
OA5 | WIJZIGINGEN VAN LEEFKWALITEIT 

Eén | Leefkwaliteit in de bestaande toestand

Opwaarts Afwaarts

Drie | Gewijzigde leefkwaliteit na de opwaarderingTwee | CO2-uitstoot en reductie

Input

1. CO2 uitstoot door de aanlegfase van het kanaal

- Baggeren van het bestaande kanaal

- Uitgraven van het nieuwe kanaal

- Afbraak van gebouwen

- Afbraak van wegdek

- Constructies in gewapend beton

- Constructies in staal

- Aanleg van wegen

- Inrichting van een ROC

- Constructie van residentiële gebouwen

- Constructie van wegdek

- Constructie van industriële gebouwen

=> Voor al deze gegevens zijn aannames gemaakt van hoeveelheden, aangevuld

met betrouwbaarheidsintervallen van deze aannames.

2.  CO2 reductie door shift van vrachtwagens naar scheepvaart

Obv de trafiekprognose is de toename van scheepvaart tgv de

opwaardering van het kanaal in rekening gebracht.

Deze toename is onder te verdelen in:

- Autonome groei van scheepvaart

- Geïnduceerde groei door opwaardering van het KBK

- Geïnduceerde groei tgv een ROC

- Transit bewegingen op het KBK

Opstellen van CO2-balans

Output

Gewijzigde scheepvaartrafiek

- zowel in aantal schepen

- als in samenstelling van de vloot

...AFWAARTS?

...OPWAARTS?

Rechtdoor Bypass Ring

Trafiekprognose

Wat betekent dit...

Een klasse Va-schip thv het rechtdoortracé zal in hoogte (zelfs bij drie lagen

containers)  afwaarts de nieuwe sluis niet of nauwelijks boven het maaiveld

uitkomen.

Een klasse Va-schip thv het bypasstracé zal evenmin uitsteken boven het maaiveld. Ten opzichte

van het jaagpad (fietspad) steekt een dergelijk schip indien volgeladen wel uit. 

Een klasse Va-schipt zal indien volgeladen hoger zijn dat het maaiveld ter hoogte van de zgn.

Harelbeekse kaaien. 

Gecumuleerde CO2 emissies voor de scenario’s ‘Opwaardering kanaal’ en ‘geen opwaardering kanaal’ (dit is het ‘nulscenario’)

De CO2-balans van de opwaardering, rekening houdende met de CO2-uitstoot

tijdens de aanlegfase en uitgaande van een reductie van CO2 door een modal

shift naar watertransport, wordt positief binnen een relatief korte periode t.o.v. de

levensduur van de infrastructuur (vanaf het in gebruik nemen van het kanaal)

Visuele belevingswaarde

Aantal en soort waarnemers

- Recreanten: beleving door fietsstructuur langsheen het kanaal

- Omwonenden: beleving voor woningen rechtstreeks aan het water gelegen (relatief weinig woningen)

Openheid versus geslotenheid

In het opwaartse gedeelte, doorkruist het kanaal Bossuit-Kortrijk een landelijke omgeving met af en toe woonkernen. Vanaf Zwevegem is de

omgeving van het kanaal meer bebouwd. Globaal wordt het opwaarts segment gekenmerkt door een grote openheid. De waterweg is breed,

de flankerende bebouwing is ofwel afwezig ofwel eerder laag.

Schaal

In het opwaartse segment werd het kanaal reeds in de jaren ’70 opgewaardeerd en dus verbreed. De kleine historische sluizen werden

vervangen door minder en grotere sluizen voor groter scheepvaartverkeer. Dit betekent dat de schaalsprong hier in het verleden reeds heeft

plaatsgevonden. 

Rust versus beweging

Het opwaarts segment werd reeds in de jaren ’70 opgewaardeerd. Dat betekent dat er op vandaag reeds economische vaart op het kanaal

mogelijk is. Beweging van scheepvaart op het kanaal is dus in de huidige situatie reeds aanwezig, al is het aantal schepen dat passeert

beperkt. 

Oriëntatie en landmarkwaarde

Langs het kanaal bevinden zich punten en gebouwen met een zekere oriëntatie- en landmarkwaarde. Het gaat om plekken zoals de

verschillende sluizen, de Vaarttaluds, de verschillende bruggen over het kanaal, de (duiktank bij) Transfo, de zwaaikom in Zwevegem,…

Leesbaarheid van de ruimte

De leesbaarheid van de ruimte wordt onder meer bepaald door de mate waarin versnippering beperkt blijft. Gezien het opwaartse segment

sinds de 19e eeuw aanwezig is op haar huidige locatie en bij de verbreding in de jaren ’70 niet heeft geleid tot versnippering van bepaalde

gebieden, is de leesbaarheid van de ruimte op vandaag goed en de versnippering beperkt.

Gebruikswaarde

De gebruikswaarde (in de omgeving ) van het kanaal omvat verschillende elementen:

- Er is de langse fietsstructuur met mogelijkheid tot kruising op de verschillende bruggen;

- Er zijn de verschillende groenelementen langs het kanaal, bruikbaar voor omwonenden of passanten, zoals het

Orveytbos en het Lettenhofpark

- Er is de Transfosite met een recreatieve gebruikswaarde

- Het water is voor omwonenden beleefbaar vanaf de jaagpaden. Het waterpeil ligt relatief dicht bij het maaiveld, het

water is dus vlot zichtbaar vanaf de oever.

Recreatieve gebruikswaarde van de Transfo site Fietsstructuur langsheen het kanaal Orveytbos

Aantal en soort waarnemers

Het afwaartse segment bevindt zich in een dichtbebouwde en -bewoonde omgeving. De omgeving van het bestaande kanaal is het dichtst

bebouwd, naarmate wordt opgeschoven richting Harelbeke neemt de densiteit af. De omgeving van de R8 wordt ook sterk gekenmerkt

door de aanwezigheid van bedrijfsgebouwen (Stasegem) en grootschalige winkelpanden (Gentsesteenweg)

Openheid versus geslotenheid

In de omgeving van het bestaande kanaal is de bebouwingstypologie redelijk gesloten. Zeker de linkeroever van het bestaande kanaal bestaat

uit gesloten en aaneengesloten bouwblokken. Ter hoogte van de rechteroever is de bebouwing iets grootschaliger en minder aaneengesloten,

maar algemeen kan worden gesteld dat dit een redelijk omsloten omgeving is. Het deel tussen de spoorweg en de Gentsesteenweg voelt het

meest stedelijk aan door de kademuren in baksteen, de afwezigheid van groen en enkele grootschalige gebouwen (Stoopsfabriek, Vetex, BST).

Groengebied De Venning vormt een opmerkelijk stuk open ruimte ten midden de stedelijke bebouwing.

Er zijn verschillende barrières in de omgeving van het afwaarts segment die de horizon sluiten en dus een gevoel van openheid wegnemen: er

is de spoorweg die op een talud ligt, er is de R8-brug over de Leie.

Schaal

Het weefsel is hier relatief fijnmazig met uitschieters onder de vorm van de wat meer grootschalige voormalige bedrijfsgebouwen op de

rechteroever, ook refererend aan het industriële verleden van het kanaal.

Naarmate verder weg van het bestaande kanaal wordt opgeschoven in noordelijke richting, richting de R8, wordt de bebouwing grofmaziger.

De bebouwing rondom de R8, met name deze ter hoogte van het bedrijventerrein Stasegem is grootschalig, langsheen de N43

(Gentsesteenweg) bevinden zich, naast meer historische villa’s en andere panden ook grootschalige winkelketens. Er zit dus een soort van

gradiënt in schaal in de onderzoekszone, die gaat van kleinschalig binnen de stadsring van Kortrijk en die gradueel toeneemt richting de R8.

Rust versus beweging

Ter hoogte van het bestaande kanaal is er vandaag beweging op het water door passage van pleziervaart. Verder noord-oostelijk is er de

aanwezigheid van de R8. De grote hoeveelheden passerende personen- en vrachtverkeer vormen een voortdurende bron van beweging, zeer

aanwezig in de visuele beleving van de omgeving.

Oriëntatie en landmarkwaarde

In het afwaarts segment bevinden zich tal van gebouwen en functies die helpen bij het zich oriënteren of die een zekere landmarkwaarde

hebben. Dit gaat over markante historische gebouwen en constructies (de historische sluizen op het kanaal, bouwkundig erfgoed flankerend

aan het kanaal, het cultuurhistorisch landschap Newfoundlandmonument met het standbeeld, de gebouwen van eco-life woonwijk De Venning).

Ook de verschillende ‘dwarsende’ structuren in de projectzone dragen bij aan oriëntatie: de R8, de spoorweg, de N43, de Leie.

Leesbaarheid van de ruimte

Het afwaartse segment is een omgeving die historisch gekenmerkt wordt door versnippering. Verschillende infrastructuurwerken doorsneden

belangrijke assen en ruimtelijke gehelen in het verleden. Van de open ruimte tussen Kortrijk en Harelbeke getuigt vandaag enkel nog

groengebied De Venning als ingesloten openruimte-postzegel.

