijzigingen in het bodemvochtregime. “Wijziging bodemgebruik”, als onderdeel van de 
effectgroep “Wijziging bodemgebruik en bodemgeschiktheid” is dan weer een effect met 
vooral een ruimtelijke impact, dat eerder thuishoort in de discipline Mens.   

In de discipline Bodem van het plan-MER zal een synthese gebeuren van de drie vermelde 
effectgroepen, om te komen tot een uitspraak met betrekking tot het totaal effect van een 
planalternatief op de geschiktheid van de bodem. Wij gaan er van uit dat de eindinterpretatie 
van het begrip bodemgeschiktheid zal gebeuren als onderdeel van de disciplines Mens, 
Fauna en Flora, en Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie. 

Onderstaand schema geeft op hoofdlijnen de verschillende effectgroepen weer in hun relatie 
tot de bestudeerde aspecten en systeemcomponenten. Verder geeft dit schema ook weer 
waar de relaties met andere disciplines zich situeren. De discipline Bodem is in de eerste 
plaats een “technische” discipline, wat betekent de eigenlijke beoordeling vaak gebeurt op 
het niveau van een “hoger” gelegen receptordiscipline. 

 

Effectgroep wijziging bodemgebruik 
en bodemgeschiktheid
Oppervlakte bodem met gewijzigd 
bodemgebruik of -geschiktheid

Effectgroep fysische bodemverstoring
Oppervlakte verstoorde bodem

Effectgroep bodemvochtregime:
Oppervlakte bodem met een wijziging 
in bodemvochtregime

Effectgroep bodemhygiëne
Oppervlakte bodem vervuild of gesaneerd

Fauna en flora
Mens

Fauna en flora
Mens
Landschap, bouwkundig erfgoed
en archeologie

Water
(grondwater)

Water
(sediment)

 

Aangezien we hier te maken hebben met een plan-MER zal de meeste aandacht uitgaan 
naar effecten die zich afspelen op systeemniveau en die een permanent karakter hebben. 
Tijdelijke en lokale effecten (zoals ze bijvoorbeeld optreden tijdens de uitvoering van de 
infrastructuurwerken) zullen slechts beschreven worden voor zover ze een belangrijke 
impact hebben op systeemniveau. 

8.5.2 Beschrijving van de bestaande toestand en de referentiesituatie 

8.5.2.1 Bestaande toestand 

Het Afleidingskanaal bevindt zich voor het grootste deel in de zandstreek. Bodemkundig 
komen hier bodems voor met een textuur van zand, lemig zand en licht zandleem, met een 
drainagetoestand die afhangt van de topografie en de eventuele aanwezigheid op geringe 
diepte van een minder doorlatend substraat. Iets voorbij de samenvloeiing van het 
Afleidingskanaal met het Leopoldkanaal komt het tracé in de polders terecht. Hier 
overheersen kleiige bodems. 

Op basis van een eerste analyse van de beschikbare OVAM)-gegevens kan gesteld worden 
dat over het grootste deel van het tracé weinig aanleiding is om de aanwezigheid van 
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bodemvervuiling te veronderstellen. Enkel in de omgeving van de (industrieterreinen in de 
buurt van) Eeklo komen meer verdachte locaties voor. 

8.5.2.2 Referentietoestand 

Als uitgangspunt voor de referentietoestand wordt de bestaande toestand gebruikt.  

De voornaamste gestuurde ontwikkeling met betrekking tot de discipline Bodem houdt 
verband met de aan de gang zijnde inspanningen tot bodemsanering. Als gevolg hiervan 
zullen in het referentiejaar 2020 een aantal van de geïdentificeerde bodemvervuilingen al 
gesaneerd zijn, zodat ze in feite niet in rekening kunnen gebracht worden bij de 
effectbeoordeling. Daar staat tegenover dat in diezelfde periode ongetwijfeld nog nieuwe 
vervuilde locaties aan het licht zullen komen. In eerste benadering heffen beide effecten 
elkaar op. 

Onder impuls van het RUP Bagger- en ruimingspecie is ook te verwachten dat zich een 
tendens zal voordoen tot baggeren van onderwaterbodems om milieuhygiënische redenen. 
Men kan dan ook verwachten dat een deel van de meest vervuilde onderwaterbodems in het 
jaar 2020 reeds gesaneerd zal zijn, ook zonder dat het project SSW doorgang vindt. Gezien 
de onzekerheden die hier mee samengaan wordt er in dit MER voor geopteerd niet expliciet 
rekening te houden met deze evolutie. 

Tenslotte kan ook gewezen worden op de toenemende tendens tot verdroging, die er toe 
kan leiden dat in een aantal gebieden een ander (droger) bodemvochtregime zal heersen in 
het referentiejaar dan in de huidige toestand. Ook rond dit effect hangen echter te veel 
onzekerheden, zodat het hier niet in beschouwing genomen wordt. 

8.5.3 Effecten en effectbepaling  

Effectgroep fysische bodemverstoring 

Als onderdeel van deze effectgroep worden twee effecten nader bestudeerd. 

Het effect fysische bodemverstoring heeft betrekking op de bodemoppervlakte die niet 
fysisch verdwijnt (doordat er een kanaal voor in de plaats komt), maar die als gevolg van de 
werken een of andere vorm van degradatie ondergaat, op zo’n manier dat de 
(multifunctionele) gebruiksmogelijkheden van de bodem er door gewijzigd worden. Mogelijke 
vormen van degradatie die hier bedoeld worden zijn verharding, profielverstoring, 
verdichting, …Voor elk planalternatief zal aan de hand van GIS-berekeningen nagegaan 
worden hoe groot de oppervlakte is die op die manier beïnvloed wordt. De beoordeling gaat 
uit van een expertoordeel dat ook rekening houdt met de specifiek gevoeligheid van de 
verschillende bodemtypes, en wordt uitgedrukt onder vorm van een ordinale schaal. De 
interpretatie in termen van effecten van de gewijzigde gebruiksmogelijkheden op de 
receptoren (mens, fauna en flora, …) gebeurt in de betreffende disciplines. 

Bij het effect ontstaan van grondoverschotten wordt nagegaan in welke mate de 
verschillende planalternatieven grondoverschotten genereren. Hierbij wordt rekening 
gehouden met volumes aan uitgravingen en aanvullingen (voor gebruik in dijklichamen b.v.) 
binnen het project zelf, en met de herbruikbaarheid van het materiaal op basis van zijn 
milieuhygiënische en bouwtechnische kenmerken. Gezien de onzekerheden inherent aan de 
opmaak van een grondbalans op planniveau gebeurt de beoordeling op basis van een 
gemotiveerd expertenoordeel en worden de resultaten uitgedrukt onder vorm van een 
rangschikking van de alternatieven. 
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Effectgroep bodemhygiëne 

Bij de bespreking van deze effectgroep wordt er van uitgegaan dat het saneren van (al dan 
niet op voorhand gekende) bodemvervuiling die tijdens de graafwerken wordt aangetroffen 
een positieve milieuimpact vertegenwoordigt. Eventuele bodemvervuiling die het gevolg zou 
zijn van het project zelf wordt niet mee opgenomen, omdat het effect op planniveau moeilijk 
te begroten is, waarschijnlijk niet onderscheidend, en bovendien eenvoudig te voorkomen 
mits een aangepast werfbeheer. 

In de eerste plaats wordt gekeken naar de sanering van landbodems. Het gaat hier om 
vervuilde locaties die gelegen zijn binnen de perimeter van af te graven gronden. Als 
inschatting voor het aantal te verwachten locaties zal uitgegaan worden van het aantal bij 
OVAM gekende bodemdossiers binnen deze perimeter. Niet elk dossier dient aanleiding te 
geven tot een sanering, maar er bestaat wel een correlatie tussen het aantal dossiers en de 
te verwachten hoeveelheid vervuilde locaties. 

Ook met de sanering van waterbodems dient rekening gehouden te worden. Bij de 
verruiming van de kanaalsecties zal  immers naar verwachting vervuilde specie dienen 
geborgen te worden. Deze sanering in het kader van het project wordt beschouwd als een 
positieve bijdrage aan de milieukwaliteit. De beoordeling zal uitgaan van informatie met 
betrekking tot de milieuhygiënische toestand van de waterbodems en met de uit te graven 
volumes. 

Effectgroep bodemvochtregime 

Indien het project invloed heeft op de grondwatertafel in de omgeving van het kanaal (wat 
zal blijken uit de discipline Water) dan kan ook het bodemvochtregime in de onverzadigde 
zone van de bodem zich wijzigen. De mate waarin dit gebeurt hangt onder meer af van de 
hydraulische bodemeigenschappen. Op basis van enerzijds de gegevens met betrekking tot 
de wijziging van de grondwaterstand en anderzijds de bodemeigenschappen zal een 
expertoordeel geformuleerd worden met betrekking tot het belang van dit effect voor de 
verschillende planalternatieven. Een verdere interpretatie hiervan gebeurt in de 
receptordisciplines Mens en Fauna en Flora. 

8.5.4 Beoordelingskader 

Op de volgende bladzijde worden de verschillende effecten en bijhorende criteria 
samengevat. Ook wordt hier kort aangegeven welke beoordelingsmethode zal gevolgd 
worden en hoe het effect zal uitgedrukt worden. Deze beoordeling gaat uit van een 
integrerend expertoordeel dat zich zoveel mogelijk baseert op beschikbaar cijfermateriaal. In 
de praktijk zal elk effect uitgedrukt worden volgens een zevendelige kwalitatieve schaal.  De 
betekenis van de schaal is de volgende: 
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Tabel 8-8: Significantiekader voor de discipline Bodem 

Score Betekenis (waardering) 

--- Het effect is sterk negatief.  Mildering van het effect is noodzakelijk. Het is echter te verwachten dat 
mildering of compensatie het negatieve effect slechts deels zal kunnen opheffen.  

-- Het effect is matig negatief. Mildering is noodzakelijk. Er kan van uitgegaan worden dat door mildering 
het effect in die mate kan beperkt worden dat het residueel effect aanvaardbaar is.. 

- Het effect is gering negatief. Mildering is wenselijk om het residueel effect nog verder te reduceren, 
doch niet noodzakelijk 

0 Het effect is afwezig of niet aantoonbaar, of verwaarloosbaar. Mildering is niet vereist. 

+ Het effect is gering positief  

++ Het effect is matig positief  

+++ Het effect is sterk positief  
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Tabel 8-9: Beoordelingscriteria voor de discipline Bodem 

Effect Criterium Methodiek Eenheid 

Effectgroep fysische bodemverstoring 

Bodemverstoring Oppervlakte aan bodems waar zich profielverstoring of 
andere vormen van fysische bodemdegradatie 
voordoen 

Oppervlaktes worden bepaald door GIS-overlay met bodemkaart. Resultaten 
worden op planniveau geïnterpreteerd (rekening houdend met o.m. de 
relatieve kwetsbaarheid van de verschillende bodemseries) en uitgedrukt 
onder vorm van een expertenoordeel. 

Zevendelige 
ordinale schaal 

Ontstaan van 
grondoverschotten  

Mate waarin grondoverschotten ontstaan Op basis van projectgegevens wordt een kwalitatieve inschatting gemaakt van 
de mate waarin de planalternatieven aanleiding geven tot het ontstaan van  
een grondoverschot. 

Zevendelige 
ordinale schaal 

Effectgroep bodemhygiëne 

Bodemsanering - 
landbodems 

Mate waarin het project opportuniteiten biedt om 
vervuilde bodems te saneren. 

Op basis van een vergelijking van het aantal bodemdossiers dat binnen het 
studiegebied valt wordt een rangschikking gemaakt van de verschillende 
planalternatieven 

Zevendelige 
ordinale schaal 

Bodemsanering - 
waterbodems 

Mate waarin in het kader van het project vervuilde 
waterbodems gesaneerd worden 

Op basis van TRIADE-gegevens en andere waarnemingen wordt ingeschat in 
welke mate de planalternatieven bijdragen tot het saneren van vervuilde 
waterbodems. De beoordeling op planniveau baseert zich op een 
expertenoordeel. 

Zevendelige 
ordinale schaal 

Effectgroep bodemvochtregime 

Wijziging bodemvochtregime Mate waarin het bodemvochtregime van de bodem 
wiijzigt onder invloed van wijzigingen in 
grondwaterstanden. 

Uitgaande van de verwachte wijzigingen in grondwaterstand (cf discipline 
water) en rekening houdend met de eigenschappen van de verschillende 
bodemseries wordt een geïntegreerd expertoordeel op planniveau 
geformuleerd. Verdere interpretatie ten behoeve van de receptoren gebeurt in 
de disciplines ad hoc. 

Zevendelige 
ordinale schaal 
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8.6 Discipline Lucht 

8.6.1 Afbakening van het werkveld 

8.6.1.1 Geografische afbakening 

Het studiegebied omvat in eerste instantie het studiegebied zoals vastgelegd in paragraaf 
5.1. In functie van de mogelijke effecten zal dit gebied verder worden uitgebreid tijdens het 
onderzoek. 

8.6.1.2 Inhoudelijke afbakening  

In het plan-MER wordt de luchtkwaliteit van de referentiesituatie en de geplande situatie 
onderzocht en vergeleken voor het jaar 2020. De luchtkwaliteit in het gebied wordt bepaald 
door de concentraties van verschillende luchtverontreinigende stoffen. Deze concentratie 
van luchtverontreiniging bestaat enerzijds uit de achtergrondconcentratie (de concentratie 
van luchtverontreiniging zonder de bijdrage van bronnen in het gebied) en anderzijds uit de 
bijdragen van verschillende lokale bronnen van luchtverontreiniging. O.a de verwachte 
modale verschuiving is van belang voor de wijziging in de luchtkwaliteit. 

8.6.2 Beschrijving van de bestaande toestand en de referentiesituatie 

8.6.2.1 Bestaande toestand 

De kwaliteit van de omgevingslucht wordt bepaald door natuurlijke emissies evenals door 
emissies afkomstig van menselijke activiteiten zoals industrie, energievoorziening, 
landbouw, gebouwenverwarming, raffinaderijen en verkeer. Wijzigingen in de kwaliteit van 
de omgevingslucht treden bijgevolg op door wijzigingen in het emissiepatroon.  

In het plan-MER wordt eerst de huidige kwaliteit van de lucht in het studiegebied in kaart 
gebracht. Omdat de meetstations van de Vlaamse Milieumaatschappij doorgaans slechts de 
luchtkwaliteit t.h.v. het meetpunt zelf nauwkeurig in kaart kan brengen wordt  de huidige 
toestand  beschreven op basis van recente rapporten met betrekking tot de luchtkwaliteit en 
lozingen in de omgeving (bv. jaarverslagen immissiemeetnetten), o.a. op basis van de 
interpollatiekaarten van VMM. Er wordt getoetst aan de  Europese richt-, grens- en 
streefwaarden overeenkomstig de Kaderrichtlijn Lucht. 

