
OA4 | ANALYSE VAN DE INTERACTIE VAN HET KANAAL MET DE LEIE

Eén | Kenmerken van het kanaal en interactie met de Leie

1. Bestaande toestand

- Leie: klasse IV vaarweg (schepen van 110 x 9,6 x 2,5 m).

° De bochten: 2 flauwe bochten die tegengesteld aan elkaar gericht zijn (binnen het studiegebied).

° De Groeningebrug kent een doorvaarthoogte van 7,07 m en heeft pijlers, waardoor het zicht voor de schipper

beperkt belemmerd wordt.

° De brug in de R8 kent een doorvaarthoogte van 7,55 m en heeft eveneens pijlers.

° Wachtplaats linkeroever: Ifv Doortocht Kortrijk is momenteel een wachtplaats voorzien voor de grotere schepen

waardoor er een

ontmoetingsverbod geldt op het moment dat deze wachtplaats bezet is.

2. Wachtplaatsen op de Leie

3. Waterstand en stroomdebieten

Het stuwpeil van de Leie ter hoogte van het splitsingspunt bedraagt 10,12 m TAW. Daarnaast zal er in functie van het

debiet een zekere waterstandsverhoging optreden. Bij een debiet van 100 m³/s treedt in de bestaande toestand nabij

de stuw te Menen een verhoging van ca. 79 cm op. Volgens het stromingsmodel gebruikt door het WL zal nabij het

splitsingspunt bij een debiet van 150 m³/s een opzet optreden van ca. 17 cm. De opzet genereert extra waterdiepte

voor de schepen en verbetert over het algemeen de manoeuvreereigenschappen van het schip, echter beperkt het

ook de beschikbare doorvaarthoogte onder bruggen.

In de volgende tabel is een historische analyse van de debieten opgemeten te menen opgenomen. Zo wordt

bijvoorbeeld een debiet van 27,2m³/s gedurende 32,7 % (ca 119 dagen per jaar) van de tijd overschreden. Bij dit debiet

hoort een waterstandsverhoging van 6 cm ten opzichte van het stuwpeil.

Twee | Simulatiestudie

Verschillende variabelen zijn van belang voor de simulaties. De volgende variabelen zijn meegenomen:

1. Stroomsnelheden en debieten;

2. Type schepen;

3. Omgevingscondities;

4. Vaarwegprofiel en aansluiting met de Leie;

5. Vaaromstandigheden.

1. Stroomsnelheden en debieten

Op basis van de historische analyse van de debieten te Menen en rekening houdende met de toelaatbare debieten voor

scheepvaart, werden de nautische simulaties verricht voor 3 verschillende debieten:

2. Type schepen

Rekening houdende met de maatgevende debieten besproken in voorgaande paragraaf, worden in de simulatie

volgende scheepstypes beschouwd (er wordt aangenomen dat alle schepen voorzien zijn van een boegschroef):

4. Vaarwegprofiel en aansluiting met de Leie

Het vaarwegprofiel in de simulaties is een combinatieprofiel krap klasse IV/Va (40,35m).

De aansluitingstrechter is ontworpen voor een Va-schip maar wordt getoetst voor Va+ schepen.

De aansluitingstrechter is ingetekend per tracé (rechtdoor-, bypass- en ringtracé) en wordt hieronder weergegeven:

5. Vaaromstandigheden

• Een enkele passage van het splitsingspunt

• Een ontmoeting van 2 schepen simultaan

• Een passage opwaarts de sluis (in een enkel geval gecombineerd met een ontmoeting)

Selectie van combinaties van verschillende

tracés, verschillende vaaromstandigheden, en

verdere variabelen = 105 simulaties

Drie | Resultaten

Rechtdoortracé

In het bypasstracé is wachtplaats 2 aangepast.

Analyse van de debieten op de Leie thv Menen en kans van voorkomen

Leie

KBK

1. Vormgeving splitsingspunt

-Voor het ontwerp van het splitsingspunt wordt vertrokken vanuit de Nederlandse richtlijnen, waarbij voornamelijk het

bochtmanoeuvre van het maatgevende schip de vorm bepaalt. De verbindingsboog wordt bepaald volgens de formule R = 1,5L.

2. Voorhaven en wachtplaatsen

De voorhaven van de sluis heeft meerdere functies. Het dient als ruimte waar de schepen de sluis in- of uitvaren, elkaar kunnen

ontmoeten en/of wachtende schepen kunnen afmeren. Voor deze groep zijn afwaarts de sluis 4 ligplaatsen voorzien: 3 ten

behoeve van wachtende schepen voor de sluis (385 m afmeerlengte, inclusief marges) en 1 met bestemming Leie, om ook in die

vaarrichting mogelijke interferentie met het overige verkeer op de Leie te voorkomen. Vanwege de ruimtelijke beperkingen is de

wachtplaatslengte verdeeld over 2 of 3 locaties: deels in de voorhaven en deels in het kanaal. 

Theoretisch splitsingspunt cfr. Richtlijnen Vaarwegen

Wachtplaatsen in het rechtdoortracé Wachtplaatsen in het bypasstracé Wachtplaatsen in het ringtracé

3. Omgevingscondities

De volgende omgevingscondities zijn aangewend tijdens de simulaties:

- Waterstand

- Wind

- Zicht

Splitsingspunt

In dit werkvoorbeeld volgt het splitsingspunt in de basis de richtlijnen die van toepassing zijn op een klasse Va schip en is het voor de schipper vooral de uitdaging te anticiperen op

de stroming op de Leie tijdens het manoeuvre. De pijler van de Groeningebrug hypothekeert een meer geleidelijke vaarbaan en zorgt voor een extra bocht in het vaartraject. Door

deze bocht dient een zeer lastige manoeuvre uitgevoerd te worden om het kanaal in- of uit te varen. Meer dan bij de andere werkvoorbeelden is een splitsingspunt die voldoet aan

de richtlijnen hier niet inpasbaar. Als aanvulling is daarom het splitsingspunt reeds ruimer ontworpen door de noordoostelijke oever te verleggen.

