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Bestaande situatie
Referentie 2040 Referentie 2070

1. Twee grote riviervalleien waartussen KBK is

opgespannen

2. Een oost-west gerichte verbinding tussen de

Leie en de Schelde

3. Een aantal waardevolle kerngebieden:

- Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere

Zuidvlaamse bossen (Habitatrichtlijngebied)

- Orveytbos Moen (VEN-gebied)

- De Vaarttaluds (erkend natuurreservaat)

4. Kleine en middelgrote groenzones verspreid

over het landschap

5. Belangrijk element in de regionale groenas

tussen De Gavers en het Kennedybos.

Bijkomend ten opzichte van de bestaande situatie:

- Rivierherstel Leie is voltooid (natuurvriendelijke oevers en 500 ha natte

natuur)

- Verdere ontwikkeling Lettenhofpark en Venning cf. vigerende visie

- Ontwikkeling Vlaspark

- Versterking regionale groenas (park Beltrami, Spijkerland en omgeving

Plaatsbeek)

Toekomstscenario:

- KBK als volwaardige ecologische verbinding tussen de valleien van de

Schelde en de Leie, 2 belangrijke ecologische assen op Vlaams niveau

- Aansluiting met:

• Netwerk van de Leie (via Heulebeekvallei, Oude Leiearm, Venning,

Magdalenapark, ...)

• Groene as bestaande uit De Gavers, valleien van de Pluimbeek en Keibeek,

Kanaalbos, ecolab Kulak/ Vlasakker, Kleiputten, Kennedybos

- Voortplantings- en verbindingsgebied voor dieren en planten

- Rust- en voedselgebied voor dieren

1. Synthesekaarten referentiesituatie

Oefening vanuit nautisch en stabiliteitsoogpunt:

- Zijn de oevers voldoende stabiel voor dubbelstrooksprofiel?

- Is de vaarweg voldoende breed voor dubbelstrooksprofiel?

Rode markering: werken nodig aan de oever om het gewenste profiel te realiseren

(ofwel vanuit nautisch oogpunt, ofwel vanuit stabiliteitsoogpunt, ofwel voor beide)

Opmerking: LO 530 - 590 = theoretisch instabiele oever, maar deze staat er wel in de

praktijk. Niettemin wordt aanbevolen deze oever aan te passen, zowel in geval van een

enkelstrooks- als dubbelstrooksprofiel.

Wat leren we hieruit?

Het kanaal kan in twee gedeeld worden: opwaarts Knokkebrug zijn grote werken nodig

om het kanaal op te waarderen tot 40,35m. Afwaarts Knokkebrug zijn ingrepen hiertoe

beperkt.

Werkvoorbeeld opwaarts segment:

35,5m van Bossuit tot de Knokkebrug

40,35m van de Knokkebrug tot de La Flandre brug

1. NVO aansluitend aan grazige berm met knotbomen; voorstel plasberm

met moerasvegetaties als overgang naar grazige berm; lengte ca. 500m

2. NVO thv oude kanaalarm Bossuit en kap exoten in talud; voorstel

smalle plasberm (1-2m) met vooroever van schanskorven; lengte ca. 300m

3. NVO thv Poeldries aansluitend op bestaande vispaaiplaats; voorstel

moeraszone met rietkragen en schuilplekken voor vissen in verbinding

met vispaaiplaats; lengte ca. 350m

4. NVO thv Moen, voorstel vooroever met schanskorven en hierna

plasberm (met mogelijk moerasvegetatie); aansluiting NVO op

waardevolle grazige berm; lengte ca. 250m

5. NVO met waardevolle bermvegetatie, voorstel plasberm met

moerasvegetatie met aansluiting op grazige bloemrijke berm; lengte ca.

