
�

OA12 | RISICO OP VERSTORING VAN FAUNA

1. Bestaande toestand

Relevante fauna te identificeren aan de hand van leefgebieden in en rond het kanaal:

- Watervogels pleisterend of foeragerend op het wateroppervlak (1)

- Broedvogels in oeverzone en aangrenzende natuur (bos, moeras, grasland) (2)

- Soorten in de waterkolom (vissen, invertebraten,...) gevoelig aan verstoring  door meer

intensieve scheepvaart (3)

Relevante verstoringsgevoelige zones

3. Onderzoek naar effecten van de opwaardering

Geluidsverstoring door scheepvaart:

- Tot 50 dBA thv oevers in worst case: 2 klasse

Va-schepen die per uur passeren

- Momenteel reeds mogelijk opwaarts de R8, in de

toekomst langsheen hele tracé

- Voor geluidsverstoring op broedvogels zijn in de

literatuur grenzen tussen 40 dBA en 50 dBA

gangbaar (voor mensen zijn andere normen van

toepassing; zie OA22). Deze worden bij de worst

case modelbenadering tot op ca. 150 m afstand

van het kanaal gemodelleerd (in referentiesituatie

reeds van toepassing opwaarts R8)

=> Geen (bijkomende) geluidsverstoring van de

scheepvaart relevant verder dan 150 m van de

vaargeul

Geluidsverstoring door wegverkeer

- In regio Kortrijk is wegverkeer bepalend

voor het geluidsniveau; in het bijzonder de

R8, de invloed van KBK is gering

=> Zie OA5

Verstoringsgevoelige soortengroepen
a. Opwaarts segment c. Bypasstracé

b. Rechtdoortracé

d. Ringtracé

EERSTE INZICHTEN

- Verstoringseffect op pleisterende watervogels op het kanaal tussen

  de Schelde en sluis 9 (vooral in de winter) door verhoogde

frequentie van de scheepvaart,

=> Het project kan leiden tot een afname van de waarde van KBK als

     pleister- en jachtgebiedvoor vogels, resulterend in meer

uitwisseling met en een groter bovenlokaal belang voor de Gavers

- Er is geen bijkomende verstoring door geluid; geluidsniveau's tot 50

dB nu reeds mogelijk door de aanwezige scheepvaart. Wel neemt de

frequentie waarmee dit geluidsniveau optreedt toe en wordt dit als

een beperkte bijkomende verstoring ingeschat.

- Ook verder geen noemenswaardige verstoring op fauna; waterkolom

zelf is reeds erg diep en steil, ondiepe  delen betreffen de

  vispaaiplaatsen dewelke steeds door een brede begroeide

vooroever van de vaargeul zijn gescheiden.

EERSTE INZICHTEN

- Het segment van het kanaal tussen Zwevegem en

de Leie kent reeds in de referentiesituatie een

geluidsniveau van 55 dB of hoger, veroorzaakt door

het wegverkeer

- Waarde van kanaalpanden tussen Leie en sluis 9

als pleistergebied voor vogels zeer beperkt

=> verwaarloosbaar effect van (geluids)verstoring

      scheepvaart op broedvogels in stedelijke

omgeving

-  Inname en uitdieping van kanaalpanden tussen sluis

9 en Leie verstoort sterk zuurstofafhankelijk

waterleven

=> negatief verstoringseffect, maar in de eerste

plaats effect van de inname (zie OA11) van he

habitat

EERSTE INZICHTEN

- Nieuwe tracé langsheen R8, geluidsniveaus wegverkeer > 60

dBA thv natuurwaarden

=> verwaarloosbaar effect van (geluids)verstoring

     scheepvaart op broedvogels in stedelijke omgeving,

zeker gezien ligging tov ring

- Bypasstracé impliceert uitgraving van een nieuwe waterloop,

dus geen verstoring van bestaande verstoringsgevoelige

populaties in het bestaande kanaal. Ook in het bestaande

kanaal is er geen bijkomende verstoring van zuurstofafhankelijk

waterleven (in het werkvoorbeeld). Indien de bestemming van

het bestaande kanaal wordt gewijzigd, kan dit wel tot een

impact leiden.

=> Verwaarloosbaar verstoringseffect, maar in de

eerste plaats effect van de inname van het habitat

thv Venning en bestaande kanaal

EERSTE INZICHTEN

- Nieuwe tracé langsheen R8, geluidsniveaus wegverkeer > 60

dBA thv natuurwaarden

=> Verwaarloosbaar effect van (geluids)verstoring

      scheepvaart op broedvogels in stedelijke omgeving,

zeker gezien ligging tov ring

=> Bij keuze voor ontwerpen ring in tunnel onder de Leie:

betekenisvolle verbetering van het geluidsklimaat  thv de

Venning en de Oude Leie arm

=> Opnieuw zijn verstoringseffecten volledig secundair tov

      effecten van habitatinname door infrastructuur, daar bv

actueel broedende fauna reeds aan hoge verstoringsgraad

gewend is

-  Verstoring van kanaalpanden tussen sluis 9 en Leie verstoort

sterk zuurstofafhankelijk waterleven. