
Rechtdoortracé

- Belangrijke inname waardevol erfgoed met onder andere inname van enkele van de oudste nog

bestaande architectuur die rechtstreeks gekoppeld is aan de aanleg van het kanaal Bossuit-Kortrijk:

spinnerij Tissage et Filature Camille De Stoop, sluizen nrs. 9 (en bijhorende sluiswachterswoning) en 10

en kanaal zelf.

- Directe inname erfgoedwaarden: (3 beschermde monumenten (2sluizen en 1 bijhorende

sluis-wachterswoning en Manchestergebouw,  6 panden opgenomen vastgestelde inventaris

bouwkundig erfgoed (2 lage locuswaarde, 3 middelhoge locuswaarde, 1 hoge locuswaarde)

- Groot bouwrisico voor verschillende waardevolle erfgoedpanden op linkeroever

- Verlies contextwaarde erfgoedpanden gekoppeld aan kanaal door verbreding kanaal en verlaging

waterpeil (verlies contact met water).

- Wel (grotendeels) behoud oorspronkelijke ligging kanaal en herstel economische functie.

Rechtdoortracé <-> bypass- of ringtracé: bij rechtdoor wel behoud of herstel van de historische

functie als economisch kanaal (op vandaag enkel pleziervaart). Maar meer erfgoedverlies (panden +

kanaal + sluizen) en context- en ensemblewaarde als geheel. Behoud of herstel als economische

functie weegt niet op tegen verlies erfgoedwaarde.

- Subvarianten

IS UITBREIDEN OP LO BETER?

NEEN. uitbreiding rechteroever logischer dan linkeroever; rechteroever meer aangetast op vandaag.

IS EEN SMALLER KANAAL DAN BETER?

NEEN. Bij smaller kanaal blijft minder ruimte voor oeverafwerking. Kwalitatieve oeverafwerking ook voor

contextwaarde van belang om een kwalitatieve relatie met het water te realiseren. Dus minder

waardevol. (wel meer behoud panden, maar groter bouwrisico >> andere behoordeling op vlak van

erfgoedwaarden).

IS EEN RECHTE AANSLUITING BETER?

NEEN. inname zwembad + sluizen. + volledig verlies oorspronkelijke kanaal >> grotere impact dan

mini-bypass
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Rechtdoortracé

Ringtracé

Directe impact:

- Gentsesteenweg

o Directe inname 2 geïnventariseerde panden langs Gentsesteenweg (middelhoge en

hoge locuswaarde). Op RO gaat het om directe inname door aanleg kanaal, op LO

vermoedelijke inname ifv aanleg helling brug Gentsesteenweg (leefbaarheid).

- RO thv mini-bypass

o Directe inname 2 geïnventariseerde panden (middelhoge locuswaarde), zijnde

stedelijke schietstand langs kanaal en architectenwoning langs Ruitersweg.

o Behoud beschermd monument ‘stedelijk zwembad’, inventaris-pand (burgerhuis) en

sluis nr. 11 met sluiswachterswoning.

Indirecte impact:

- Gentsesteenweg

o Brugverhoging Gentsesteenweg: mogelijk contextverlies erfgoedpanden nabij

brughellingen

- Rechteroever

o Ensembleverlies thv zwembad door inname schietstand

o Contextverlies erfgoedwaarden langs huidig kanaal door functieverlies resterend stuk

kanaal als waterverbindende functie

- Kanaal:

o Behoud oorspronkelijk deel kanaal en bijhorende sluis nr. 11 en sluiswachterswoning,

echter waarde en betekenis erfgoed neemt sterk af door het verdwijnen van de context

indien sluis zijn werkende functie verlies

>> verplaatsen: Omdat dergelijk erfgoed zijn betekenis enkel ontleent aan zijn relatie tot

een (werkend) kanaal, is het verplaatsen ervan niet evident.

>> voorkeur en opportuniteit: behoud sluis en sluiswachterswoning op deze locatie en

integreren in uitwerking van ontwerp overgebleven deel kanaal. Mogelijkheid tot

opwaardering overgebleven stuk kanaal en vergroten gebruikswaarde en

toegankelijkheid erfgoedwaarde. Mogelijkheid tot nieuwe invulling, maar bij voorkeur

behoud link met water.