In de huidige situatie is al sprake van emissies vanwege transportgebonden activiteiten. De 
belangrijkste stoffen die vrijkomen bij deze activiteiten zijn koolstofdioxide (CO2), 
stikstofoxiden (NOx), fijn stof (PM10), koolstofmonoxide (CO), koolwaterstoffen en 
zwaveldioxide (SO2).  Daarnaast zijn er in de regio ook emissiebronnen van huishoudelijke 
aard, zoals gebouwenverwarming, landbouwemissies,….  

Volgens een eerste, ruwe analyse van het jaarverslag immissiemeetnetten 2005, was de 
gemiddelde luchtkwaliteit binnen het studiegebied ‘goed’ (Jaarverslag ‘Luchtkwaliteit in het 
Vlaamse Gewest 2005’, VMM).  In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de 
jaargemiddelde concentraties binnen het studiegebied, in 2005. 
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Tabel 8-10: Jaargemiddelde concentraties en jaargrenswaarden binnen het studiegebied, 2005 

Polluent Jaargemiddelde 
concentratie 2005 in µg/m3 

Jaargrenswaarde 

SO2 0-6 20 

NO2 17-27 40 

NO 5-12 geen 

PM10 31-35 40 

Uit deze tabel blijkt dat er voor SO2, NO2 en NO binnen het studiegebied geen 
overschrijdingen van de (toekomstige) EU-normen wordt gemeten. Voor PM10 worden in 
2005 overschrijdingen van de dagnorm vastgesteld.   

Voor ozon wordt binnen het studiegebied een AOT (Accumulated exposure over a 
Treshold)15 60 ppb – max 8 uur van 1001 tot 2000 µg/m3.uren waargenomen. De AOT 60 ppb 
– max 8 uur geeft de jaarlijkse ‘ozonoverlast’ voor de gezondheid weer. De gemeten waarde 
ligt onder de EU middellangetermijndoelstelling voor 2010 (5800 (µg/m3).uren) 

De transportsector is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de totale uitstoot van 
polluenten.  Die sector is in Vlaanderen bijvoorbeeld verantwoordelijk voor meer dan 40% 
van de totale uitstoot van stikstofoxiden, voor 20% van de totale uitstoot CO2 en voor meer 
dan 50% van de totale CO-uitstoot. Ook voor de fijnere fractie van fijn stof is transport 
zonder meer de belangrijkste bron16.  Binnen de transportsector is het wegverkeer de 
grootste vervuiler. Over de huidige luchtkwaliteit in de omgeving kan dus worden gesteld dat 
ze voornamelijk wordt bepaald door de uitlaatgassen van voertuigen, al of niet in combinatie 
met periodieke verhoogde achtergrondconcentraties.  In de winterperiode zal ook 
gebouwenverwarming van in het studiegebied liggende entiteiten (woningen, scholen, 
kantoren…) een invloed hebben op de plaatselijke luchtkwaliteit. 

In het MER zal nog meer in detail op de plaatselijke luchtkwaliteit ingegaan worden. Hierbij 
wordt eveneens een ruimtelijke spreiding (gezien de grootte van het studiegebied) mee in 
rekening gebracht. 

8.6.2.2 Referentietoestand 

Gezien de ligging van het studiegebied (landelijke omgeving) en gezien de resultaten van de 
luchtkwaliteit in 2005, worden voor SO2, NO2 en NO, geen problemen verwacht voor de 
toekomst. Voor PM10 wordt verwacht dat het aantal overschrijdingen van de dagnorm zal 
afnemen.  

8.6.3 Effecten en effectbepaling  

In eerste instantie wordt de plaatselijke luchtkwaliteit en de evolutie ervan ten opzichte van 
de referentietoestand in het gebied bestudeerd.  

                                                                  
15  Som van alle overschotten boven een bepaalde drempel gedurende een bepaalde periode 
16  Landbouw is de belangrijkste bron in Vlaanderen van PM10-emissies; transport is zonder meer de belangrijkste 

bron van PM2,5. (bron Mira-T 2004) 
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Tevens wordt aandacht besteed aan effecten tijdens aanlegwerkzaamheden (verbreding 
kanaal, verwijderen middendijk, etc.). 

8.6.3.1 Aanlegfase 

Bij de aanlegfase wordt vnl. aandacht besteed aan de emissies die kunnen optreden bij de 
grondwerken, en de afvoer van de afgegraven specie.  

In functie van de wijze van grondverzet en transport wordt bestudeerd in hoever de emissies 
voldoende nauwkeurig kwantitatief in kaart kunnen gebracht worden teneinde de verschillen 
qua alternatieven te kunnen duiden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van eventuele 
beschikbare emissiekengetallen. 

De onzekerheid ten aanzien van de emissiefactoren die momenteel door de deskundige 
gekend zijn, zijn dermate groot dat uitgaande van de berekende emissiebijdragen het niet 
haalbaar geacht wordt om hieruit een onderbouwde impactvoorspelling door te rekenen. De 
impact zal dan ook kwalitatief bepaald worden, behoudens indien beduidend grondtransport 
voorzien dient te worden langsheen een aantal wegen. In dit laatste geval wordt de impact 
van dit transport berekend m.b.v. het model CAR-Vlaanderen. Gezien er echter nog geen 
emissiekengetallen voor 2020 beschikbaar zijn, noch de achtergrondconcentraties, zal de 
impact besproken worden m.b.v. de gegevens van 2015, en verder kwalitatief beoordeeld 
worden. Enkel de impact van de belangrijkste parameters (NO2 en PM10) zal hierbij 
doorgerekend, en vergeleken worden met het toetsingskader. 

Berekening van het aantal overschrijdingen over kortstondige tijdsperiodes worden 
uitgevoerd m.b.v. de berekeningssystematiek zoals vervat in het model CAR-Vlaanderen. 

8.6.3.2 Exploitatiefase 

De bijdrage van de verkeersemissies zal worden ingeschat met emissiekengetallen voor 
uitlaatgassen van voertuigen en binnenvaartschepen en met prognoses inzake toekomstige 
emissiefactoren.  Hiertoe is inzicht nodig in het (gewijzigde) weg- en binnenvaartverkeer ten 
gevolge van het project.  

Gegevens welke gebruikt worden bij de impactbeoordeling t.o.v. de actuele situatie en de 
situatie bij autonome ontwikkeling omvatten o.a. wijzigingen inzake:  

• verkeersstromen 

• samenstelling verkeerspark 

• snelheidsprofielen 

• ingezette brandstoftypes 

Hiertoe wordt gebruik gemaakt van beschikbare gegevens inzake actueel verkeer en 
toekomstprognoses van de verkeersstromen, emissiekengetallen,… Indien geen gegevens 
voor 2020 bekend zijn zal gerefereerd worden naar gegevens van andere jaren. Deze 
aannames worden dan ook in het rapport gemotiveerd.  

De berekende emissiebijdragen en de te verwachten kwaliteit van de omgevingslucht zullen 
worden getoetst aan de geldende luchtkwaliteitsdoelstellingen.  Enkel de impact van de 
belangrijkste parameters (NO2 en PM10) zal hierbij doorgerekend worden. Voor NO2 zal de 
toetsing gebeuren ten opzichte van de uurgemiddelde en de jaargemiddelde grenswaarde 
voor NO2, en voor PM10 ten opzichte van de jaargemiddelde grenswaarde voor PM10 en het 
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aantal overschrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde voor PM10 (EU Kaderrichtlijn 
Lucht en dochterrichtlijnen).   

Bij de evaluatie worden zowel de plaatsen in kaart gebracht waarvoor de realisatie van het 
plan aanleiding kan geven tot een afname van de luchtkwaliteit (afname t.o.v. de situatie bij 
autonome ontwikkeling) als die plaatsen waar een eventuele verbeterde luchtkwaliteit te 
verwachten is. Wanneer een risico bestaat op het overschrijden van de immissienormen, zal 
dat worden aangegeven.  

Bijkomend worden de te verwachten veranderingen inzake emissies vergeleken met de 
geldende emissiedoelstellingen (o.a. Kyoto Protocol en NEC-richtlijn). 

8.6.4 Beoordelingskader 

Tabel 8-11: Beoordelingscriteria voor de discipline lucht 

Effect Criterium Methodiek Eenheid 

Wijziging 
luchtkwaliteit 

Emissieniveau bij 
exploitatie • Berekening van totale uitstoot (o.b.v. 

emissiekengetallen binnenvaart en 
wegverkeer);  

• Kwalitatieve vergelijking verbetering / 
verslechtering omgevingslucht en 
kwantitatieve bespreking (toetsing aan 
normen: aantal overschrijdingen). 
dispersieberekeningen. 

Ton/jaar 
 
 
 
µg/m3 

 

Voor die parameters waarvoor de impact op de luchtkwaliteit kwantitatief worden 
beoordeeld, wordt onderstaand evaluatiekader gehanteerd, overeenkomstig het nieuwe 
richtlijnenboek lucht. 

• Geen relevant negatief  effect: bijdrage minder dan 1 % van de doelstelling  0 

• Gering negatief effect: beperkte bijdrage van max. 3 %  van de doelstelling  -  

• Matig negatief effect: relevante bijdrage van min. 3 maar max. 5 % v/d doelstelling - - 

• Groot negatief effect: belangrijke bijdrage van meer dan 5 % v/d doelstelling   --- 

Indien de wijzigingen gepaard gaan met een afname van de impact wordt een vergelijkbaar 
beoordelingskader ingevoerd: 

• Geen relevant positief effect: afname bijdrage minder dan 1 % van de doelstelling 0 

• Gering positief effect: afname bijdrage max. 3 % van de doelstelling   + 

• Matig positief effect: afname bijdrage min 3 maar max. 5 % v/d doelstelling  ++ 

• Groot positief effect: afname bijdrage meer dan 5 % v/d doelstelling          +++ 

Deze verschillende niveaus gelden per parameter afzonderlijk maar mogen evenwel niet 
samengeteld worden voor een globale beoordeling van de impact op de luchtkwaliteit. 
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Hiertoe is een afzonderlijke beoordeling noodzakelijk maar hiervoor kan geen éénduidig 
afgelijnd schema op voorhand opgesteld worden (is o.a. functie van het aantal relevante 
parameters, onderlinge verhoudingen, eventueel versterkende effecten, aanwezige 
bewoning, plaats waar effect zich voordoet,…). De uiteindelijke globale beoordeling wordt 
dan ook op basis van een expertenoordeel geformuleerd. 

Ook voor deze parameters waarvoor geen kwantitatieve impact berekend kan worden wordt 
beoordeeld op basis van een expertenoordeeld, waarbij eveneens een 7-delig 
toetsingskader zal gebruikt worden. 

Milderende maatregelen  worden noodzakelijk geacht indien de te verwachten 
immissieconcentraties, veroorzaakt door de realisatie van het plan in combinatie met de 
achtergrondconcentraties, t.h.v. de dichtst bijgelegen woonkernen, hoger zullen zijn dan de 
vastgelegde luchtkwaliteitsdoelstellingen. In dit geval kunnen de voorgestelde “milderende 
maatregelen” ook betrekking hebben op mogelijke oorzaken van hoge 
achtergrondconcentraties, indien de bijdrage van het plan zelf (zeer) beperkt is. 

Bijkomend wordt onderzoek naar eventuele milderende maatregelen uitgevoerd 
overeenkomstig de bepalingen van het richtlijnenboek Lucht, en de hierin gemaakte 
koppeling met de berekende bijdrage vanaf 3% van de doelstellingen.  

Op basis van een expertevaluatie wordt bijkomend nagegaan in hoever milderende 
maatregelen aangewezen zijn voor die parameters welke kwalitatief beoordeeld worden. 
Deze worden in elk geval voor de aanlegfase als  aangewezen beschouwd.  

8.7 Geluid 

8.7.1 Afbakening van het werkveld 

8.7.1.1 Geografische afbakening 

Het onderzoek naar geluid beperkt zich tot de directe omgeving van het kanaal en spitst zich 
toe op de mogelijke geluidseffecten van de (toegenomen) scheepvaart op het kanaal. De 
effecten op het geluid veroorzaakt door wegverkeer worden –mede door het uitgangspunt 
om zoveel mogelijk dwarsverbindingen te behouden-  als verwaarloosbaar beschouwd. 

8.7.1.2 Inhoudelijke afbakening 

De discipline geluid onderzoekt de effecten van het plan op de geluidsbelasting van de 
omgeving. De effecten naar gezondheid en fauna & flora worden in de respectievelijke 
disciplines behandeld. Zoals eerder aangegeven wordt enkel de geluidsimpact ten gevolge 
van de wijziging van het scheepvaartverkeer onderzocht. De effecten ten gevolge van het 
wegverkeer worden als verwaarloosbaar beschouwd. Effecten ten gevolge van modal shift 
(vermindering van het wegverkeer) kunnen niet beoordeeld worden, aangezien zij zeer 
verspreid voorkomen. 

8.7.2 Beschrijving van de bestaande toestand en de referentiesituatie 

8.7.2.1 Bestaande toestand 

Grote delen van het geplande kanaal lopen door streken met een zeer beperkte 
geluidsverstoring. Enkel ter hoogte van Eeklo, het havengebied zelf en enkele kruisende 
infrastructuren is er in de huidige context reeds sprake van een aanzienlijke 



  

Kennisgeving Plan-MER Seine-Schelde West     100 

geluidsbelasting. In het plan-MER rapport zal een globale beschrijving worden gegeven van 
het heersende geluidsklimaat langsheen het gehele traject op basis van de aanwezige 
verstoringen (wegen, spoorwegen, agglomeraties).  

8.7.2.2 Referentietoestand 

Om de referentietoestand in beeld te brengen zal vooral gekeken worden naar nieuwe 
geplande verstoringen (zoals de AX en de ring rond Eeklo) en naar evoluties inzake 
bewoning langs het tracé. Deze informatie wordt gebaseerd op input uit de discipline Mens-
ruimtelijke aspecten.  

8.7.3 Effecten en effectbepaling  

In het kader van de EU-omgevinglawaai wordt geen opgave van het aantal woningen belast 
door scheepvaartlawaai verwacht.  In de Belgische milieuwetgeving werd evenmin melding 
gemaakt van richtwaarden voor het scheepvaartlawaai aan bewoonde gebouwen. 

Geluidhinder is echter een kwestie van beleving. Het doet er daarbij niet altijd toe of dat 
geluidsniveau onder of boven de in een wet toegestane maximale waarde ligt. Om de 
geluidshinder bij de beoordeling van nieuwe plannen te kunnen voorspellen, wordt daarom 
gebruik gemaakt van zogenoemde dosis-effectrelaties. Deze drukken de relatie uit tussen 
het geluidsniveau en de mate van hinder die de bewoners ervan ondervinden.  Hierbij wordt 
eveneens rekening gehouden met de karakteristieken van de geluidsbron en de 
omgevingskenmerken (wel of niet geluidsbelaste woonzone). 