Met andere woorden: de leesbaarheid van de ruimte is op bepaalde plaatsen vandaag voor omwonenden, passanten, recreanten niet optimaal.

Anderzijds is de omgeving van het bestaande kanaal wel duidelijk herkenbaar als structuur. Dit geheel van kanaal plus aanliggende bebouwing

is weinig versnipperd.

Visuele belevingswaarde

Gebruikswaarde

Het bestaande kanaal is te beschouwen als een recreatieve as, een plaats waarlangs gefietst, gewandeld, gevist,… wordt.

- Het kanaal kent geen beleving als economische vaarroute

- Recreanten kunnen afwaarts ook fietsen langsheen het kanaal

- Woningen zijn zelden aan het water gesitueerd

- Tussen de Gentsesteenweg en de Leie is het water sterk aanwezig. De kades situeren zich ongeveer op waterniveau waardoor een direct contact

mogelijk is

Aantal en soort waarnemers

Het aantal en soort waarnemers blijft ongewijzigd als een gevolg van de opwaardering.

Openheid versus geslotenheid

Het open karakter van het kanaal tussen Bossuit en Zwevegem blijft ongewijzigd.

Schaal

In het opwaartse gedeelte heeft de schaalsprong van het kanaal reeds in de jaren ’70 plaatsgebonden. De voorliggende opwaardering zal dus

niet tot een nieuwe schaalsprong leiden.

Rust versus beweging

De hoeveelheid beweging op het opwaartse segment zal toenemen als een gevolg van de opwaardering. Er kan dus worden geconcludeerd

dat er op het kanaal aanzienlijk meer beweging van scheepvaartverkeer zal zijn. 

Oriëntatie en landmarkwaarde

De punten en gebouwen die zich langs het kanaal bevinden met een zekere oriëntatie- en landmarkwaarde blijven allen behouden bij de

opwaardering. Er zijn een aantal potenties (nautisch en op vlak van mobiliteit) die iets aan deze landmark- en oriëntatiewaarde kunnen

toevoegen. We denken daarbij aan:

- Het vervangen van de bruggen naar 3-laags containervaart (nautische potentie)

Leesbaarheid van de ruimte

De leesbaarheid van de ruimte wijzigt niet ten gevolge van de opwaardering. Er worden geen bijkomende zones versnipperd.

Visuele belevingswaarde

Gebruikswaarde

De gebruikswaarde (in de omgeving) van het kanaal wijzigt niet in negatieve zin ten gevolge van de opwaardering.

- De langse fietsstructuur blijft behouden

- De bestaande groenelementen langs het kanaal blijven allen behouden. Binnen het project wordt onderzocht of de langse groenstructuur van het

kanaal beter kan worden geconnecteerd met groenelementen in het hinterland. Mogelijk wordt de gebruikswaarde van de groenelementen dus zelfs

verbeterd

- De gebruikswaarde voor omwonenden blijft ongewijzigd

Ongewijzigd Ongewijzigd Ongewijzigd Ongewijzigd OngewijzigdMeer beweging van

scheepvaartverkeer

Visuele belevingswaarde

Aantal en soort waarnemers

- De toename van scheepvaartverkeer en de schaalvergroting wijzigt de visuele

  belevingswaarde voor een groot aantal mensen.

Openheid versus geslotenheid

Inpassing van het werkvoorbeeld impliceert dat waterpeil sterk daalt in de zone

tussen de spoorweg en de voormalige sluis 10. Er wordt in het werkvoorbeeld

gewerkt met getrapte oevers waardoor ruimte voor passanten ontstaat nabij

het wateroppervlak. Gezien de ligging van dit wandelpad ver onder het

maaiveld, kan dit mogelijk een gevoel van geslotenheid opwekken ten

opzichte van vandaag.

Schaal

- De inpassing van de opwaardering in het bestaande kanaal leidt tot een

schaalvergroting.

- De visuele beleving van de omgeving wijzigt als gevolg van de

schaalvergroting. Zolang de omgeving kleinschalig blijft, kan de opwaardering

dus wel als een schaalbreuk worden beschouwd. 

Rust versus beweging

- In de toekomst zal ten gevolge van de opwaardering meer en groter

scheepvaartverkeer doorheen het rechtdoortracé varen. Hierdoor zal de

visuele rust die vandaag op en langs het water aanwezig is, vaker gestoord

  worden.