>> bij behoud niet werkende sluis: aandacht voor onderhoud (erfgoed zonder

gebruiksfunctie vervalt vaak snel door gebrek aan onderhoud)

- Bouwrisico’s:

o Beschermd monument ‘stedelijk zwembad’ valt grotendeels binnen 50m risicozone.

Ringtracé <-> Rechtdoortracé:

- Algemeen doorsnijding van minder waardevolle bouwblokken op vak van bouwkundig erfgoed.

- Minder directe inname erfgoedwaarden (1 beschermd monument en daaraan gekoppeld (reeds

aangetast) beschermd landschap, 1 pand opgenomen vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed

(middelhoge locuswaarde), Mogelijks grotere ruimte-inname geïnventariseerd erfgoed ter hoogte van

aansluiting nieuwe kanaalarm op bestaand kanaal (ten oosten van kruising met R8) ten gevolge van

grotere bochtstraal

- Minder indirecte impact erfgoedwaarden: zeer beperkt aantal erfgoedpanden binnen zone met

hoog bouwrisico

- Integraal behoud oorspronkelijk deel kanaal met bijhorende erfgoedwaarden (kanaaloevers, sluizen,

bijhorende (industriële) panden, …). Het kanaalerfgoed blijft bijgevolg als samenhangend geheel

gevrijwaard.

Maar wel verlies functie kanaal als waterverbinding en mogelijke impact op werking sluizen. (zie

hoger bij bespreking bypasstracé)

Ringracé <-> Bypasstracé:

- Minder directe en indirecte impact op aanwezige erfgoedwaarden.

- Wel directe aantasting beschermd monument en landschap ‘Newfoundland gedenkteken’. Bij

ringtracé via tunnel kan het Newfoundlandmonument en -landschap een belangrijke

herwaardering krijgen (herstel van erfgoedwaarde) door het ondergronds brengen van de ring.
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... MET AANDACHT VOOR RISICO OP

INDIRECTE IMPACT

BEOORDELEN VAN DIRECTE

IMPACT ...

Directe impact:

- Inname beschermde

sluis nr. 9 en bijhorende

beschermde

sluiswachters-woning

mogelijk gehypothekeerd

door werken bij aanleg

sluis.

- Verlies zeer waardevol

erfgoed

Indirecte impact:

- Indien sluiswachterswoning toch kan blijven: belangrijke

ensemble- en context-verlies door inname sluis.

- Bouwrisico’s:

>> m.u.v sluiswachterswoning gn inventarisgebouwn gelegen

binnen 50m zone;

>> Op RO wel aantal historische panden gekoppeld aan kanaal

nog behouden, die binnen risicozone 50m komen te liggen.

Directe impact:

- Inname beschermde sluis nr. 10 >> verlies zeer

waardevol erfgoed

- LO

>> Directe inname 2 geïnventariseerde panden langs

Stasegemse-straat (lage locuswaarde) en volledige

inname van dit bouwblok rijwoningen die nog context-

en ensemblewaarde hebben met omgeving.

>> Verder geen directe inname erfgoedwaarden

- RO

>> Inname deel bouwblokken waarvan historische

contextwaarde reeds deels is aangetast, Inname

beschermd monument ‘voormalige spinnerij Tissage et

Filature Camille De Stoop’ (Manchestergebouw).

Contextwaarde omgeving echter reeds deels aangetast.

>> verlies zeer waardevol erfgoed

>> Optie: behoud deel historische pand met nieuwe

invulling. Verlies erfgoedwaarde en context is wel

bestendig door ‘ont-hoofding’, maar geeft wel

mogelijkheid om link naar waardevol gebouw te

behouden. Belang: afwering pand.

Kwalitatieve invulling zone rechteroever kan een

meerwaarde betekenen: aandacht voor integratie

behouden erfgoed, moge-lijkheden tot nieuwe link naar

historische ontwikkelingen langs kanaal, …

Indirecte impact:

- Contextverlies door verlaging waterniveau tot 7 m

>> verlies (visuele) relatie/ contact erfgoed met water

- Verlies beeldwaarde erfgoedwaarde door

wachtplaatsen. Nuancering: WP'n voornamelijk thv de

oeverzones waar erfgoed al verdwenen is door

aanleg kanaal of thv minder waardevolle zones ifv

erfgoed op rechteroever. Door verlaging waterniveau

zullen schepen echter beperkt boven maaiveld

uitsteken waardoor de visuele (afschermende) impact

beperkt blijft.