Uit onderzoeken met betrekking tot hinderbeleving is reeds gebleken dat voor verschillende 
bronnen (weg, spoor, vliegtuig) bij een zelfde dosis toch verschillende effecten zich 
voordoen. Louter op basis van deze karakteristieken zou men kunnen veronderstellen dat 
scheepvaartgeluid wat hinderlijkheid betreft ligt tussen wegverkeer – met een bijna continue 
karakter – en railverkeer – met lange pauzes tussen de passages. Beide karakteristieken 
zijn voor scheepvaartgeluid toepasselijk: omdat de vaarsnelheid laag is blijft men het geluid 
van een passerend schip lang horen (semi-continue karakter) maar tussen de passages van 
achtereenvolgende schepen kunnen soms ook lange pauzes optreden. 
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In het plan-MER worden de geluidseffecten van het scheepvaartlawaai op de nabije 
woonomgeving onderzocht. De systematiek die in onderhavig onderzoek wordt gevolgd is 
voorgesteld aan de hand van onderstaand stromingsschema: 

Figuur 8-10: Systematiek van het onderzoek naar geluidseffecten 

Mogelijke effecten op fauna worden meegenomen bij de discipline fauna & flora. Mogelijke 
gezondheidseffecten komen aan bod bij Mens-gezondheid 

Naast effecten tijdens de exploitatie zullen ook effecten optreden tijdens de aanleg in beeld 
worden gebracht. Aangezien nog veel onzekerheid bestaat inzake de exacte uitvoering –
plan-MER niveau- wordt hier enkel een kwalitatieve bespreking aan geweid. Hierbij is het 
vooral de bedoeling aanbevelingen te formuleren m.b.t. het definitief ontwerp en de 
uitvoering. 
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8.7.4 Beoordelingskader 

Tabel 8-12: Beoordelingscriteria voor de discipline geluid 

Effect Criterium Methodiek Eenheid 

Geluidsverstoring door 
scheepvaart op omwonenden 

Aantal omwonenden dat  
(ernstig) wordt gehinderd 

Berekening van dosis-effectrelaties op 
basis van geluidsimmissie en 
omgevingskenmerken 

# 

Geluidsverstoring bij aanleg Duur en omvang van de 
verstoring 

Kwalitatieve bespreking - 

 

8.8 Fauna en Flora 

8.8.1 Afbakening van het werkveld 

8.8.1.1 Geografische afbakening 

Het studiegebied voor het plan-MER van de binnenvaartverbinding Seine-Schelde West 
omvat het gebied met natuurlijk waarden dat beïnvloed wordt door de geplande 
werkzaamheden aan de binnenvaartkanalen. De werkzaamheden worden uitgevoerd over 
een zeer lange afstand, waardoor een zeer groot studiegebied wordt aangesneden. Om het 
MER werkbaar te houden, gaat de aandacht naar 6 deelgebieden zoals afgebakend in 
Figuur 5-1. 

8.8.1.2 Inhoudelijke afbakening  

De werkzaamheden aan de binnenvaartkanalen hebben ongetwijfeld een impact op fauna 
en flora in de kanalen en de directe omgeving ervan (oevers en bermen). Anderzijds zal via 
de wijzigingen in grondwaterstanden een impact op fauna en flora ontstaan in een groter 
gebied langsheen de kanalen. Op basis van de gegevens uit de grondwaterstudie zal het 
exacte studiegebied voor de discipline fauna en flora afgebakend kunnen worden. De 
gegevens uit de eco-hydrologische studie zullen meegenomen worden voor zover zij 
beschikbaar zijn. 

De aandacht voor de discipline fauna en flora zal in eerste instantie gaan naar de oevers en 
bermen van de binnenvaartkanalen die een belangrijke biologische waarde hebben. Binnen 
de 6 deelgebieden van het plangebied zullen verder een aantal aandachtsgebieden die een 
belangrijke waarde voor fauna en flora hebben, belicht worden. Hierbij wordt op plan-MER 
niveau voornamelijk aandacht gegeven aan beschermde gebieden (Europees of nationaal) 
en/of aan gebieden die als zeer waardevol worden aangeduid op de biologische 
waarderingskaart.    

In het plan-MER zal niet gefocust worden op de effecten tijdens de aanleg van de 
binnenvaartinfrastructuur, maar wel op effecten van de aanwezigheid en de exploitatie 
ervan.   
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8.8.2 Beschrijving van de bestaande toestand en referentiesituatie 

8.8.2.1 Kanaal Gent-Brugge 

Het kanaal Gent-Oostende staat in contact met de Leie en met de Ringvaart rond Gent, 
welke op zijn beurt in contact staat met de Schelde. Het kanaal telt 7,3 km aan afgesneden 
kanaalarmen (Miseriebocht, Gevaerts, Nieuwdam) waaronder ook de Coupure te Brugge. 
Tot in Oostkamp kunnen de beken gravitair in het kanaal afwateren. De belangrijkste 
waterlopen die gravitair naar het kanaal afwateren zijn de Rivierbeek en de Jabbeekse Beek. 
De waterafvoercapaciteit van het kanaal Gent-Brugge is relatief beperkt. Door de verbreding 
van het kanaal tussen Gent en Beernem werd de waterafvoer richting Brugge versneld. Om 
een mogelijke  overstroming van Brugge wegens te snelle waterafvoer te vermijden werd in 
september 1998 te Beernem een keerstuw in gebruik genomen. 

De onbemeste bermen van het kanaal Gent-Brugge bezitten naast de waterkerende functie 
ook een belangrijke functie voor het natuurbehoud: ze dienen als leefgebied, verbindingsweg 
en refugium voor soorten die niet in het aangrenzend agrarisch landschap kunnen leven. De 
bermen van het kanaal Gent-Brugge hebben een grote biologische waarde. De biologische 
waarderingskaart geeft weer dat het ecotooptype ‘dijk’ ter hoogte van het kanaal biologisch 
waardevol tot zeer waardevol is. Figuur 8-11 geeft een detail van de BWK weer ter hoogte 
van Oostkamp.  

 
Figuur 8-11: Detail van de BWK ter hoogte van het Kanaal Gent-Brugge te Oostkamp   

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



  

Kennisgeving Plan-MER Seine-Schelde West     104 

Het groot biologisch belang van de bermen van het kanaal Gent- Brugge weerspiegelt zich 
in de vegetatie ondermeer door het voorkomen van 47 rodelijstsoorten.  
De bermen van het kanaal vormen verder een belangrijke broedbiotoop voor tal van vogels. 
Rodelijstsoorten die momenteel tot broeden komen in de bermen van het kanaal en van de 
oude kanaalarmen zijn: Graspieper, Zomertortel en Kneu. De bermen van het kanaal zijn 
ook van belang voor twee soorten reptielen namelijk Levendbarende hagedis en Hazelworm. 
De Miseriebocht kent nog een flinke populatie van Hazelworm.Tal van insecten vinden in de 
oevers een geschikt leef- en voortplantingsbiotoop.  
Het kanaal Gent-Brugge is van belang als habitat, foerageergebied of als 
overwinteringsplaats voor 7 zoogdieren van de Rode Lijst en voor 8 vleermuissoorten 
opgelijst in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Bovendien fungeert het kanaal als 
foerageergebied voor Meervleermuis, een soort opgelijst in bijlage II van de Habitatrichtlijn. 

De vegetatie langs de waterlijn is meestal schaars ontwikkeld omwille van 
oeververstevigingen, steile taluds en erosie. De meeste planten van de waterlijn zijn ruderale 
soorten als gevolg van de slechte waterkwaliteit. 

In de omgeving van het kanaal Gent-Brugge liggen ter hoogte van Oostkamp en 
Steenbrugge een aantal VEN-gebieden. Deze zones zijn aangeduid als grote eenheden 
natuur. Figuur 8-12 geeft de VEN-gebieden weer. 
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Figuur 8-12: VEN-gebieden aan het kanaal Gent-Brugge ter hoogte van Oostkamp 
(bron: Vectoriële versie van de VEN/IVON, Agentschap voor Natuur en Bos, toestand 
01/07/2006; digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 
1991-2005 (AGIV)) 

Op de Westelijke oever van het kanaal Gent-Brugge bevindt zich ter hoogte van Oostkamp 
een erkend natuurreservaat: de Leiemeersen dat in beheer is bij de lokale Natuurpunt-
afdeling (Figuur 8-13). Deze meersen zijn een overblijfsel van een uiterst waardevol 
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laagveenmoeras. De grote natuurwaarde heeft dit gebied te danken aan de venige bodem 
en een lichtjes kalkrijke kwelstroom vanuit de aangrenzende dekzandrug ‘Stuyvenberge’.  

 

Figuur 8-13: Erkend natuurreservaat Leiemeersen aangeduid op de BWK 
(bron: Vectoriële versie van de Biologische Waarderingskaart, versie 2, MVG-LIN-
Animal-INBO; vectoriële versie van de Natuurreservaten, MVG, LIN, AMINAL, INBO, 
toestand 01/01/2002; digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, 
opname 1991-2005 (AGIV)) 

Ondanks de sterk technische oeverstructuren en de momenteel slechte biologische 
waterkwaliteit van het kanaal Gent-Brugge is er toch nog een redelijke visstand aanwezig. 
De grootste densiteiten en diversiteiten worden aangetroffen in de oude kanaalarmen 
(Miseriebocht, Gevaerts). De oude kanaalarmen fungeren waarschijnlijk als refugium voor 
vissen langs het kanaal. De databank van de vismigratieknelpunten geeft weer dat er één 
knelpunt gedefinieerd is op het kanaal Gent-Brugge ter hoogte van Brugge. Het gaat hier om 
een nog te onderzoeken knelpunt onder de vorm van een schot in het water. 
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De waterplassen gelegen in de nabije omgeving van het kanaal, veelal ontstaan door 
zandontginning, kennen tevens een belangrijke natuurwaarde. In sommige gevallen is er 
een interessante en gevarieerde oevervegetatie met o.a. Riet, Grote lisdodde, Oeverzegge 
en wilgenopslag en een soortenrijke watervegetatie ontwikkeld. Opmerkelijke vogelsoorten 
die tot broeden komen in deze gebieden zijn o.a. Oeverzwaluw, IJsvogel, Rietgors en 
Dodaars. Enkele waterpartijen vormen ook een interessant libellengebied.  

Het grootste deel van de omgeving rond het kanaal Gent-Brugge is biologisch minder 
waardevol. De graslanden maken het grootste deel uit maar zijn meestal sterk gedegradeerd 
door een intensief landbouwgebruik. Halfnatuurlijke graslanden of graslanden met 
halfnatuurlijke relicten komen slechts in een zeer beperkt deel van de omgeving voor. Akkers 
nemen een aanzienlijk deel van de ruimte in beslag. Tenslotte komen hier en daar ook vallei- 
en moerasbossen en mesofiele bossen voor. 

8.8.2.2 Leopoldkanaal 

Het Leopoldkanaal (in de volksmond Blinker genaamd) heeft een lengte van 39,5 km vanaf 
het eigenlijk beginpunt, de Zwarte Sluisbeek (bekken van de Gentse Kanalen), tot de 
monding in de Noordzee te Zeebrugge. Het is door een klepstuw te St.-Laureins in 2 
afzonderlijke vakken verdeeld van resp. 13,7 km voor het oostelijk gedeelte afwaterend naar 
de Braakmankreek (Nederland) en verder naar de Westerschelde en van 25,8 km voor het 
westelijk gedeelte afwaterend naar de Noordzee. Het westelijk vak van het Leopoldkanaal 
stroomt samen met het afwaarts deel van het Afleidingskanaal van de Leie 
(Schipdonkkanaal) richting Zeebrugge en watert er uit naar de zee via een 
gemeenschappelijk complex. Door de wijziging van de voorhaven van Zeebrugge is de 
uitmonding van het Leopoldkanaal verre van optimaal. 

De onbemeste bermen van het Leopoldkanaal bezitten naast een waterkerende functie ook 
een belangrijke functie voor het natuurbehoud: ze dienen als verblijf- en vluchtplaats voor 
soorten die niet in het aangrenzend agrarisch landschap kunnen leven. 

Figuur 8-14 geeft een detail van de BWK weer ter hoogte van Maldegem.  

De bermen van het Leopoldkanaal bezitten een belangrijke biologische waarde of hebben 
grote potenties. Het ecologisch belang weerspiegelt zich o.a. in de vegetatie door het 
voorkomen van 36 rodelijstsoorten, met als meest waardevolle soorten Hondskruid, 
Bevertjes, Kattedoorn, Kleine en Grote ratelaar.  

Doordat grote delen van het Leopoldkanaal een natuurlijke oever hebben is er een 
waardevolle oevervegetatie ontwikkeld. De oevervegetatie bestaat meestal uit een 1 tot 3 
meter brede rietkraag. Door de goed ontwikkelde rietvegetatie aan de waterlijn, door het 
struweel en de bomenrijen is het Leopoldkanaal broedbiotoop voor enkele rodelijstsoorten 
zoals Zomertortel, Rietzanger, Rietgors, Wielewaal en Kramsvogel.  
Tal van insecten vinden in de bermen van het Leopoldkanaal een geschikt leef- en 
voortplantingsbiotoop. De bermen van het Leopoldkanaal zijn verder interessant voor 
zoogdieren ondermeer als biotoop voor Waterspitsmuis. De bunkers tussen het 
Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie te Maldegem zijn belangrijk als 
overwinteringsplaats voor vleermuizen. 
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Figuur 8-14: Detail van de BWK ter hoogte van de samenloop van het Leopoldkanaal en het 
Afleidingskanaal van de Leie 
(bron: Vectoriële versie van de Biologische Waarderingskaart, versie 2, MVG-LIN-
Animal-INBO; digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, 
opname 1991-2005 (AGIV)) 
 

In de omgeving van het Leopoldkanaal liggen ter hoogte van Damme en Heist een aantal 
VEN-gebieden. Het gaat om de oude stadswallen van Damme en de Kleiputten van Heist. 
Deze zones zijn aangeduid als grote eenheden natuur. Figuur 8-15 geeft de VEN-gebieden 
weer. 
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Figuur 8-15: VEN-gebieden ter hoogte van het Leopoldkanaal 
(bron: Vectoriële versie van de VEN/IVON, Agentschap voor Natuur en Bos, toestand 
01/07/2006; digitale versie van topografische kaart 1/100.000, raster, NGI, opname 
1986-1990 (AGIV)) 
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De Oude stadswallen van Damme en de Romboutswerve zijn tevens erkend natuurreservaat 
en in beheer bij Natuurpunt (Figuur 8-16). 

 
Figuur 8-16: Erkende natuurreservaten ter hoogte van Damme weergegeven op de BWK 

(bron: Vectoriële versie van de Biologische Waarderingskaart, versie 2, MVG-LIN-
Animal-INBO; vectoriële versie van de Natuurreservaten, MVG, LIN, AMINAL, INBO, 
toestand 01/01/2002; digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, 
opname 1991-2005 (AGIV)) 

 

De Kleiputten van Heist zijn aangeduid als Vlaamse natuurreservaat (Figuur 8-17). 
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Figuur 8-17: Vlaams natuurreservaat: de Kleiputten van Heist ter hoogte van het Leopoldkanaal 
(bron: Vectoriële versie van de Biologische Waarderingskaart, versie 2, MVG-LIN-
Animal-INBO; vectoriële versie van de Natuurreservaten, MVG, LIN, AMINAL, INBO, 
toestand 01/01/2002; digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, 
opname 1991-2005 (AGIV)) 

Het Leopoldkanaal bezit een matig goede tot goede biologische waterkwaliteit. De visstand 
van het Leopoldkanaal is, over het algemeen, laag. Opmerkelijke soorten zijn wel Vetje, 
Winde en Bot.  

Onderstaande Figuur 8-18 geeft een overzicht van de vismigratieknelpunten op het 
Leopoldkanaal. Eén knelpunt ter hoogte van St-Laureins heeft een normale prioriteit: het 
gaat om een klepstuw waardoor vismigratie niet mogelijk is. Het andere vismigratieknelpunt 
situeert zich ter hoogte van Zeebrugge. Het gaat om een prioritair knelpunt ter hoogte van de 
uitmonding van het kanaal in de zee. Het Leopoldkanaal mondt samen met het 
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Afleidingskanaal van de Leie uit in de zee via een dubbele rij van 9 schuiven van 5.40m 
breedte en 8.30 m hoogte. Vismigratie wordt hierdoor onmogelijk. 

 

Figuur 8-18: Overzicht van vismigratieknelpunten op het Leopoldkanaal 
(bron: Vectoriële versie van de VHA-waterlopen, Vlaamse Milieumaatschappij – afdeling 
Water; vectoriële versie van het Voorlopig referentievestand gemeentegrenzen, VLM, 
toestand 22/05/2003 (AGIV); Databank vismigratieknelpunten op prioritaire waterlopen 
en het Vlaamse Gewest (IBW-UIA)) 

In de wijdere omgeving van het Leopoldkanaal zijn de rietkragen, graslanden en bossen van 
groot ecologisch belang.  

8.8.2.3 Afleidingskanaal van de Leie 

Het Schipdonkkanaal of Afleidingskanaal van de Leie ligt tussen dijken en is bedoeld om 
zoveel mogelijk water af te voeren. Het water in het pand tussen Balgerhoeke en Heist wordt 
tijdelijk opgeslagen tussen de kanaaldijken boven het maaiveld van de aangrenzende 
percelen. Het water kan in Zeebrugge relatief lang in zee geloosd worden. 

De bermen van het Afleidingskanaal zijn doorgaans gekarteerd als biologisch waardevol. Ze 
vormen een migratieroute voor dieren en een toevluchtsoord vanuit de agrarische omgeving.  
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Ten oosten van het Afleidingskanaal zijn twee VEN-gebieden gelegen (Figuur 8-19). Het 
gaat om de bosgebieden het Leen en het Bellebargiebos. Deze gebieden zijn aangeduid als 
grote eenheden natuur. 

 

Figuur 8-19: VEN-gebieden ten oosten van het Afleidingskanaal van de Leie 
(bron: Vectoriële versie van de VEN/IVON, Agentschap voor Natuur en Bos, toestand 
01/07/2006; digitale versie van topografische kaart 1/100.000, raster, NGI, opname 
1986-1990 (AGIV)) 
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Het provinciaal domein 'het Leen' (230 ha) bevindt zich op het grondgebied van de 
gemeenten Zomergem, Waarschoot en Eeklo. Het is een relatief groot moerassig bosgebied 
met relicten van natte heide, elzenbroekbossen en soorten als Moerasvaren en 
Koningsvaren. In totaal komen er meer dan 2200 verschillende soorten dieren, planten en 
zwammen voor. De IJsvogel en de Wespendief komen er voor en in de bunkers van het 
voormalige militaire domein overwinteren vleermuizen. Onderstaande Figuur 8-20 geeft de 
BWK voor het gebied weer.  

 

Figuur 8-20: BWK ter hoogte van het Leen 
(bron: Vectoriële versie van de Biologische Waarderingskaart, versie 2, MVG-LIN-
Animal-INBO; digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, 
opname 1991-2005 (AGIV)) 

 

Het Bellebargiebos (80 ha) is gelegen te Waarschoot en behoort tot de zogenaamde 
‘bosgordel’ van het Meetjesland. Het is een vochtig zuur eikenbos dat nooit ontgonnen werd 
tot landbouwgrond. Daarom heeft het een belangrijke biologische waarde, waarbij oude-bos-
indicatoren voorkomen zoals Bosanemoon, Salomonszegel, Rankende helmbloem en 
Dalkruid. Dood hout blijft liggen zodat een leefgebied voor zowel paddenstoelen als 
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insecten, zoogdieren en vogels wordt gevormd. Bosuil, Sperwer, Grote bonte specht, 
Boomklever en Goudhaantje wordt allen in het bos aangetroffen. Onderstaande Figuur 8-21 
geeft de BWK voor het gebied weer.  

 

Figuur 8-21: BWK ter hoogte van het Bellebargiebos 
(bron: Vectoriële versie van de Biologische Waarderingskaart, versie 2, MVG-LIN-
Animal-INBO; digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, 
opname 1991-2005 (AGIV)) 

Twee vismigratieknelpunten komen voor op het Afleidingskanaal van de Leie: de 
uitwateringssluizen in Zeebrugge en de stuw te Balgerhoeke. Beide knelpunten zijn 
aangeduid met de hoogste prioriteit (Figuur 8-22). 
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Figuur 8-22: Overzicht van de vismigratieknelpunten op het Afleidingskanaal van de Leie 
(bron: Vectoriële versie van de VHA-waterlopen, Vlaamse Milieumaatschappij – afdeling 
Water; vectoriële versie van het Voorlopig referentievestand gemeentegrenzen, VLM, 
toestand 22/05/2003 (AGIV); Databank vismigratieknelpunten op prioritaire waterlopen 
en het Vlaamse Gewest (IBW-UIA)) 
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8.8.2.4 Europese Speciale Beschermingszones (SBZ’s) binnen het studiegebied 

Langs het Leopoldkanaal en het afleidingskanaal van Zeebrugge tot 
Strobrugge 

Ter hoogte van de haven van Zeebrugge vinden we een deelgebied van het 
Habitatrichtlijngebied ‘Duingebieden incl. de IJzermonding en het Zwin’ terug (BE2500001). 
Het gaat om de Kleiputten van Heist (BE2500001-24).  

 

Figuur 8-23: Habitatrichtlijngebied ‘Duingebieden incl. de Ijzermonding en het Zwin’ – 
deelgebied de Kleiputten van Heist 
(bron: Vectoriële versie van de habitatrichtlijngebieden, Agentschap voor Natuur en Bos; 
digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 1991-2005 
(AGIV)) 

Meer naar het zuidoosten toe vinden we deelgebieden van het Habitatrichtlijngebied 
‘Polders’ terug (BE2500002). Het gaat om gebieden in de Dudzeelse polder en ter hoogte 
van Damme (BE2500002 –30,32,25). De Dudzeelse polder is tevens aangeduid als 
Vogelrichtlijngebied, met name als deelgebied van het ‘Poldercomplex’ (BE2500932). Enkele 
ander zones in het studiegebied ter hoogte van Damme behoren ook tot dit ‘Poldercomplex’. 
De kustpolders vormen één van de belangrijkste weidevogelgebieden van de Belgische 
zeepolders. De polders bestaan overwegend uit graslanden op veengrond. Veel van deze 
gronden werden vroeger reeds uitgeveend waardoor er een (micro)reliëfrijk weidegebied is 
ontstaan met drassige depressies, waar een aantal zilte planten voorkomen. Hier en daar 
liggen op de vochtigste plaatsen enkele hooilanden en het poldercomplex wordt doorkruist 
door een groot aantal begroeide sloten. Het natuurreservaat ‘ de Oude Stadswallen van 
Damme’ dat deel uitmaakt van dit Vogelrichtlijngebied bestaat uit de oude vestiginggrachten 
die de resten vormen van een dubbele rij van grachten. Het natuurreservaat omvat 
voornamelijk moerasbos dat zich min of meer spontaan ontwikkelde en halfnatuurlijk 
rietland. Bijlage I-soorten die al dan niet broedend in het gebied voorkomen zijn o.a. 
Roerdomp, Woudaapje, Blauwborst, Roodkeelduiker, Kleine Zwaan, Brandgans en Bruine 
Kiekendief. Internationaal belangrijke aantallen van Smieten, Rietganzen en Goudplevieren 
houden zich in de winter op in het Vogelrichtlijngebied.   
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Figuur 8-24: Habitatrichtlijngebied ‘Polders’ en Vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’ ter hoogte 
van Damme en Dudzele 
(bron: Vectoriële versie van de habitat- en vogelrichtlijngebieden, Agentschap voor 
Natuur en Bos; digitale versie van topografische kaart 1/100.000, raster, NGI, opname 
1986-1990 (AGIV)) 

 

Langs het Afleidingskanaal van de Leie van Strobrugge tot Schipdonk 

Ter hoogte van Eeklo komt het Habitatrichtlijngebied ‘Bossen en heiden van zandig 
Vlaanderen: Oostelijk deel’ voor (BE2300005). Dit HRL beslaat voornamelijk het bosgebied 
het Leen en het eraan grenzende bosgebied.  
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 Figuur 8-25: Habitatrichtlijngebied ‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: Oostelijk deel’ 
ter hoogte van het Leen 
(bron: Vectoriële versie van de habitatrichtlijngebieden, Agentschap voor Natuur en Bos; 
digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 1991-2005 
(AGIV)) 

 

Langs het kanaal Gent-Brugge  

Ter hoogte van Oostkamp, Moerbrugge, Steenbrugge komt het Habitatrichtlijngebied 
‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: Westelijk deel’ voor (BE2500004). 
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Figuur 8-26: Habitatrichtlijngebied ‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: Westelijk deel’ 
ter hoogte van Oostkamp 
(bron: Vectoriële versie van de habitatrichtlijngebieden, Agentschap voor Natuur en Bos; 
digitale versie van topografische kaart 1/100.000, raster, NGI, opname 1986-1990 
(AGIV)) 

8.8.2.5 Referentiesituatie 

De referentiesituatie is analoog aan de bestaande situatie.  

Binnen het studiegebied speelt de aanwezigheid van speciale beschermingszones een 
belangrijke rol. De natuurcompensaties die het gevolg zijn van de infrastructurele ingrepen in 
het gebied, zullen de invloed hebben op de referentiesituatie in het jaar 2020. 

Daarnaast zal ook aandacht gaan naar het gewijzigde beheer van de oevers en bermen 
langs de kanalen. Door het INBO werden reeds verschillende suggesties voor beheer 
gedaan in de gebiedsvisie rapporten voor het Leopoldkanaal en het kanaal Gent-Brugge 
(Van Kerckvoorde et al. 2004, 2005). Daarnaast wordt ook het kappen van de karakteristieke 
bomenrijen in het vooruitzicht gesteld.  
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8.8.3 Effecten en effectbepaling  

De effecten op fauna en flora zullen in het MER algemeen besproken worden op plan-MER 
niveau. Er zal meer specifiek voornamelijk aandacht gaan naar de effecten die 
onderscheidend zijn tussen de verschillende alternatieven.   

Als relevante effectgroepen voor de geplande wijzigingen aan de binnenvaartkanalen 
onderscheiden we in de discipline Fauna en Flora: 

• Het directe natuurverlies (habitatverlies, soortenverlies...), gedefinieerd als het 
verlies door het directe ruimtebeslag voor de kanaalinfrastructuur. 

• De effectgroep versnippering. Duurzame natuur komt voor in netwerken. Daarom 
wordt geëvalueerd in welke mate alternatieven bijdragen of afbreuk doen aan het 
behoud of de potentiële realisatie van ‘aaneengesloten natuur’. Of omgekeerd, wordt 
geëvalueerd in welke mate toekomstige ontwikkelingsscenario’s ecologisch 
versnipperend zijn. De wijzigingen in de geplande infrastructuur hebben een potentieel 
ver- of ontsnipperende werking. 

• De effectgroep verstoring, hier zeer ruim gedefinieerd als alle ingrepen die op 
indirecte wijze via emissies overgedragen worden via water, geluid… leiden tot 
vermindering van de kwantiteit of kwaliteit van natuur. Specifiek is hier de impact op 
de oevers en op de Vlaamse, nationale of Europese beschermde gebieden langs de 
bestaande infrastructuren van belang.  

Het MER zal de nadruk vooral leggen op direct natuurverlies en verstoring door wijzigingen 
in de waterhuishouding. Omdat de kanaalinfrastructuur momenteel reeds aanwezig is in het 
landschap is de effectgroep versnippering minder relevant voor het plan-MER. Er zal wel 
aandacht uitgaan naar vismigratiemogelijkheden op de kanalen.  

Effecten die hierboven beschreven staan, worden vooral met gebruik van de biologische 
waarderingskaart, kwetsbaarheidskaarten en habitatkaarten, beschikbaar bij het Agiv 
onderzocht en afgewogen. De detailgraad van de analyse zal zo worden vastgesteld dat de 
effecten op plan-MER niveau worden beoordeeld.  
Concreet zal het effect van permanent ruimtebeslag begroot worden door een algemene 
beeld op te maken van de ecotooptypes (o.b.v. BWK) die zullen verdwijnen bij de werken 
aan het kanaal. Het effect versnippering zal in beeld gebracht worden door na te gaan of er 
extra knelpunten voor vismigratie zullen ontstaan. Het effect van versnippering op land kan 
op basis van de habitatkaarten volgens een expertoordeel worden ingeschat. Het risico op 
calamiteiten kan aangeven in hoeverre er een effect op de waterkwaliteit kan optreden. Het 
effect van verstoring door wijzigingen in de waterhuishouding wordt ingeschat door de 
waterafhankelijkheid van de aanwezige vegetaties te toetsen op basis van de 
gevoeligheidsgetallen voor verdroging die door het INBO werden opgesteld ter 
ondersteuning van de kwetsbaarheidskaarten (Peymen et al., 2000). Verstoring door geluid 
wordt begroot door de bevindingen vanuit de discipline geluid en de kwetsbaarheidskaart 
voor geluidsverstoring te combineren. (zie ook Tabel 8-13). 
Op basis van expert judgement wordt een inschatting gemaakt van de totale ecologische 
impact van de verschillende alternatieven. 