175m

6. NVO thv Oliebergpark, voorstel damplanken met plasberm voorzien als

moerasvegetatie; hogerop reeds struweel met afwisselend grazige delen

7. NVO thv Vaarttaluds met potenties voor inrichting, evt. afwerking met

breukstenen of schanskorven waartussen vegetatie kan ontwikkelen;

lengte ca. 1400m

Segmenten met impact ... ... toetsen aan segmenten met potentie voor NVO... ... leidt tot potenties voor natuur aan het kanaal

DWARSPROFIEL 550 MONDING

LETTENHOFBEEK - SLIJPBEEK

DWARSPROFIEL 1050

MONDING SLUISBEEK

De nautische screening kleurt deze zone groen. Er is voldoende ruimte

beschikbaar voor een NVO. Dit zou kunnen uitgevoerd worden door middel van

een dubbele palenrij in combinatie met 11m voor moerasontwikkeling. Zo krijgt de

Sluisbeek een monding met veel hogere ecologische waarde.

DWARSPROFIEL 1090

OLIEBERGPARK

Er is te weinig ruimte beschikbaar voor een NVO. Eerste optie is maximaal naar

NTO te streven. Tweede optie zou kunnen zijn om te gaan ingrijpen op de

breedte van de wegenis, maar dit heeft een impact op de circulatie.

Tussen 1090-1100 kan gewerkt worden met een palenrij + 9m moeraszone.

DWARSPROFIEL 1250

PAAIPLAATS

Tussen 1240-1250-1260 zijn er twee opties: ofwel kan de dijk een stukje worden

afgegraven, ofwel de top. Mogelijk moet de bestaande bomenrij dan verdwijnen.

Aandachtspunt is de stabiliteit van de oever in relatie tot de paaiplaats.

DWARSPROFIEL 1310

ECO-EILAND BOSSUIT

DWARSPROFIEL 1280

ECO-EILAND BOSSUIT

Ter hoogte van 1280: palenrij + 8m moeraszone

Ter hoogte van 1250 kan dit eveneens

Hier is in principe voldoende ruimte voor een natuurvriendelijke oeverafwerking,

evenwel staat deze niet echt relatie met de bestaande groene infrastructuur.

DWARSPROFIEL 850

VAARTTALUDS

Vaarttaluds, dus: niet aan de berm raken. Er is slechts 5m beschikbaar tussen het

water en de rand van de verharding. Hier is een NVO dus misschien weinig

haalbaar. Een NTO is wel realistisch. Hierbij kan het bestaande beton worden

vervangen door breuksteen

 1. Het Lettenhofpark kan op maaiveld via een bomenrij en andere KLE's aan het

Guldensporenpad ecologisch verbonden worden met de nieuwe natuurvriendelijke oever aan

de monding van de Lettenhofbeek

2. Het Orveytbos en het Lettenhofpark kunnen via een nieuwe fietsverbinding (de bestaande

oever aan het bedrijventerrein moet immers worden aangepakt) ecologisch met elkaar

worden verbonden

3. De vallei van de Sluisbeek kan op maaiveld worden versterkt door middel van KLE's. De

monding van de beek kan als moeraszone worden ingericht en zo aansluiten op de nieuwe

natuurvriendelijke oever.

4. Ter hoogte van het Oliebergpark zjin er enkel potenties voor natuurvriendelijke oevers en een

ecologische link met het park indien er gekozen worden voor een ander circulatieconcept.

5. Ter hoogte van Bossuit kan de vispaaiplaats ecologisch worden verbonden met het

kasteelpark via de straat 'Plein'. Een versterking van de bomenrij en KLE's is daartoe

noodzakelijk. Aan de rechteroever is een natuurvriendelijke oever mogelijk, deze heeft geen

directe link met overige groene infrastructuur.

Linkeroever Rechteroever

2. Impact en potenties in het opwaartse segment
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... en in de ruimere omgeving 
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Het valleigebied van de Leie kent in het studiegebied een

opeenvolging van kerngebieden (o.a. Kruiskouter, Vlaspark,

monding Heulebeek, ...), waarbij de Leie deze aaneenschakelt

tot een sterke ecologische as. De Boven-Schelde bij Bossuit is

minder bebouwd: hier zijn meer open landbouwgebieden

aanwezig en waardevolle oude meanders.