- Bovendien zullen er ook veel grotere schepen doorheen de stedelijke zone

passeren. Het is belangrijk toe te voegen dat dit visuele effect enkel van

toepassing is op de onmiddellijk aangrenzenden. Het is dus een zeer lokaal

effect.

Oriëntatie en landmarkwaarde

- De aantakking van het kanaal op de Leie is voor passanten langsheen de Leie

een belangrijk oriëntatiepunt. Als een gevolg van het rechtdoortracé wijzigt

deze aansluittrechter. Hierdoor wijzigt dit oriëntatiepunt.

- Ook sluizen 9 en 10 verdwijnen samen met de sluiswachterswoning bij sluis 9.

- Het gebouw van de Stoopsfabriek heeft een hoge landmarkwaarde. Ten

gevolge van het rechtdoortracé wordt deze landmarkwaarde aangetast.

- Op vlak van oriëntatie en landmarkwaarde scoort het rechtdoortracé dus negatief

Leesbaarheid van de ruimte

De leesbaarheid van de ruimte wordt niet aangetast.

Gebruikswaarde

Verschillende functies met een gebruikswaarde zullen als een gevolg van het rechtdoortracé

moeten verdwijnen.

De opwaardering zal in ieder geval een wijziging van de beleving van het water betekenen.

Het werkvoorbeeld gaat met deze schaalvergroting om door te voorzien in een

oeverafwerking met stedelijke kaaien met mogelijkheid tot recreatief wandelen op het niveau

net boven het water en verhoogt dus de toegankelijkheid ervan. Er kan dus worden

aangenomen dat deze ingreep de beleving van het water ten opzichte van de

referentiesituatie niet verkleint. Het getrapt profiel maakt beleving van het water dus mogelijk

voor passanten. Voor deze groep mensen zal het kanaal door de ontwikkeling een

interessante plek worden om te wandelen en te verblijven. Anderzijds komt het water ten

opzichte van de huidige situatie een stuk lager te liggen. Voor omwonenden en vanop het

maaiveld zal de beleving dus lager zijn dan vandaag het geval is.

Aantal en soort waarnemers

Een nieuw kanaal op deze plek zal dus voor de inwoners van woonwijk de

Venning een grondige wijziging van het uitzicht betekenen. 

Openheid versus geslotenheid

- De ingreep vindt plaats in een omgeving die vandaag gekenmerkt wordt door

open ruimte, althans in groengebied De Venning. Het kanaal behoudt hier de

openheid die er vandaag reeds is.

Schaal

- Het bypasstracé is een grootschalige infrastructuur maar wordt ingepast in een

omgeving die op vandaag ook reeds grofmazig is en door grootschalige

gebouwen wordt gekenmerkt.

- De open ruimte van groengebied De Venning kan een dergelijk grootschalige

infrastructuurproject, inclusief sluis en wachtplaatsen, dragen.

Rust versus beweging

- De opwaardering zal leiden tot een toename van scheepvaartverkeer alsook

grotere schepen die gebruik zullen maken van het bypasstracé. Ook zullen op

het bypasstracé een nieuwe sluis en wachtplaatsen worden ingepast. In die

zin zal er ter hoogte van het groengebied meer activiteit plaatsvinden dan

vandaag het geval is.

- Gezien de waterpeildaling afwaarts de sluis, zal het waterpeil ter hoogte van

de Venning ruim onder het maaiveld komen te liggen. De visuele impact van

de grote schepen zal voor omwonenden in die zin enigszins beperkt blijven.

Oriëntatie en landmarkwaarde

- De aantakking van het kanaal op de Leie is voor passanten langsheen de Leie een

belangrijk oriëntatiepunt. Als een gevolg van het bypasstracé wordt een extra

aansluittrechter aan de Leie toegevoegd en dit op een andere locatie.

- Doordat een tussenzone ontstaat tussen bypasskanaal en R8, kan het moeilijker

worden om zich in deze tussenzone te oriënteren. Hoort de plek bij Kortrijk of bij

Harelbeke?

Leesbaarheid van de ruimte

De overgang tussen Kortrijk en Harelbeke wordt vandaag vormgegeven door de

R8. Inpassing van een bypasstracé creëert een tussenzone tussen nieuw

kanaal en R8 en versnippert de omgeving net ten westen van de R8. Dit komt de

leesbaarheid van de omgeving niet ten goede.

Gebruikswaarde

- Als een gevolg van het bypasstracé zal groengebied De Venning niet langer rechtstreeks

toegankelijk zijn vanuit de zijde Kortrijk.

- Ook ter hoogte van de omgeving Gentsesteenweg, Zandbergstraat, Hippodroomstraat

ontstaat een ‘woon’eiland tussen het nieuwe kanaal en de R8.

- Opwaarts de spoorweg verdeelt het bypasstracé de omgeving van woningen, bedrijfjes,… in

twee delen. De toegankelijkheid van deze zones wijzigt daardoor.

De opwaardering zal in ieder geval een wijziging van de beleving van de omgeving van

groenzone De Venning betekenen.  De omvangrijke structuur van het nieuwe kanaal wordt

ingepast met behulp van een oeverafwerking die uitgaat van natuurlijke oevers. Daarnaast

wordt een jaagpad voorzien aan het water dat de mogelijkheid biedt tot recreatief wandelen

en fietsen op niveau van het water. Zo wordt ingezet op de toegankelijkheid en beleefbaarheid

van het water. Daarnaast zorgt de breedte van de oeverafwerking er bovendien voor dat een

potentiële visuele barrière ten gevolge van het diepliggende water wordt vermeden.

Aantal en soort waarnemers

- Vanuit Harelbeke gezien, wijzigt de visuele beleving in grote mate. In de

referentiesituatie heeft men vanuit Harelbeke zicht op de R8. Deze vormt een

visuele barrière naar groengebied De Venning gezien vanuit Harelbeke. Het

ringtracé brengt Harelbeke naar het kanaal. Harelbeke kijkt dus niet langer op

de ring maar krijgt in de plaats zicht op een kanaal.

- Vanuit Kortrijk gezien, wijzigt de visuele beleving eveneens in zeer grote

mate. De R8 schuift ten opzichte van de referentiesituatie op dichter naar

Kortrijk toe.

Openheid versus geslotenheid

Het ringtracé wordt ingepast in een omgeving die wordt gedomineerd door de

R8 en is in die zin een redelijk ‘open’ omgeving. Het doorsnijden van

infrastructuur en ruimtelijke gehelen vond immers al plaats toen in de jaren ’80

de R8 werd aangelegd. 

Schaal

- De inpassing van het ringtracé gebeurt in een omgeving die reeds is

vormgegeven door grootschalige weginfrastructuur, namelijk de R8. Het

ringtracé voegt een extra infrastructuur toe aan de omgeving, deze

schaalvergroting is inpasbaar in het stedenbouwkundig weefsel.

Rust versus beweging

- De omgeving van het ringtracé wordt in de referentiesituatie gekenmerkt door

voertuigbewegingen op de R8. In die zin is dit vandaag geen rustige omgeving.

Het ringtracé voegt aan deze autobewegingen nog scheepvaartverkeer toe,

alsook activiteit ter hoogte van de nieuwe sluis en wachtplaatsen.

- Echter, beweging van scheepvaartverkeer gaan veel trager dan beweging van

autovoertuigen. In die zin is de visuele impact op de omgeving op vlak van rust

versus beweging niet negatief te noemen.

Oriëntatie en landmarkwaarde

- De aantakking van het kanaal op de Leie is voor passanten langsheen de Leie een

belangrijk oriëntatiepunt. Als een gevolg van het ringtracé komt er een

aansluittrechter bij in de omgeving van de R8. Dit wijzigt de perceptie langs de

Leie maar is niet noodzakelijk negatief.

- Langsheen de bestaande R8 staan weinig gebouwen of functies met een

bepaalde landmarkwaarde.

Leesbaarheid van de ruimte

De impact op de leesbaarheid van de ruimte blijft beperkt. 

Gebruikswaarde

- Aan de zijde van Harelbeke wordt in het werkvoorbeeld ringtracé brug ruimte gecreëerd voor

de inpassing van kaaien. Zo krijgen inwoners en passanten aan de zijde van Harelbeke

toegang tot het nieuwe kanaal door middel van publieke ruimte. Een ontsluitingsweg moet

worden voorzien naar het op- en afrittencomplex. Deze ontsluitingsweg haalt de

toegankelijkheid van de nieuwe kaaien enigszins naar beneden.

- Gezien vanaf de zijde van Kortrijk, schuift de R8 dichter op richting Kortrijk. Het nieuwe kanaal

is vanaf de zijde Kortrijk niet vlot toegankelijk. Enkel zeer lokaal ter hoogte van het tunneldak

kan het water vanuit Kortrijk bereikt worden. In geval van een brug, wordt Kortrijk

geconfronteerd met een flyover. Bovendien wordt groengebied de Venning kleiner, dit is

eveneens negatief voor de gebruikswaarde. .

- Afhankelijk van wie het beleeft (zijde Kortrijk, zijde Harelbeke) leidt het ringtracé tunnel dus

tot een ander effect.