8.8.4 Beoordelingskader 

Een overzicht van de mogelijke effecten, criteria, methodologie en meeteenheden voor de 
discipline Fauna en Flora wordt weergegeven in onderstaande tabel. 
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Tabel 8-13: Beoordelingscriteria voor de discipline Fauna en Flora 

Effect Criterium Methodiek Eenheid Significantie 

Primaire effecten 

Permanent 
ruimtebeslag 

Direct habitatverlies Waarde (biologische 
waarde + 
kwetsbaarheid); 

Beschermingsstatuut 
(Europees, Vlaams) 

# ha Permanent, 
onherstelbaar 
verlies 

Permanente 
versnippering 

    

Versnippering in 
water 

Aanwezigheid 
vismigratieknelpunten 

 # knelpunten  Expert 
judgement 

Versnippering op 
land 

Aanwezigheid 
(migratie)barrières 

Waarde (biologische 
waarde + 
kwetsbaarheid); 

Ecologische kwaliteit 
m.b.v. habitatkaarten 

Kwalitatief  Expert 
judgement 

Secundaire effecten 

Verstoring     

Verstoring door 
wijziging in 
waterhuishouding 

Aanwezigheid 
verstoringsgevoelige 
soorten in combinatie 
met wijzigingen in 
waterhuishouding 

Mate van verstoring; 

Waarde (biologische 
waarde + 
kwetsbaarheid); 

Beschermingsstatuut 
(Europees, Vlaams) 

Kwalitatief  Expert 
judgement 

Verstoring door 
wijziging in 
waterkwaliteit  

Aanwezigheid 
verstoringsgevoelige 
soorten in combinatie 
met wijzigingen in 
waterkwaliteit 

Mate van verstoring; 

Waarde (biologische 
waarde + 
kwetsbaarheid); 

Beschermingsstatuut 
(Europees, Vlaams) 

Kwalitatief  Expert 
judgement 

Verstoring door 
wijziging in geluid 

Aanwezigheid 
verstoringsgevoelige 
soorten in combinatie 
met wijzigingen in 
geluidsniveaus 

Mate van verstoring; 

Waarde (biologische 
waarde + 
kwetsbaarheid); 

Beschermingsstatuut 
(Europees, Vlaams) 

Kwalitatief  Expert 
judgement 

Het bovenstaande beoordelingskader maakt een onderscheid tussen primaire en secundaire 
effecten. De primaire effecten zijn die met een rechtstreekse impact op de aanwezige fauna 
en flora. Concreet gaat het hier over ruimtebeslag en versnippering. De secundaire effecten 
zijn de effecten die een rechtstreekse impact hebben op een andere milieudiscipline en die 
via dit effect onrechtstreeks een effect zullen veroorzaken op de discipline fauna en flora. 
Concreet gaat het in dat geval om verstoring door de wijziging in waterhuishouding, 
waterkwaliteit en geluidsniveaus. 

De effecten van de planalternatieven worden besproken t.o.v. de referentiesituatie.  
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Voor de beoordeling van de effecten zal gebruik gemaakt worden van dezelfde zevendelige 
schaal die o.m. bij de disciplines water en bodem wordt gehanteerd (Tabel 8-6). 

Op basis van de resultaten van de verschillende effectbesprekingen zal een globale 
uitspraak gedaan worden over de impact van de verschillende alternatieven op de fauna en 
flora binnen het plangebied. 

Voor alle onderzochte effecten zal worden nagegaan of milderende maatregelen mogelijk 
zijn. In eerste instantie zal daarbij worden nagegaan of het effect niet kan worden vermeden. 
Indien dat niet zo is, zullen maatregelen worden voorgesteld die de impact op fauna en flora 
kunnen milderen. Getracht zal worden om zoveel mogelijk realistische en integreerbare 
maatregelen te selecteren om de vastgestelde effecten op fauna en flora te vermijden, te 
beperken of te compenseren. 

8.8.5 Passende beoordeling 

De voorbereiding tot passende beoordeling zoals vereist in het natuurdecreet en de 
Europese Habitatrichtlijn zal worden uitgevoerd in het plan-MER.   

Een Passende Beoordeling is een effectenanalyse en –beoordeling, die soort-, habitat en 
Natura 2000-specifiek is. In de Passende Beoordeling wordt dus enkel gefocust op de 
habitats en soorten die door de Europese Natura 2000 richtlijnen beschermd zijn. 

Uiteraard is er wel een belangrijke kruisbestuiving tussen de beoordelingscriteria die 
gehanteerd worden (direct natuurverlies, verstoring, versnippering) enerzijds en de 
passende beoordeling anderzijds.  De voorbereiding tot passende beoordeling toetst de 
effectbevindingen voor de vogel- en habitatrichtlijnwaarden, waarbij het significantiebegrip 
wordt getoetst aan de gunstige staat van instandhouding die op zijn beurt 
geoperationaliseerd is via instandhoudingsdoelstellingen.  Voor de betrokken speciale 
beschermingszones dient nog nagegaan te worden in hoeverre 
instandhoudingsdoelstellingen zijn ontwikkeld.  

8.9 Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie  

8.9.1 Afbakening van het werkveld 

8.9.1.1 Geografische afbakening 

Het onderzoek met betrekking tot het effect op Landschap, Bouwkundig erfgoed en 
Archeologie beperkt zich in eerste instantie tot de directe omgeving van de betrokken 
kanalen. Daar waar dit relevant is zal echter ook gekeken worden naar een ruimere 
omgeving om bv. de gevolgen van gewijzigde waterhuishouding op het landschap in te 
schatten. 

8.9.1.2 Inhoudelijke afbakening 

De discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie beschouwt drie aspecten die 
onderling met elkaar verbonden zijn: archeologie, monumenten en landschappen. 

In een dynamische omgeving is het uitwissen van historische kenmerken soms 
onvermijdelijk. Het is immers noodzakelijk dat we door ons bouwen en inrichten van de 
ruimte uiting geven aan de noden en cultuur van onze tijd. Het op deze wijze creëren van 
nieuwe culturele kwaliteit is echter ook de grootste bedreiging voor de historische kwaliteit 
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van de omgeving. Het tempo en de schaal van de aanpassingen aan onze nieuwe behoeften 
zijn immers zo groot geworden, dat het effect ervan vernietigend kan zijn17. Dit is zeker het 
geval met grootschalige infrastructuren. 

Traditioneel wordt binnen de cultuurhistorische disciplines Landschap, Bouwkundig erfgoed 
en Archeologie voornamelijk vertrokken vanuit het behoud van het culturele erfgoed 
(objectgericht).  In het kader van het plan-MER voor Seine-Schelde West zal getracht 
worden om naast de objectgerichte benadering, ook te focussen op de samenhang en de 
integratie van cultuurhistorie in de op handen zijnde evolutie van het studiegebied.  

8.9.2 Beschrijving van de bestaande toestand en de referentiesituatie 

8.9.2.1 Bestaande toestand 

Om een goede beoordeling te kunnen maken van de te verwachten effecten, is het 
noodzakelijk een goed zicht te krijgen op de aanwezige waarden in het gebied.  Voor het 
betrokken gebied zal - op basis van de beschikbare bronnen en terreinbezoek - een 
inventaris van de aanwezige waarden worden opgemaakt.  Gezien de specifieke context zal 
bijzondere aandacht worden besteed aan de rol van de kanalen in het landschap.  
Vervolgens zal worden nagegaan wat de inhoud van de geplande ingrepen is en op welke 
wijze deze de aanwezige waarden zullen beïnvloeden.  

De belangrijkste informatiebronnen zijn: 

• Lijst van beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten; 

• Inventaris van waardevol bouwkundig erfgoed; 

• De landschapsatlas; 

• De Centrale Archeologische Inventaris; 

Daarnaast zal veel aandacht worden besteed aan diverse (historische) bronnen zoals 
boeken en kaartmateriaal.  Tenslotte wordt terreinbezoek voorzien. In wat volgt wordt een 
globale beschrijving van het gebied gegeven. 

Algemeen 

Het studiegebied loopt door gebieden met sterk verschillende landschappelijke kenmerken. 
Binnen de indeling van de ‘traditionele’ landschappen (Antrop, Van Damme, 2002) 
herkennen we volgende gebieden: de kustpolder, de zandstreek binnen de Vlaamse vallei 
en de zandstreek buiten de Vlaamse vallei. Binnen de kustpolders onderscheiden we het 
Oudland (120030), het Oostelijke Middellandpolders (120050 en het Nieuwland van Knokke 
(120070)18.  

Binnen de zandstreek binnen de Vlaamse vallei onderscheiden we het Meetjesland 
(211010), De zandrug Maldegem-Stekene (211030) en het straatdorpengebied van 
Waarschoot (211050). De dekzandruk Maldegem-Stekene werd gevormd door winderosie 
aan het eind van de laatste ijstijd. Het afleidingskanaal van de Leie loopt net ten oosten van 

                                                                  
17  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (1999). Nota Belvedere, beleidsnota over de relatie 

cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
18  Voor de betekenis van deze termen verwijzen we naar de bespreking van de deelgebieden. 
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de Cuesta19 van Zomergem Oedelem. Deze Cuesta oost-west gerichte heuvelrug is van 
tertiare ouderdom. De helling is het zwakst aan de noordzijde en het steilst aan de zuidzijde. 

Het kanaal Gent-Brugge loopt tussen Beernem en Brugge door het Houtland, een deel van 
de zandstreek buiten de Vlaamse vallei.  

In wat volgt wordt per deelgebied een korte bespreking gegeven van de belangrijkste 
landschappelijke kenmerken. Daarbij wordt steeds onderscheid gemaakt tussen het 
landschap zelf, het daar aanwezige bouwkundig erfgoed en de archeologische waarde van 
het gebied. 

 

 

Figuur 8-27: Tradionele landschappen in het studiegebied (Antrop & Van Damme, 2002) 

Deelgebied 0: Het kanaal Gent-Brugge (vak Beernem-Brugge)  

Het kanaal Gent-Brugge werd gegraven tijdens de 17e eeuw in de loop van bestaande 
beken, nl. de Zuidleie (tussen Beernem en Brugge) en de Hoge Kale (tussen Beernem en 
Gent) die evenwel tot een verschillend bekken behoorden. Tevoren had men reeds enkele 
pogingen ondernomen, maar die stuitten op protest van de Gentenaars omdat het kanaal 

                                                                  
19  Met cuesta wordt een asymmetrische berg of heuvel bedoeld; de helling aan de ene zijde steiler is dan de 

helling aan de overzijde. Een cuesta ontstaat doordat de gesteentelagen parallel aan de bedding anders 
eroderen dan die loodrecht daarop. 
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een bedreiging vormde voor de Gentse middeleeuwse handelspositie. In de loop der jaren 
onderging het kanaal heel wat veranderingen zoals rechttrekkingen en kalibrering.  

 

 

Figuur 8-28: Beleidsmatige landschapswaarden langs het kanaal Gent-Brugge 

Het kanaal Gent-Brugge vormt de zuidgrens van het historische Beverhoutsveld, een 
voormalig heidegebied, dat na verscheidene pogingen in de voorgaande eeuwen, pas 
ontgonnen en verkaveld in 1850. Het gebied nabij het kanaal Gent-Brugge bevat kleine 
historische ontginningslandschappen. Hier treft men eveneens waardevolle hoeven aan.  

De ankerplaats ‘Leiemeersen’ ligt langs het kanaal Gent-Oostende ten oosten van 
Moerbrugge in de gemeente Oostkamp met een stukje in de gemeente Beernem. In het 
zuiden wordt ze door de spoorlijn Brugge-Oostende begrensd. In het natuurreservaat de 
Leiemeersen ligt nog een gedeelte van de oorspronkelijke loop van de Zuidleie.  

Archeologische vindplaatsen wijzen erop dat de vallei langs het kanaal Brugge-Gent reeds 
tijdens de steen- en bronstijd werd bewoond. Men treft o.m. een sterke concentratie van 
cirkelsporen uit de Bronstijd (gedeelte Veldhoek, in de buurt van het kanaal) aan.  

Deelgebied 1 

Het straatdorpengebied van Waarschoot, waar Schipdonk deel van uitmaakt, ontleent zijn 
naam aan de typische dorpsstructuur die hier in de middeleeuwen ontstond. Door 
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lintbebouwing zijn de dorpen nu zo goed als onherkenbaar. Het is een vlak gebied met 
gemengde land- en tuinbouw en een grote dichtheid van bewoning langs de wegen. Door de 
verstedelijkingsdruk vanuit Gent is de open ruimte sterk afgenomen. 

Het graven van het Schipdonkkanaal was -samen met het graven van het Leopoldkanaal- 
een van de eerste grote infrastructuurwerken in het jonge België. 

De geschiedenis van het afleidingskanaal gaat terug tot de eerste helft van de 19de eeuw. 
Om het hoofd te bieden aan terugkerende overstromingen in de Leiestreek afwaarts Deinze 
werd besloten een kanaal aan te leggen tussen Deinze en Schipdonk. Het tracé liep vanaf 
Schipdonk tot de bestaande bedding van de Lieve in Zomergem en bleef deze volgen tot in 
Maldegem. Daar werd aangesloten op het tracé van het Leopoldkanaal, waarmee het 
parallel zou lopen.  

 

 

Figuur 8-29: Beleidsmatige landschapswaarden in deelgebied 1 

Deelgebied 2 

Tot Eeklo loopt het afleidingskanaal langs de oostrand van de Cuesta van Oedelem-
Zomergem. Dit zandig gebied heeft een vlakke topografie en vormt de overgang naar de 
cuesta. Het gebied heeft voornamelijk een groot archeologisch belang (zie verder).  

Aan de overzijde van het kanaal ligt het Leen. Het provinciaal domein 'het Leen' bevindt zich 
op het grondgebied van de gemeenten Zomergem, Waarschoot en Eeklo, en het is 
grotendeels bebost met gemengd loofhout.  
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Figuur 8-30: Beleidsmatige landschapswaarden in deelgebied 2 

Tijdens WOII werd er tweemaal slag geleverd langs het kanaal. In mei 1940 tegen de 
oprukkende Duitse troepen. In augustus en september 1944 werd er hevig slag geleverd 
tussen de Canadezen en de Duitsers. Een tank in het centrum van Balgerhoeke en enkele 
gedenkstenen herinneren hieraan. 

Het enige beschermd erfgoed is de spoorwegbrug over het kanaal te Balgerhoeke 
(09/06/2004). De spoorlijn Eeklo-Brugge is sinds 1958 voor reizigersverkeer buiten dienst 
gesteld maar wordt tussen Eeklo en Maldegem nog geregeld als historische spoorlijn 
(hoofdzakelijk met stoomtreinen) gebruikt. De treinen vertrekken in het Stoomcentrum in 
Maldegem, dat in 2007 nog bekroond werd met de Vlaamse monumentenprijs. 

Het gebied tussen de Cuesta van Oedelem en het afleidingskanaal van de Leie is erg rijk 
aan archeologische vindplaatsen uit verschillende periodes. Vooral de randen van de cuesta 
in het Noorden (Eeklo, Adegem, Maldegem en Oedelem gedeeltelijk), in het Oosten 
(Zomergem) en in het Zuiden (Zomergem, Ursel, Knesselare, Oedelem en Beernem) worden 
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gekenmerkt worden door een bijzonder grote concentratie van archeologische sites, o.a. 
grafheuvels uit de bronstijd. 

Deelgebied 3 

Vanaf Balgerhoeke lopen het Schipdonk en Leopoldskanaal door de Vlaamse Vallei. Het 
Meetjesland van St.-Laureins Kaprijke is een laag gelegen, vochtig en zandig gebied, dat 
pas in de late middeleeuwen systematisch werd ontgonnen. Tot de 12de eeuw was het een 
nat heidegebied of wastina. Het gebied is vrij systematisch aangelegd patroon van lokale 
wegen met grote, vierhoekige blokken. Langs de wegen zorgen grachten voor de 
waterafvoer. Nu is het een vlak landbouwland met weinig uitgesproken microreliëf dat 
nederzettingen en infrastructuur structureert. Het Leopoldskanaal en het Afleidingskanaal 
van de Leie vormen lineaire blikvangers in het landschap. Ter hoogte van Balgerhoeke snijdt 
het Afleidingskanaal door de zandrug Maledegem-Stekene. 