- Verlies beeldwaarde erfgoed langs kanaal door

verlaging waterniveau kanaal

>>  Opportuniteit: getrapte afwerking oever met

niveau langs water; opwaardering kanaal met

kwalitatievere afwerking; gebruik/integratie kanaal en

omgeving vergroten

- Bouwrisico’s:

o LO: Heel veel waardevolle (inventaris)panden,

waaronder ook Pakhuizen komen binnen de 50m

zone te liggen >> groot bouwrisico voor verschillende

(zeer) waardevolle erfgoedpanden

o RO: muv hoger vermeld beschermd monument

vallen geen waardevolle panden binnen risicozone

50m.  

Bypasstracé
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Directe impact:

- Vermoedelijk gedeeltelijke

directe inname inventarispand ‘’t

Kasteeltje, koetshuis en boerderij’

(middelhoge locuswaarde), wel

mogelijk behoud bijhorende

boerderij.

Directe impact:

- Directe inname inventarispand

(lage locuswaarde), ‘de

conciërgewoning bij

weverij-spinnerij van A.

Vandenberghe’

- Behoud sluis nr. 9 en

sluiswachterswoning

Directe impact:

- Directe inname 3 inventarispanden (samenstel van twee stadsvilla’s en voormalige

graanstokerij) langs Gentsesteenweg (middelhoge locus-waarde).

Indirecte impact:

- Verlies context- en ensemblewaarde bouwblokken met middelhoge en

middelmatige bouwkundige waarde (verlinting langs Gentsesteenweg,

Hippodroomstraat en Zanbergstraat) door gedeeltelijke inname gebouwen en

inrichting nieuwe infrastructuur (kanaal, en brug Gentsesteenweg).

- Bouwrisico’s: geen bijkomende geïnventariseerde gebouwen gelegen binnen 50m

risicozone

- Geen directe aantasting beschermde New-Foundlandmonument. Wel mogelijks

contextverlies door inrichting nieuwe infrastructuur (kanaal) en isolatie tussen kanaal

en R8. Het beschermde landschap werd echter reeds sterk aangetast door de bouw

van de R8. Het monument werd toen bovendien al eens verplaatst. 

Bypasstracé <-> Rechtdoortracé:

- Algemeen doorsnijding van minder waardevolle bouwblokken op vlak van erfgoedwaarden.

- Minder directe inname erfgoedwaarden (5 panden opgenomen vastgestelde inventaris

bouwkundig erfgoed (1 lage locuswaarde, 4 middelhoge locuswaarde))

- Minder indirecte impact erfgoedwaarden: beperkt aantal erfgoedpanden binnen zone met hoog

bouwrisico

- Integraal behoud oorspronkelijk deel kanaal met bijhorende erfgoedwaarden (kanaaloevers,

sluizen, bijhorende (industriële) panden, …). Het kanaalerfgoed blijft bijgevolg als samenhangend

geheel gevrijwaard.

Maar wel verlies functie kanaal als waterverbinding en mogelijke impact op werking sluizen: omdat

het kanaal een sterk verval kent, loopt het –zonder bijkomende voeding- leeg. Momenteel lekt er

heel wat water door de oude sluizen. Een mogelijkheid bestaat in het definitief dichten van de

sluisopeningen waardoor a.h.w. drie opeenvolgende vijvers ontstaan, maar stilstaande en weinig

toegankelijke waterpartijen stellen op termijn de nodige problemen naar onderhoud. Door de vrij

diepe ligging van het water ligt alternatief gebruik niet voor de hand. Mits de nodige aanpassingen

aan het ontwerp, kan de kanaalarm behouden worden als ‘toeristische route’, een functie die het

kanaal vandaag ook al heeft. Om waterverliezen te beperken, dienen de bestaande sluizen hersteld

te worden. Het restaureren en onderhouden van het kanaalpand enkel voor het gebruik als

recreatieve vaart kan als zeer duur worden beschouwd aangezien het dan geen rechtstreeks

economisch meerwaarde meer heeft. Het recreatief verkeer op deze as is immers beperkt en zal (als

er geen beperkende maatregelen zouden worden opgelegd) deels –zoals dat ook het geval is op het

kanaal Roeselare-Leie- het snelle traject via de nieuwe sluis verkiezen boven het trage, oude traject.