Wachtplaatsen

De wachtplaatsen afwaarts de sluis voldoen aan de eis van 385 m lengte opwaarts en 170 m afwaarts. De meest westelijke afmeervoorziening ligt direct achter een brug en een

bocht. Ondanks de extra breedte vormt de brug een extra risico van aanvaren door misinterpretatie van de schipper.

Aansluiting bestaande kanaal

Het tracé sluit vrijwel naadloos aan op het bestaande kanaal. De opwaartse voorhaven van de sluis mondt direct uit in het kanaal en er zijn geen bijzonderheden.

Bij de subvariant RDRDblijkt het splitsingspunt zeer ruim en nautisch comfortabel. De problematiek rondom de wachtplaats op de Leie is hier nauwelijks nog van toepassing, omdat

deze verder afwaarts het splitsingspunt gelegen is. De mini-bypass smal is voor de kleinere schepen goed toegankelijk onder alle condities, echter voor de Va+ is de configuratie te

krap. Ook hier speelt wel de problematiek rondom de bezette wachtplaats op de Leie.

Bypasstracé

Splitsingspunt

In dit werkvoorbeeld volgt het splitsingspunt in grote mate de richtlijnen die van toepassing zijn op een klasse Va schip en is het voor de schipper vooral de uitdaging te anticiperen

op de stroming op de Leie tijdens het manoeuvre. De aansluiting is niet haaks op de rivier en de bocht richting Harelbeke is scherper dan de bocht naar Kortrijk. Dit maakt dat het

wendmanoeuvre van en naar Harelbeke lastiger is dan richting Kortrijk.

Wachtplaatsen

De wachtplaatsen zijn zoveel als mogelijk geclusterd en voldoen aan de eis van 385 m lengte opwaarts en 170 m afwaarts. Voor zowel het kanaal als de voorhaven geldt, dat als er

schepen liggen afgemeerd, er een enkelstrooks profiel van toepassing is. Er is echter voldoende ruimte beschikbaar om eventuele ontmoetingen elders te voorzien.

Aansluiting bestaande kanaal

De opwaartse voorhaven van de sluis wordt volgens het principe van een splitsingspunt aangesloten op het bestaande kanaal. Het vaartraject kent daarmee een relatief scherpe

bocht, echter is dit niet bezwaarlijk vanwege de relatief lage vaarsnelheden en de beschikbare breedte. De kruising van de bruggen zorgt eveneens niet voor bijzondere effecten,

mits de zichtlijnen van de schipper over de binnenbocht gerespecteerd worden. De veiligheid en vlotheid zijn gewaarborgd.

Ringtracé

Splitsingspunt

Het ringtracé (tunnel) voorziet in een herinrichting van de R8 waarbij de R8 de Leie kruist via een tunnel. De beschrijving van het ontwerp en de nautische kenmerken zijn hetzelfde

als het ringtracé met brug. Uitzondering is het ontbreken van brugpijlers ter hoogte van de aansluiting met de Leie. Het ontbreken van een brug over de Leie zorgt ervoor dat de

zichtlijnen niet belemmert worden door brugpijlers. Verder volgt het splitsingspunt in grote mate de richtlijnen die van toepassing zijn op een klasse Va schip en is het voor de

schipper vooral de uitdaging te anticiperen op de stroming op de Leie tijdens het manoeuvre. De aansluiting is niet haaks op de rivier en de bocht richting Kortrijk is scherper dan

de bocht naar Harelbeke. Dit maakt dat het wendmanoeuvre van en naar Kortrijk lastiger is dan richting Harelbeke.

Wachtplaatsen

De wachtplaatsen zijn zoveel als mogelijk geclusterd en voldoen aan de eis van 385 m lengte opwaarts en 170 m afwaarts. Voor zowel het kanaal als de voorhaven geldt, dat als er

schepen liggen afgemeerd, er een enkelstrooks profiel van toepassing is. Er is echter voldoende ruimte beschikbaar om eventuele ontmoetingen elders te voorzien.

Aansluiting bestaande kanaal

De opwaartse voorhaven van de sluis sluit middels een bocht aan op het bestaande kanaal conform de richtlijnen.

De subvarianten verschillen ten opzichte van het werkvoorbeeld nog op onderstaande punten:

- Er wordt aangenomen dat er een brug voor lokaal verkeer over de Leie wordt voorzien. Een brug beïnvloedt de nautische kwaliteit waarbij de onderlinge afstand van het

splitsingspunt tot de nieuwe brug belangrijker is dan de breedte van de brug. Deze afstand is afhankelijk van de beschouwde subvariant. Een grotere afstand leidt tot meer

veiligheid.

- Het aansluitingspunt met de Leie kent in de subvarianten gespreid en gekruist een grotere afstand tot de wachtplaats op de Leie op linkeroever, waardoor het risico op aanvaren

op afgemeerde schepen afneemt.

- De bijkomende brug ter hoogte van de voorhaven in de subvariant ‘gekruist’ heeft een negatieve invloed op de nautische kwaliteit.

RD RD 

RingBypass Rechtdoor

Mini Bypass 

Mini Bypass smal 

Werkvoorbeelden

Subvarianten

Recht stuk (1,5L) tussen splitsingspunt en

bocht ontbreekt (ook opwaarts de Leie)

Ligplaatsvoorziening aan rechteroever

opwaarts de splitsing

Ligplaatsvoorziening aan rechteroever

opwaarts de splitsing