 

Figuur 8-31: Beleidsmatige landschapswaarden in deelgebied 4 

Deelgebied 4 

Vanaf Strobrugge tot de zee lopen het Leopoldkanaal en het afleidingskanaal van de Leie 
naast elkaar. De ‘stinker’ en de ‘blinker’ vormen samen een uniek landschappelijk ensemble. 
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Het Leopoldkanaal is een gevolg van de oprichting van België in 1830. De afvoer van het 
water van de polders van het Meetjesland via de Braakman (op Nederlands grondgebied) 
was hierdoor niet langer gegarandeerd. De overstromingen die hiervan het gevolg waren 
leidden in 1842 tot het besluit om een kanaal te graven tussen Zelzate en de zee. In 1846 en 
1847 werd het eerste gedeelte (van Heist tot de Damse vaart) aanbesteed. In de 
daaropvolgende jaren werden eerst de sectie tot Maldegem en daarna het gedeelte tot St.-
Laureins aangelegd. Het laatste gedeelte (tot Zelzate) kwam er echter nooit.  

Langs weerszijden van het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal bevindt zich een 
uitgestrekt poldergebied. 

Het poldergebied van Koolkerke-Dudzele maakt deel uit van het Oudland ten noordoosten 
van Brugge. Dit gebied wordt gekenmerkt door een uitzonderlijk sterke koppeling die er nog 
steeds is tussen geomorfologie, bodem en landgebruik zorgt in dit poldergebied voor een 
gestructureerde landschapsecologische samenhang. Het heeft nog steeds de structurele 
kenmerken zoals we die zien op de Ferrariskaart. Het is een open landschap met een grote 
dichtheid aan historische hoevesites.  

Dit belang wordt nog eens onderstreept door de aanwezigheid van een aantal 
Ankerplaatsen, nl. de Polders van Damme en Dudzele. 

 

Figuur 8-32: Beleidsmatige landschapswaarden in deelgebied 4 

Ten noordoosten van het Leopoldkanaal ligt de ankerplaats ‘Kreken van Lapscheure’ (A 
30005), een deel van de Zwinpolders tussen Damme en Knokke-Heist. Het gebied ligt bijna 
volledig in de gemeente Damme, behalve het meest noordelijke stukje (Knokke). In het 
oosten wordt ze door de Nederlandse grens begrensd, in het zuidoosten door de Zeedijk en 
de St-Pieterdijk tot het Leopoldkanaal. Vanaf het kanaal loopt de grens van de ankerplaats 
parallel aan de Damse Vaart langs Oostkerke en de Hoekemolen. Een deel van dit gebied is 
beschermd als landschap.  
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Rond de 10e en 11e eeuw lag dit gebied aan de Zwingeul die toen tot Damme reikte. De 
kreken in het gebied waren in de 12e eeuw verbonden met de oude Zwingeul en in de 16e 
eeuw met het Lapscheurse gat. Pas na de middeleeuwen kreeg deze streek zijn uiteindelijke 
vorm door de vele oorlogen en grensconflicten. Gedurende de Tachtigjarige Oorlog (1568-
1648) tussen de Noordelijke Nederlanden en Spanje lag de grens tussen beide staten 
ongeveer in dit gebied, en maakte men dankbaar gebruik van de lage ligging van het gebied 
om het te laten overstromen. De Noordnederlandse troepen staken enkele dijken door te 
Sluis en het instromende zeewater schuurde een diepe kreek uit die nu nog gekend is als 
het Lapscheurse Gat. Men bouwde talrijke grote en kleine forten in het gebied die ook 
onderling verbonden moesten zijn. Steden als Sluis, Damme en Brugge werden versterkt. 
Na het verdrag van Münster in het midden van de 17e eeuw moet men een groot deel van 
het gebied opnieuw inpolderen en bedijken.  

De N49-E34 Maldegem-Knokke deelt het gebied in twee delen alhoewel het landschappelijk 
één geheel vormt.  

De kanalen speelden ook een belangrijke rol in de oorlogen van de 20ste eeuw. Dit komt 
o.m. tot uiting in de aanwezigheid van bunkers van de zogenaamde ‘Hollandlinie’.  

Een selectie van de gekende locaties en vondsten uit de Centrale Archeologische Inventaris 
(CAI) geeft duidelijk aan dat dit deelgebied een schat aan archeologische informatie bevat. 
Veel van de gekende locaties en vindplaatsen gaan terug op de complexe geschiedenis van 
opeenvolgende inpolderingen en de zoektocht van de stad Brugge naar een uitweg naar 
zee. Daarnaast valt ook de Romeinse activiteit af te lezen uit de vondsten.  

In het gebied rond de kanalen is een beperkte aanwezigheid van grafheuvels uit de bronstijd 
waargenomen. Een andere, meer recente site verdient onze aandacht: Het verdwenen 
middeleeuwse dorp van Monnikerede20. De Damse vaart, juist ten noorden van het 
Leopoldkanaal, heeft reeds het middeleeuwse stadje Monnikerede doorsneden.  

Deelgebied 5 

Aan het begin van onze tijdrekening lag er langs de toenmalige kustlijn –die overigens meer 
noordelijk lag dan de huidige- een verbrokkelde duinenrij. Die duinenrij werd onderbroken 
door inbraakgeulen die diep tot in het binnenland binnendrongen en gevormd werden tijdens 
de eerste Duinkerken transgressie. Tussen het zandige, niet overstroombare gebied en de 
duinenrij lag een uitgebreid gebied van wadden en schorren.  

Het gebied werd in de Romeinse tijd geëxploiteerd, o.m. voor de turf- en zoutwinning. Langs 
de inbraakgeulen ontstonden ook een aantal nederzettingen. Twee geulen liepen tot Brugge, 
en werden gebruikt voor het transport over water. Een Romeins zeeschip dat werd 
gevonden in de geul tussen Brugge en Zeebrugge is hiervan het beste bewijs.  

 

                                                                  
20  Zie onder andere B. Hillewaert, La petite ville de Monikkerede: analyse du reliëf et étude microtopographique, 

Gent, 1986 (= Scholae Archaeologicae, 4). 
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Figuur 8-33: Kustlijn tijdens de Romeinse tijd 

Tijdens de Duinkerke-II-transgressies (3e-8e eeuw) drong de zee opnieuw binnen via het 
geulensysteem. Door de uitveningen en de inklinking van het veen door verdroging kon de 
zee diep binnendringen tot in het binnenland. Tijdens de volgende regressiefase vormde 
zich hier een slikke-schorre-systeem. Bij de volgende transgressies werd het zuiden 
(Oudland) niet meer overstroomd en bleven de Duinkerke-II-afzettingen aan de oppervlakte 
liggen. Het noordoostelijk deel werd wel overstroomd en de Duinkerke-II-afzettingen werden 
deels weggespoeld en/of met een dunne kleilaag bedekt (Middenland). De kreken in het 
Oudland slibten toe met aanvankelijk zand en bovenaan klei, maar door inklinking van het 
veen in de aansluitende komgronden, werden deze vroegere kreekgeulen in reliëf gezet en 
vormen nu ruggen tussen de omliggende komgronden. In het Middelland werd dit microreliëf 
afgedekt en groeide veen in de komgronden na de Duinkerke-IIIa-transgressie. Het Oudland 
werd vroeg ingepolderd en als landbouwland gebruikt. Op de drogere kreekruggronden 
(zowel in Oud- als Middelland) treft men nog (vooral) akkerland aan.  

Het Middenland werd gevormd tijdens de Duikerken III-transgressies. De laatste keer dat het 
gebied werd overstroomd dateert uit 838. Daarna strekte zich hier een ruim gebied van 
slikken en schorren uit, dat in de loop van de 9de en 10de eeuw werd gebruikt voor het 
weiden van schapen. In de 11de eeuw werd het gebied volledig ingepolderd. Hierdoor 
ontstond een inversielandschap met kreekruggen en komgronden. Later vonden hier 
uitveningen en lokaal ook kleiwinning plaats. Het resultaat is een open weidelandschap met 
een uitgesproken microreliëf en een hoge natuurwaarde Zowel binnen als buiten het 
havengebied kunnen deze gronden nog als relicten worden teruggevonden. De 
landschappen in de buurt van de achterhaven zijn wel topografisch sterk begrensd door 
dijken en haveninfrastructuur. 
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Het oorspronkelijke landschap wordt hier doorsneden door Leopoldkanaal en het 
Afleidingskanaal en door de spoorlijn en havenweg die de grens van het achterhavengebied 
aangeeft. Binnen het havengebied ligt nog een uniek restant van een reliëfrijke 
oudlandpolder (Dudzeelse polder). In de polders is ook heel wat bouwkundig erfgoed 
aanwezig. Het aantal gekende archeologische vindplaatsen is eerder beperkt. 

8.9.2.2 Referentiesituatie 

De referentiesituatie zal worden beschreven vanuit de bestaande toestand. Er worden geen 
evoluties ten gevolge van de autonome ontwikkeling meegenomen. Wel worden een aantal 
gestuurde ontwikkelingen meegenomen om de referentietoestand te bepalen.  

De belangrijkste landschappelijke ontwikkelingen vinden plaats in de directe omgeving van 
de Zeebrugse haven. Zowel de haven zelf als de ontsluitingsinfrastructuur (weg, spoor) 
knagen permanent aan de open ruimte in een gebied met een uitzonderlijke 
landschappelijke en historische waarde. Hierdoor wordt de druk op een aantal polderdorpen, 
zoals Lissewege en Dudzele steeds groter. Vooral de landschappelijke effecten van de 
aanleg van de AX zullen nader worden onderzocht. 

De aanleg van deze infrastructuren en het verder inrichten van de haven leidt tot de 
noodzaak om natuurcompensaties uit te voeren. Deze compensaties –en de daarbij horende 
natuurinrichting- hebben een invloed op het landschap die mee zal worden genomen bij de 
bespreking van de referentiesituatie. . 

Eén van de karakteristieke elementen van de onderzocht kanalen zijn de bomenrijen die de 
kanalen afzomen. De populieren die hiervoor werden gebruikt hebben echter een beperkte 
levensduur. Ze werden na de tweede wereldoorlog aangeplant ter vervanging van de zwaar 
beschadigde, oudere bomenrijen. Nu reeds bestaat een gedetailleerd plan om de 
bomenrijen systematisch te vervangen.   

Men dient steeds in het achterhoofd te houden dat de kanalen landschappelijke artefacten 
zijn, die zeer weinig relatie vertonen met hun omgeving, dit in tegenstelling tot bv. het kanaal 
Gent-Brugge. Dit heeft geleid tot een bijzondere situatie, waarbij de lineaire samenhang 
langs de kanalen minstens even belangrijk is als de rol die zij spelen in hun omgeving. 

8.9.3 Effecten en effectbeoordeling 
Volgende effectgroepen zullen worden geëvalueerd:  

• Aantasting bestaande landschapswaarden: vertrekkend van de geïnventariseerde 
waarden binnen de betrokken landschappen wordt nagegaan in hoeverre de geplande 
ingrepen een impact hebben op die waarden en in welke mate.  Hierbij worden zowel 
historische als actuele waarden in rekening gebracht.  Er wordt niet enkel rekening 
gehouden met de infrastructuur zelf, maar ook met alle betrokken werkzones.  De 
beoordeling gebeurt kwalitatief op basis van een uitvoerige beschrijving van de waarden 
en ingrepen. 

• Impact landschapsstructuur: de geplande infrastructuur heeft een structurerend 
vermogen en zal bijgevolg bepalend zijn voor toekomstige ontwikkelingen binnen het 
gebied.  Om hierover een oordeel te kunnen vormen, zullen elementen m.b.t. de 
toekomstige ontwikkeling van het gebied mee worden betrokken in de beoordeling.  Zij 
zullen immers bepalen wat de toekomstige bestemmingen in het gebied zullen zijn en 
de evolutie van het landschap.  De beoordeling gebeurt kwalitatief.  
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• Impact op bouwkundig erfgoed: de geplande ingrepen hebben naargelang het de 
onderzochte alternatieven en varianten een beperkte tot aanzienlijke directe 
(vernietiging)  en indirecte (o.m. contextverlies) impact op het aanwezig bouwkundige 
erfgoed. Daarbij wordt zowel gekeken naar beschermd als naar niet beschermd 
erfgoed.  De beoordeling gebeurt kwalitatief op basis van een uitgebreide beschrijving 
van zowel waarden als te verwachten effecten. 

• Impact op archeologie: gelet op de voorziene graafwerken en grondwaterwijzigingen is 
een integratie van archeologisch onderzoek in het werkproces noodzakelijk.  Het 
beoordelen van de impact zal voornamelijk gebeuren vanuit de geplande ingrepen 
(graafwerken, ophogingen, verhardingen,…) en een beschrijving van de reeds gekende 
waarden. 

• Visuele impact: het criterium visuele impact laat toe alle reeds beschreven impacten te 
integreren en als geheel te beoordelen.  Bij de evaluatie van dit criterium zal vanuit een 
aantal belangrijke zichtpunten bepaald worden wat de impact op het landschapsbeeld 
is.  De beoordeling gebeurt kwalitatief. 

 

8.9.4 Beoordelingskader 

Een overzicht van het beoordelingskader voor de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed 
en archeologie wordt weergegeven in Tabel 8-15. 

Voor de kwalitatieve beoordelingen wordt gebruik gemaakt van onderstaande schaal. 

Tabel 8-14: Scoretabel 

Score Effect Betekenis 

- - - / + + + Sterk negatief / positief Permanent en/of uitgebreid in 
oppervlakte 

- - / + + Matig negatief / positief  Tijdelijk / uitgebreid of 
permanent / plaatselijk 

- / + Gering negatief / positief Tijdelijk en beperkt in 
oppervlakte 

0 Geen / verwaarloosbaar effect Geen of verwaarloosbaar effect 
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Tabel 8-15: Beoordelingskader Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie  

Effect Criterium Methodiek Significantie Meting 

Effectgroep structuur- en 
relatiewijzigingen  

    

Verwijderen of verstoren 
geomorfologische elementen en 
eenheden 

Oppervlakte verstoorde bodem in relatie tot 
kenmerken  

Inschatting impact op basis van 
ingrepen en nog aanwezige 
waarden 

Expert judgement +++/- - - 

Effecten op geomorfologische processen  Sedimentatie en erosie ten gevolge van 
tunnelwerken  

Kwalitatieve bespreking 
Inschatting effect op basis van 
gegevens bodem 

Expert judgement +++/- - - 

Effect op Landschapsecologie  Oppervlakte verstoorde ecotopen 
gekoppeld aan typering  

Interpretatie gegevens fauna en 
flora 

Expert judgement (cfr. Fauna en flora) +++/- - - 

Functionele versnippering actueel 
gebruik  

Oppervlakte van verschillende functies  Inschatting impact op basis van 
ingrepen en aanwezige functies 

Expert judgement +++/- - - 

Effectgroep verlies erfgoedwaarde     

Verdwijnen en verstoren van historisch 
geografische elementen en structuren 

Verdwijnen en verstoren van historisch 
geografische elementen en structuren 

Kwalitatieve bespreking Expert judgement +++/- - - 

Effect op historische continuïteit van het 
landschap 

Effect op historische continuïteit van het 
landschap 

Kwalitatieve bespreking Expert judgement +++/- - - 

Effecten op bouwkundig erfgoed Aantal erfgoedwaarden die verdwijnen Kwalitatieve bespreking Expert judgement +++/- - - 

 Beïnvloeding ensemblewaarde bouwkundig 
erfgoed 

Kwalitatieve bespreking Expert judgement +++/- - - 

 Beïnvloeding context bouwkundig erfgoed Kwalitatieve bespreking Expert judgement +++/- - - 

Proceseffecten bouwkundig erfgoed Impact grondwaterstandverlagingen, 
trillingen en zettingen 

Kwalitatief met gegevens uit 
andere disciplines 

Expert judgement +++/- - - 
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Effecten op archeologie Vergraven onverstoorde oppervlakte M² + kwalitatieve interpretatie Expert judgement +++/- - - 

 Wijzigingen grondwatertafel kwalitatieve interpretatie Expert judgement +++/- - - 

 Deformatie kwalitatieve interpretatie Expert judgement +++/- - - 

Effectgroep wijziging perceptieve 
kenmerken 

    

Verwijderen, veranderen of toevoegen 
van landschapselementen 

Bepalen van de absolute visueel-ruimtelijke 
effecten: verwijderen of toevoegen van 
landschapselementen 

Kwalitatief Expert judgement +++/- - - 

 

. 
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8.10 Discipline Mens - Gezondheid en psychosomatische aspecten 

8.10.1 Afbakening van het werkveld 

8.10.1.1 Algemeen 

Op initiatief van het domein ‘Gezondheid en Milieu’ van de Afdeling Preventieve en Sociale 
Gezondheidszorg (APSG) werd een verkenning uitgevoerd die tot doel had de wensen van 
APSG inzake de inhoud van de discipline ‘Mens-Gezondheid’ van het milieueffectrapport 
(MER) te verwoorden. Aangezien er nog geen geactualiseerd Richtlijnenboek Mens-
Gezondheid werd opgemaakt, zal de mogelijke gezondheidsimpact gebaseerd worden op de 
methodiek die in dit rapport wordt voorgesteld. 

De voorgestelde methodiek bevat 5 stappen: 

• Identificatie van de relevante wijzigingen in het milieu 

• Beschrijving van het studiegebied en de risicopopulatie 

• Bepaling van blootstelling en lichaamsbelasting 

• Identificatie van de relevante gezondheidseffecten in de risicopopulatie 

• Bespreking van de te verwachten gevolgen.  

In wat volgt worden de vijf stappen doorlopen. Daarbij wordt maximaal gebruik gemaakt van 
de resultaten van de verschillende deelonderzoeken in het MER. 

8.10.1.2 Geografische afbakening 

De geografische afbakening van het werkveld voor mens-gezondheid is afhankelijk van het 
gebied waarin de relevante wijzigingen in het milieu mogen worden verwacht. Aangezien de 
belangrijkste, te verwachten milieueffecten verbonden zijn met mobiliteitsaspecten op meso- 
en microschaal, zal het onderzoeksgebied voor gezondheid samenvallen met het gebied 
waarin significante effecten op mobiliteit worden vastgesteld.  

8.10.1.3 Inhoudelijke afbakening  

De discipline 'Mens-Gezondheid' is de discipline die in het kader van de 
milieueffectrapportage instaat voor de studie van de effecten op de volksgezondheid 
evenals op de kwaliteitsverandering van de leefomgeving, voor zover deze 
kwaliteitsverandering betrekking heeft op de volksgezondheid. 

Een screening van alle relevante disciplines (water, bodem, lucht, geluid, trillingen, mens 
sociaal-organisatorisch) leert dat enkel voor wat betreft geluid en verkeersveiligheid 
relevante wijzigingen in het milieu kunnen worden verwacht. Indien in de loop van het 
onderzoek zou blijken dat anderen effecten gezondheidseffecten tot gevolg kunnen hebben, 
dan worden deze vanzelfsprekend mee in beeld gebracht. 
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8.10.2 Beschrijving van de bestaande toestand en de referentiesituatie 

8.10.2.1 Bestaande toestand 

Het beschrijven van de bestaande toestand heeft vooral tot doel om het studiegebied en de 
daar aanwezige risicopopulaties in beeld te brengen. Hierbij kan worden teruggevallen op 
beschrijvingen die door de respectievelijke disciplines worden aangereikt. Deze informatie 
zal echter aangevuld worden met informatie die moet toelaten om risicopopulaties in beeld te 
brengen. Aangezien het hier gaat om een beoordeling op planniveau worden in eerste 
instantie de bewoningskernen als concentratie van risicopopulatie beschouwd. Op basis van 
algemene statistische gegevens worden meer specifieke risicogroepen in beeld gebracht. 
Volgende groepen zijn daarbij van belang: 

• Totaal aantal bewoners 

• Kinderen 

• Bejaarden 

• Zieken 

Meer gedetailleerde informatie m.b.t.. de aanwezigheid van ziekenhuizen, 
bejaardentehuizen, scholen e.d.m. is op het planniveau nog niet aan de orde. 

Afhankelijk van de geselecteerde relevante wijzigingen in het milieu –die een effect hebben 
op de gezondheid- de bestaande toestand inzake blootstelling in beeld gebracht. 

8.10.2.2 Referentiesituatie 

Als uitgangspunt wordt de bestaande situatie genomen. Mogelijk gestuurde ontwikkelingen 
die gevolgen kunnen hebben voor zowel de aanwezigheid van risicogroepen (bv. nieuwe 
woongebieden) als wijzigingen in de blootstelling aan effecten (bv. nieuwe hinderbronnen) 
zullen in beeld worden gebracht. 

8.10.3 Effecten en effectbepaling  

De effecten op gezondheid worden in beeld gebracht aan de hand van de identificatie van 
de relevante wijzigingen in het milieu. De relevante wijzigingen kunnen afgeleid worden uit 
de andere MER-disciplines. 

Voor de vastgestelde relevante wijzigingen wordt een vertaling gemaakt naar 
gezondheidseffecten in de risicopopulatie. Dit gebeurt door middel van dosis-
responsrelaties, indien deze beschikbaar zijn. Een voorbeeld van dergelijke relatie (voor 
geluid) is weergegeven onderstaande figuur.  

Indien dergelijke relaties niet bestaan wordt gebruik gemaakt van een expertenoordeel. 
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Figuur 8-34: Dosisresponscurve tussen percentage ernstig gehinderden (%HA) en een maat 
voor de geluidsbelasting (Lden) voor drie vormen van transport (Bron: TNO-rapport 
PG/VGZ/2001.95). 

 

8.10.4 Beoordelingskader 

Tabel 8-16: Beoordelingscriteria voor de discipline mens-gezondheid 

Effect Criterium Methodiek Eenheid 

Gezondheidseffecten ten gevolge 
van geluid 

Aantal (ernstig) 
geluidsgehinderden  

Inschatting van het aantal gehinderden 
op basis van de gegevens van de 
discipline geluid 

aantal 

Gezondheidseffecten ten gevolge 
van verkeersveiligheid 

Wijziging ongevalrisico Inschatting van het aantal ongevallen op 
basis van de gegevens van de discipline 
mens-mobiliteit 

7-delige 
schaal 
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9. REEDS GEKENDE ONZEKERHEDEN 

In dit hoofdstuk worden per milieudiscipline de reeds gekende onzekerheden in het 
MER-onderzoek opgesomd. 

Mobiliteit 

Het kwantitatief inschatten van effecten op wegverkeer geschiedt met behulp van 
verkeersmodellering aan de hand verkeersmodellen uitgaande van prognoses voor een 
toekomstige situatie tijdens een gemiddeld uur in de avondspits. De beperkingen van de 
prognoses en modellen dienen bij de interpretatie voor ogen gehouden te worden. 

Voor goederenverkeer wordt gebruik gemaakt van een nieuw multimodaal vrachtmodel. De 
resultaten van dit model zullen met de nodige omzichtigheid worden beoordeeld. De 
onzekerheden zullen in de bespreking van de resultaten duidelijk worden aangegeven 

Ruimtelijke aspecten 

Ruimtelijke ordening is geen exacte wetenschap. De evaluaties en inschattingen gebeuren 
steeds vanuit de gewenste ontwikkeling die afgeleid kan worden uit het huidig ruimtelijk 
beleid. Dit huidig ruimtelijk beleid streeft het versterken van de verstedelijking en het behoud 
van de open ruimte na. Het ontbreken van ruimtelijke plannen voor de planningsperiode van 
Seine Schelde West beperkt het inzicht in bepaalde gewenste ontwikkelingen. 

Bodem en grondwater 

Ten behoeve van de discipline bodem en grondwater staat heel wat basisinformatie (b.v. 
bodemkaart, geologische kaart, inventarisatie winningen, projectgegevens m.b.t. 
grondbalans, …) en ondersteunende tools (b.v. grondwatermodel) ter beschikking van het 
plan-MER. De onzekerheden zijn voor wat deze discipline betreft naar verwachting dus 
redelijk beperkt, en vooral gerelateerd aan de nauwkeurigheid van de basisgegevens en de 
betrouwbaarheid van de modellen. 

De voornaamste lacune in beschikbare informatie  betreft de aanwezigheid van 
bodemvervuiling. De inventaris van de OVAM-onderzoeken geeft een indicatie voor het 
(mogelijk) voorkomen van bodemvervuiling, maar het valt niet uit te sluiten dat in de praktijk 
ook op andere locaties vervuilde grond zal aangetroffen worden. 

Er bestaan daarnaast slechts beperkte eco-hydrologische gegevens voor het gebied. Zo is 
er weinig zicht op de evolutie van de grondwatertafel doorheen de seizoenen. In het kader 
van de haalbaarheidsstudie zal een eco-hydrologsche studie worden opgestart. Door de 
lange looptijd van dergelijke studie zullen de resultaten slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn 
voor dit plan-MER. 

Oppervlaktewater 

Ook ten behoeve van de discipline oppervlaktewater staat heel wat basisinformatie en 
voorbereidende berekeningen ter beschikking van het plan-MER. Eventuele onzekerheden 
zijn dus vooral gerelateerd aan de nauwkeurigheid van de basisgegevens en de 
betrouwbaarheid van de berekeningen. 
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Geluid 

In Vlaanderen bestaat er vooralsnog geen wetgeving of normering omtrent verkeerslawaai 
hetgeen de beoordeling van de effecten bemoeilijkt.  

Lucht 

Voor binnenscheepvaart zijn slecht beperkte emissiegegevens beschikbaar. Bij de evaluatie 
van deze componenten zal gerefereerd worden naar literatuurgegevens. 

Gezien de impact op de luchtkwaliteit tijdens de aanlegfase niet op een betrouwbare manier 
kan ingeschat worden zal bij de studie van de aanlegfase vnl. aandacht besteed worden aan 
milderende maatregelen, al of niet gekoppeld aan een monitoringprogramma. 

Fauna en Flora 

Met betrekking tot de ecohydrologie (relatie tussen grondwater en flora) bestaat nog geen 
eenduidige methode om eventuele wijzigingen in grondwater te vertalen naar effecten op 
flora. Veel heeft te maken met de manier waarop de grondwaterstanden wijzigen (grootte 
van de daling, schommeling, …). Er bestaan wel Ellenbergwaarden en 
ecosysteemkwetsbaarheidskaarten zoals die van “verdroging” die wel een inschatting 
mogelijk maken.  
Ook over de effecten van wijziging in geluidsintensiteiten is nog maar weinig geweten. 
Onderzoeksresultaten zijn momenteel slechts beschikbaar voor broedvogels (Reijnen, 
1991). 

Monumenten, Landschappen en materiële goederen in het algemeen 

De voornaamste kennisleemte m.b.t. de discipline Monumenten, Landschappen en materiële 
goederen in het algemeen heeft betrekking op het deelaspect ‘archeologie’. Vanuit de 
concrete plannen voor de inplanting van de verstoringen, dienen de archeologen betrokken 
te worden in de coördinatievergaderingen van de verschillende werken. Er dient daarbij 
steeds rekening gehouden te worden met een archeologisch vooronderzoek over de 
oppervlakte van de geplande verstoringen en/of controle tijdens de werken. De inpassing 
van het archeologisch onderzoek wordt daarbij opgenomen in de bestekvoorschriften. 

Mens –gezondheid 

Uit de bestaande wetenschappelijke literatuur omtrent ongevallenanalyse is geen éénduidige 
relatie af te leiden tussen aanpassingen aan infrastructuur en de kans en ernst van 
verkeersongevallen. De beschrijving van de verwachte impact zal dan ook in belangrijke 
mate kwalitatief zijn. 

De evaluatie inzake ‘belevingswaarde’ beperkt zich tot mogelijke visuele hinder, lichthinder 
en geluidshinder. Geluidshinder kan kwantitatief worden ingeschat, visuele hinder beperkt 
zich tot een kwalitatieve beoordeling. Lichthinder wordt deels kwantitatief, deels kwalitatief 
beschouwd. 
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BIJLAGE A JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE RANDVOORWAARDEN 

Tabel 9-1:  Juridisch en beleidsmatige randvoorwaarden en relevantie voor het project 

Juridische 
Randvoorwaarden  

Inhoudelijke beschrijving Relevant 

Onderzoeks-
sturend (O) / 
Procedure-
bepalingen (P) 

Bespreking relevantie 

Gewestplan Gewestplannen bevatten stedenbouwkundige voorschriften 
inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer van 
gronden 

Ja – O en P Het gewestplan geeft de bestemmingen in het betrokken gebied 
weer. De geplande ingrepen leiden niet tot bestemmingswijzigingen. 

Een reservatiestrook voor uitvoering van het project is ingetekend. 

Gewestelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan  

Indien een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan voorhanden 
is, vervangt het GRUP het gewestplan 

Ja- O en P Een aantal GRUP’s hebben betrekking op het studiegebied 

Vlarem I en Vlarem II  Vlarem I behandelt de milieuvergunningsplicht en omvat 
een lijst van hinderlijke inrichtingen. In Vlarem II zijn de 
milieuvoorwaarden, gekoppeld aan de vergunning tot 
exploitatie van een hinderlijke inrichting opgenomen. 

Ja -O Maatregelen ter bescherming van het milieu 

Vlarem I: Waterkwaliteitsdoelstellingen zijn van toepassing bij de 
evaluatie van de ingrepen en de milieuvoorwaarden zijn van belang 
bij het voorstellen van milderende maatregelen. 