Het uittekenen van een nieuw toekomstperspectief voor de oude kanaal-arm dient bijgevolg de

aanleiding te vormen voor een onderzoek naar het toekomstige gebruik en beheer van het

kanaalerfgoed. Omdat zich voor de andere erfgoedwaarden rond het kanaal momenteel geen

directe problemen aandienen, moet vooral worden nagedacht over de rol die het kanaal zelf (met

inbegrip van de sluizen) in de toekomst kan spelen. Vandaag heeft het kanaal een erg marginale rol

in de recreatieve pool die werd ontwikkeld langs de Leie. De aanwezigheid van water is potentieel

interessant.Ook andere oplossingen (bv. het droogleggen van het kanaal en een invulling als park)

behoren tot de mogelijkheden (bv. parco de los ciencias in Valencia).

Indirecte impact:

- Contextwaarde overige

erfgoedpanden niet verder aangetast

- Mogelijks verlies functie sluis nr. 9 >>

impact context en mogelijke degradatie

erfgoedwaarde (zie verder ‘algemeen’)

- Bouwrisico’s: geen geïnventariseerde

gebouwen gelegen binnen 50m zone.

Indirecte impact:

- Verlies ensemblewaarde overgebleven

gebouw (boerderij) inventarispand ‘’t

Kasteeltje, koetshuis en boerderij’

(middelhoge locuswaarde) + vergroten

barrière met resterende landbouwgronden

in omgeving thv groengebied de Venning.

- Bouwrisico’s: geen bijkomende

geïnventariseerde gebouwen gelegen

binnen 50m zone  

Directe impact:

- Zone ter hoogte van aansluiting op bestaand

kanaal (ten oosten van kruising met R8): grotere

ruimte-inname door bochtstraal aansluiting

kanaal: grotere kans op directe inname (delen)

van de hier gelegen erfgoedwaarden

(vastgesteld bouwkundig erfgoed) door inpassing

bochtstraal: het gaat om ‘Kortrijkse

Katoenspinnerij’, en ‘Algemene fluweelweverij’ op

rechteroever, en ‘Site van N.V. Céramique et

briquetteries mécaniques du Littoral’ op

linkeroever.

- Directe inname inventarispand (middelhoge

locuswaarde), ‘Hoeve Goed ’t Gehuchte’ door

herinrichting R8

- Behoud sluis nr. 9 en sluiswachterswoning

Indirecte impact:

- Contextwaarde overige

erfgoedpanden niet verder

aangetast

- Mogelijks verlies functie sluis nr.

9 >> impact context en mogelijke

degradatie erfgoedwaarde (zie

‘algemeen’ bij bespreking

bypasstracé)

- Bouwrisico’s: geen

geïnventariseerde gebouwen

gelegen binnen 50m risicozone.

Directe impact:

- Geen directe inname

inventarispanden. Gebouw

voormalige ‘Weverij Sagaert NV’

kan vermoedelijk behouden

blijven.

Indirecte impact:

- Impact context ‘Weverij Sagaert NV’:

kan nieuwe functie krijgen langs

economisch kanaal, in aansluiting bij

merendeel industriële erfgoedpanden

langs huidige loop kanaal.

- Bouwrisico’s: gebouw voormalige

‘Weverij Sagaert NV’ valt deels binnen

50m risicozone

Directe impact:

- Inname beschermde van reeds aangetast beschermd monument en landschap

‘Newfoundland gedenkteken’.

Omdat het New-foundlandmonument een gedenkteken is, kan onderzocht worden of

deze op een alternatieve locatie kan worden gewaardeerd. Omdat de locatie

teruggaat op de plaats waar de Canadezen de Leie overstaken, is een heropbouw in

de directe nabijheid aangewezen. Het monument bevindt zich in een beschermd

landschap, dat door dit tracé bijna volledig ingenomen wordt. Het oorspronkelijke

landschap –zoals beschermd in 1942- is echter reeds sterk aangetast door de bouw

van de R8. Het monument werd toen bovendien al eens verplaatst.

>>  verlies waardevol, maar reeds aangetast erfgoed. Mogelijkheid om gedenkteken

te verplaatsen, maar gaat wel gepaard met context- (afhankelijk van locatie) en

ensembleverlies

Indirecte impact:

- Verder binnen deze zone geen belangrijke indirecte impact op erfgoedwaarden. 
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