Onderlinge verbinding tussen deze kerngebieden is niet structureel

aanwezig bestaat voornamelijk uit lokale stapstenen. In het stedelijk

gebied wordt het verbindingsgebied grotendeels onderbroken.

Deze as bestaat ook voornamelijk uit een aantal kerngebieden

met lokale stapstenen, maar geen structurerend netwerk.
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Waardevolle zones volgens de

BWK in het opwaarts segment

Doordat er slechts beperkte aanpassingen nodig zijn aan

de oevers (verbreding of vernieuwing), worden de

ecologische structuur en relaties op meso- en

macroschaal niet aanzienlijk beïnvloed.  Lokale effecten

rond versnippering of barrièrewerking kunnen wel

optreden, net zoals het mogelijks verdwijnen van kleine

landschapselementen (KLE's).

Rechtdoortracé

EERSTE INZICHTEN

1. INNAME

- Rechtdoortracé leidt tot relatief weinig

inname van ecologisch waardevolle

ecotopen

- Vnl inname van bomenrijen en

parkbomen, met ecologische waarde en

waarde als stadsgroen

- Weinig tot geen (juridische) bos- en

natuurcompensatie vereist

- Inname van de huidige waterkolom als

aquatisch ecosysteem

2. NETWERK

- Ketting van stedelijk groen vormt

stapsteen tussen kanaal en Leie (bvb voor

vleermuizen). Deze lokale stapsteen

verdwijnt  minstens tijdelijk met het

rechtdoortracé.  

Bypasstracé

EERSTE INZICHTEN

1. INNAME

- Ecotoopinname treedt op langs de kanaaltaluds door

inname van ruigte op de

dijken (kd);

- Ter hoogte van de Venning is er bij dit tracéalternatief

omvangrijke inname van vochtig wilgenstruweel (sf) en

gras en hooilandjes.

Op basis van deze gegevens worden volgende

elementen afgeleid op juridisch vlak:

- Ter hoogte van de monding in de Leie is er sprake van

de gedeeltelijke inname van een ecologisch waardevo

jong loofbos (n) aan de Leieoever.

- De inname van de waterpoel in de Venning valt onder

‘verboden te wijzigen vegetatie’

2. NETWERK

- Bypasstracé doorsnijdt verschillende corridors en

stapstenen, met als voornaamste de Venning en Oud

Leiearm.

- Barrièrewerking en versnippering met een lokaal en

regionaal effect:

Lokaal: een bestaande openruimtekamer wordt

ingenomen en versnipperd.

Bovendien kan een ecologische val ontstaan indien

het kanaal een te grote barrière is.

Regionaal: Netwerkfunctie via de Leie

wordt onderbroken door gedeeltelijke inname van

de Oude Leiearm. 

Ringtracé

EERSTE INZICHTEN

1. INNAME

- Inname als gevolg van de aanleg van een nieuw kanaal

én de herinrichting van de R8.

- Inname van een waardevolle berm met een robuust

ontwikkelde rij platanen

- Inname van een gedeelte van de Venning )

- Inname van een gedeelte van het natuurgebied de

oude Leiearm

2. NETWERK

- Ringtracé doorsnijdt stapstenen, zowel langs de Leie

als tussen de Leie en het kanaal,

met als voornaamste de Venning en Oude Leiearm.

- Impact op Venning is beperkter dan in bypasstracé.

- Door gebundelde ligging is er weinig ruimte voor

NVO's: de Venning en Oude Leiearm

worden verbonden maar de beperkte ruimte verhindert

het ontstaan van een ecologische relatie.

- Volgende opmerkingen worden geformuleerd:

° Ter hoogte van de Venning dient aandacht te zijn

voor ruimte tussen de vernieuwde R8 en het kanaal,

om het ontstaan van een ecologische val te

vermijden.

° Ontwikkeling van groen op het tunneldak van de R8

is niet voldoende om  de ecologische verbinding

tussen de Leievallei en de Venning te realiseren.