Vlarem II: Van toepassing bij evaluatie en mildering van de ingrepen 
(lozing van verontreinigd afstromend wegwater) 

Mogelijke milieuvergunningsplicht technische installaties 
ondergrondse parkeergarages 

Besluit van de Vlaamse 
Regering inzake de evaluatie 
en de beheersing van het 
omgevingslawaai  

Methodiek voor de evaluatie van hinder veroorzaakt door 
schadelijk of ongewenst geluid 

Ja – O Methodiek evaluatie hinder veroorzaakt door schadelijk of ongewenst 
geluid 

NEC -Richtlijn / Richtlijn 
2001/81/EG inzake 
emissieplafonds 

Legt reductiedoelstellingen voor verzuring, eutrofiëring 
(vermesting) en vorming van ozon vast 

Ja- O Legt nationale emissieplafonds vast voor lidstaten. 

Kaderrichtlijn en 
dochterrichtlijnen inzake 
luchtkwaliteit 

Vormt de basis voor het luchtbeleid binnen de Europese 
Unie.  

Ja - O Grenswaarden voor SO2, NOx, CO, PM10, Pb en Benzeen. 
Streefwaarden voor O3. 
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Richtlijn 92/72/EEG inzake 
verontreiniging van de lucht 
door ozon 

Beoogt de schadelijke gevolgen van ozon voor mens en 
milieu te voorkomen of te verminderen  

Nee Weinig relevant 

Verschillende koninklijke 
besluiten omvatten 
voorschriften inzake 
uitlaatgassen 

Beperkingen van het gehalte aan bepaalde polluenten in 
uitlaatgassen 

Ja - O Relevant voor verkeersemissies  

Bodemsaneringsdecreet en 
VLAREBO 

Voorziet in regelgeving omtrent bodemverontreiniging en – 
sanering (identificatie, register verontreinigde gronden, 
regeling nieuwe en historisch bodemverontreiniging en 
grondoverdracht) 

P Lijst risicobedrijven en –activiteiten 

Bodemsaneringsnormen en normen voor hergebruik van bodem 

Achtergrondwaarden voor de bodemkwaliteit  

Grondwaterdecreet en 
uitvoeringsbesluiten 

Vormt de basis voor zowel de kwalitatieve bescherming van 
het grondwater als voor het grondwatergebruik en voorziet 
in de afbakening van waterwingebieden en 
beschermingszones rond drinkwaterwinningsgebieden 

O en P Gebiedspecifiek: Beschermingszones type I, II en III en 
waterwingebieden 

 

VLAREA (Vlaams Reglement 
voor Afvalvoorkoming en –
beheer) 

Reglement dat o.a. het hergebruiken en recycleren van 
afvalstoffen bepaalt 

O en P Normen voor hergebruik van afvalstoffen als bodem of niet-
vormgegeven bouwstof 

Decreet Integraal 
Waterbeleid 

Er wordt gestreefd naar het gecoördineerd en geïntegreerd 
ontwikkelen, beheren en herstellen van het watersysteem 
zodat het voldoet aan de kwaliteitsdoelstellingen voor het 
ecosysteem en aan het huidige multifunctioneel gebruik. Het 
waterbeheer wordt per (deel)bekken georganiseerd. Elk 
project moet aan de watertoets onderworpen worden.  

O en P Instrumenten voor integraal waterbeleid (watertoets, oeverzone) en 
opstelling beheersplannen 

Wet op de onbevaarbare 
waterlopen 

Regelt het beheer en de werken aan de onbevaarbare 
waterlopen 

P Van toepassing bij uitvoering werken ter hoogte van onbevaarbare 
waterlopen 

Wet betreffende polders en 
wateringen 

Wet van 03/06/1957 en Wet 
van 05/07/1956 

 P Van toepassing bij uitvoering werken ter hoogte van onbevaarbare 
waterlopen, gelegen in Polders en Wateringen 

Europese kaderrichtlijn 
water 

23/10/2000 

 O en P Onderscheid in doelstellingen voor oppervlaktewater, grondwater en 
beschermde gebieden. Van toepassing bij evaluatie en mildering van 
de ingrepen 
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Decreet op het natuurbehoud 
en uitvoeringsbesluiten 

Regelt de bescherming, ontwikkeling, beheer en herstel van 
de natuur en de natuurlijke milieus. Van groot belang is de 
afbakening van de VEN- en IVON-gebieden  

O en P Volgens het standstill-principe moeten alle plannen zo ontworpen en 
uitgevoerd worden dat de schade aan natuur vermeden of tenminste 
beperkt wordt.  

Bijkomende bepalingen gelden voor de beschermde gebieden. 

Vogel- en habitatrichtlijn Behandelt de afbakening van Speciale Beschermingszones 
(SBZ) inzake het behoud van de vogelstand en de 
natuurlijke habitats en wilde flora en fauna 

O en P Passende beoordeling / Indien significant negatieve effecten worden 
vastgesteld dient eventueel de procedure voor aanduiding van 
compensatiegebieden worden opgestart. 

Vlaamse natuurreservaten / 
Erkende natuurreservaten 

Omvat gebieden die van belang zijn voor het behoud en de 
ontwikkeling van natuur, aangewezen of erkend door de 
Vlaamse Regering  

O en P Beschermde gebieden  

Bosdecreet Decreet dat het verstandig en duurzaam gebruik en beheer 
van de Vlaamse bossen regelt. Zo bepaalt het o.a. de 
ontbossing en compensatieregeling  

O en P Bosdecreet mogelijk van toepassing op bomenrijen 

Wet op het behoud van 
monumenten en 
landschappen 

Decreet tot bescherming van 
Monumenten en Stads- en 
Dorpsgezichten 

Regelt de bescherming van monumenten, stads- en 
dorpsgezichten en landschappen en de instandhouding, het 
herstel en het beheer van beschermde landschappen 

O en P Bescherming van Monumenten, landschappen, stads- en 
dorpsgezichten in het plangebied  

Omzetting van ankerplaatsen in erfgoedlandschappen bij opmaak 
R.U.P.’s 

Het decreet houdende de 
bescherming van het 
archeologisch patrimonium  

Regelt de bescherming, het behoud, de instandhouding, het 
herstel en het beheer van het archeologisch patrimonium 

O en P Regelt de organisatie van het archeologisch onderzoek bij de 
uitvoering van de werken. Momenteel zijn nog geen archeologische 
sites wettelijk beschermd. 

 

Het decreet betreffende de 
landschapszorg 

Dit decreet regelt de bescherming van de in het Vlaamse 
Gewest gelegen landschappen, de instandhouding, het 
herstel en het beheer van beschermde landschappen, 
ankerplaatsen en erfgoedlandschappen en stelt 
maatregelen vast voor de bevordering van de algemene 
landschapszorg. 

O en P Kader voor de landschapszorg in Vlaanderen 

Beleidsmatige 
Randvoorwaarden  

Inhoudelijke beschrijving Relevant 

Onderzoeks-
sturend (O) / 
Procedure-
bepalingen (P) 

Bespreking relevantie 
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Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen 

Geeft een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van 
Vlaanderen en legt de krachtlijnen vast van het ruimtelijk 
beleid naar de toekomst 

O Gewenste Ruimtelijke Structuur is Richtinggevend op Vlaams Niveau. 

Bindende bepalingen leveren het kader voor uitvoerende 
maatregelen op Vlaams Niveau. 

De bindende bepalingen hebben betrekking op: 

• De selecties en indelingen in beleidscategorieën; 

• Taakstellingen in verband met de uitvoering; 

• Kwantitatieve elementen in verband met de 
structuurbepalende elementen en het ruimtegebruik van 
diverse maatschappelijke activiteiten. 

Provinciale Ruimtelijke 
Structuurplannen  

Verfijning van de visie van het ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen op provinciaal niveau 

O Provincie Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen 

 

Gewenste Ruimtelijke Structuur is Richtinggevend op Provinciaal 
Niveau. 

Bindende bepalingen leveren het kader voor uitvoerende 
maatregelen op provinciaal Niveau. 

Gemeentelijke Ruimtelijke 
Structuurplannen  

Geven een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling 
van de gemeentes 

O Gemeentes Brugge, Knokke, Damme, Maldegem, Sint-Laureins, 
Eeklo en Zomergem 

 

Gewenste Ruimtelijke Structuur is Richtinggevend op gemeentelijk 
niveau. 

Bindende bepalingen leveren het kader voor uitvoerende 
maatregelen op gemeentelijk niveau. 

Streefbeeld N49 en AX Geven een langetermijnvisie op de ontwikkeling van de weg O Geven de lange termijnvisie voor de ombouw tot hoofdweg en de 
aanleg van het segment tussen Westkapelle en de aansluiting op de 
N31. Deel van de gestuurde ontwikkelingen in het gebied. 

Strategisch plan haven 
Zeebrugge 

Geeft lange termijnvisie op de ontwikkeling van de haven O De beoogde toekomstige ontwikkeling van de Zeehaven te 
Zeebrugge, inclusief ontsluiting. Sturend voor o.m. trafiekprognose. 

Beleidsnota Leefmilieu en 
natuur 2004-2009 

Beleidsopties voor de lopende planperiode O Geeft richting aan die beleid uit wil. 

Vlaams Milieubeleidsplan 
2003-2007 

Geeft de doelstellingen, acties, doelgroepen en timing voor 
het milieubeleid weer. Het plan is opgebouwd vanuit 12 
milieuthema’s 

O Aanleg van Seine-Schelde West heeft relatie met volgende thema’s 
van het beleidsplan : 

Verspreiding fotochemische stoffen, verdunning ozonlaag, 



  

Kennisgeving Plan-MER Seine-Schelde West     A-5 

broeikaseffect, verontreiniging oppervlaktewater, hinder door 
geluid/geur/licht/trillingen, versnippering 
- Geeft richtwaarde aan voor aantal geluidsgehinderden 

Het beleid rond Milieu en Gezondheid in Vlaanderen is een onderdeel 
van het Milieubeleidsplan 2003-2007 
- Verontreiniging en aantasting van de bodem; verstoring van de 
watersystemen 
- Algemene doelstellingen voor versnippering en verlies aan 
biodiversiteit zijn van toepassing in het projectgebied, evenals de 
doelstellingen inzake lichthinder  

Provinciale 
Milieubeleidsplannen  

Geven in grote lijnen aan wat de provinciebesturen willen 
bereiken op het vlak van leefmilieu, hoe ze dat willen doen, 
wat daarbij belangrijk is en met welke middelen 

O Provincie Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen 

Acties en aandachtspunten in het kader van het thema 
“geluidshinder” 

Acties en aandachtspunten in het kader van het thema 
“luchtverontreiniging” 

Acties en aandachtspunten verbonden met het thema “ruimte voor 
water”, o.m. duurzaam en gedifferentieerd waterlopenbeheer, 
duurzaam sedimentbeheer en duurzame waterbeheersingswerken en 
“integraal waterbeleid” 

Acties en aandachtspunten in het kader van het thema “Natuur” 

Gemeentelijke 
Milieubeleidsplannen  

Leggen vast wat de gemeentebesturen voor een bepaalde 
periode willen bereiken op het vlak van leefmilieu, hoe ze 
dat willen doen, wat daarbij belangrijks is en met welke 
middelen  

O Gemeentes Brugge, Knokke, Damme, Maldegem, Sint-Laureins, 
Eeklo en Zomergem 

Mobiliteitsplan Vlaanderen: 
Naar een duurzame mobiliteit 
in Vlaanderen en 
beleidsvoornemens 

Bepaalt het Vlaamse mobiliteitsbeleid voor de komende 
jaren. Het plan tracht de bereikbaarheid van steden en 
dorpen te garanderen, iedereen gelijkwaardige toegang tot 
mobiliteit te geven, de verkeersveiligheid te vergroten, een 
leefbare mobiliteit te realiseren en de milieuvervuiling terug 
te dringen 

O - Kader voor mobiliteitsbeleid en duurzame mobiliteit in Vlaanderen 

Opbouw verkeersprognoses  

- Doelstellingen verkeersveiligheid 

Beleidsvoornemens verkeersveiligheid 

Gemeentelijke 
mobiliteitsplannen  

Vormen het gemeentelijk mobiliteitsbeleidsbeleid voor de 
komende jaren. 

O Gemeentes Brugge, Knokke, Damme, Maldegem, Sint-Laureins, 
Eeklo en Zomergem 

Vlaams Klimaatbeleidsplan 
(VKBP) 

Omvat maatregelen die een surplus aan emissiereductie 
betekenen ten opzichte van het huidige beleid en heeft 
betrekking op alle broeikasgassen uit het Kyotoprotocol  

O Doelstellingen emissie 

Reductieprogramma NEC 
richtlijn 

Bevat maatregelen om doelstellingen NEC-richtlijn voor 
verzuring, eutrofiëring (vermesting) en vorming van ozon te 

O Doelstellingen emissie 
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behalen. 

Nationaal Actieplan voor 
Milieu en Gezondheid 
(NEHAP)  

Dit actieplan dient als referentiekader voor het denkwerk 
rond het nemen van beslissingen over milieu en gezondheid 

O In uitvoering van een verbintenis aangegaan op de derde Ministeriële 
Conferentie over Milieu en Gezondheid in 1999 in Londen hebben de 
Belgische federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen 
samen een Nationaal Actieplan voor Milieu en Gezondheid 
opgemaakt. Dit actieplan dient als referentiekader voor het denkwerk 
rond het nemen van beslissingen over milieugezondheid. 
Milieugezondheid omvat de aspecten van de menselijke gezondheid, 
inclusief de kwaliteit van het leven, dat door fysieke, biologische, 
sociale en psychosociale factoren van het milieu wordt bepaald. Om 
de 5 jaar dient overeenkomstig de internationale afspraken een nieuw 
NEHAP te worden opgesteld. 

Beheersplannen 
deelbekkens  

Beleidsplannen die het integraal waterbeleid voor een 
bepaald deelbekken beschrijven: voorgenomen acties, 
maatregelen, middelen … zijn erin vermeld. 

O Effecten van extra verharding en invloed op afwateringsregime 
binnen bekken. Noodzaak voor opstellen watertoets. 

Rode lijsten van dieren en 
planten 

Lijsten die de status van bedreigde dier- en platensoorten 
weergeven. 

O Geeft zeldzaamheid van de voorkomende soorten weer. 

Soortenbescherming Decreet van 19/03/1996: Horizontale maatregel volgens het 
natuurdecreet 

O en P Illustreert belang aanwezige natuurwaarden + belang mogelijke 
impact 

Beschermde dieren en 
Planten 

KB dd. 22/09/1980; KB dd. 16/02/1976. Bescherming van in 
het wild levende inheemse diersoorten en in het wild 
groeiende plantensoorten 

O en P Illustreert belang aanwezige natuurwaarden + belang mogelijke 
impact 

Landschapsatlas Geeft aan waar de historisch gegroeide landschapsstructuur 
tot op vandaag herkenbaar is gebleven en duidt deze aan 
als relictzones en/of ankerplaatsen  

O Inventaris van erfgoedkenmerken van het landschap 
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