Bypasstracé

Ringtracé

Het nieuwe kanaal, het overgebleven bestaande

kanaaltracé en de Leie kunnen worden

vormgegeven als een sterke groenstructuur

gelegen in het stedelijk gebied van Kortrijk en

Harelbeke. Deze potentie kan maximaal worden

gerealiseerd door:

1) Een groene inrichting van het bestaande kanaal;

2) Het nieuwe kanaal te ontwikkelen als nieuwe

verbinding dmv natuurvriendelijke oevers;

3) Ter hoogte van de rechteroever: de ruimte

tussen de ring en de bypass volledig ontwikkelen

met natuur als hoofdfunctie;

4) Aan de linkeroever van de bypass kan open

ruimte ontwikkeld worden als stadsnatuur

5) Tot slot kan door natuurontwikkeling thv het

Vlaspark een nog sterkere stapsteen aan

waardevolle valleinatuur worden gecreëerd

langsheen de Leie.

Na realisatie van de opwaardering kan de

corridorfunctie van het kanaal worden

hersteld en versterkt door:

- het voorzien van bomenrijen waar mogelijk;

- het inrichten van natuurvriendelijke oevers.

Lokale stapstenen kunnen worden voorzien

door:

- ontwikkeling van parknatuur ter hoogte van

sluis 9 en de omgeving van het zwembad;

- ter hoogte van de oevers van de monding in

de Leie is ruimte mogelijk voor meer

natuurlijke oevers

- de rechteroever van de monding kan worden

voorzien van een bosaanplant;

- aan de overzijde van de aansluitingstrechter,

ter hoogte van het Albertpark, kan ook

parknatuur verder ontwikkeld worden.

Geen potenties voor bestaande gebieden als

de Venning, Oude Leiearm en het Vlaspark.

IMPACT RECHTDOOR OP ECOLOGISCHE STRUCTUUR

IMPACT RECHTDOOR OP GROENZONES

2. Impact en potenties in het afwaartse segment

Rechtdoortracé

Impact ten gevolge van de opwaardering ... ... leidt tot volgende potenties voor natuur 

3. Compensatie

Verkennen van de mogelijkheden op vlak van bos- en natuurcompensatie

° Gebieden voor ecotoopcreatie in de nabijheid van kanaal (ecologische

randvoorwaarde inzake corridorfunctie)

° Ecologische randvoorwaarden en potenties vegetatie/ecotoop

° Haalbaarheid op vlak van:

- Planologische bestemming

- Ligging in beschermd gebied/natuurreservaat

- Bestaand beleid/visies/acties

Plaatsebeek

Spijkerland

Heulebeekvallei

Neerbeek

Gavers - Kanaalbos (vallei

Pluimbeek - Keibeek)

IMPACT BYPASS OP GROENZONES

IMPACT BYPASS OP ECOLOGISCHE STRUCTUUR IMPACT RING OP ECOLOGISCHE STRUCTUUR

IMPACT BYPASS OP GROENZONES

Het nieuwe kanaal, het overgebleven bestaande

kanaaltracé en de Leie kunnen worden

vormgegeven als een sterke groenstructuur

gelegen in het stedelijk gebied van Kortrijk en

Harelbeke. Deze potentie kan maximaal worden

gerealiseerd door:

1) Een groene inrichting van het bestaande kanaal;

2) Het nieuwe kanaal te ontwikkelen als

ecologische verbinding oa. bomenrijen waar

mogelijk en restruimtes een groene invulling te

geven;

3) Waar de R8 in tunnel ligt dienen

natuurvriendelijke oevers te worden voorzien;

4) Om een rechtstreekse relatie tussen de Venning

en de Oude Leiearm te realiseren dient de tunnel

voldoende ver (ca 150 m) richting de spoorweg te

worden verlengd.

4) Behoud van de functie van de Venning als mix

van stadsnatuur

5) Tot slot kan door natuurontwikkeling thv het

Vlaspark een nog sterkere stapsteen aan

waardevolle valleinatuur worden gecreëerd

langsheen de Leie.

Vlaspark

Zone tussen Kanaalbos

en oksel N391

Omgeving La Flandre

Compensatie

omgeving aansluiting


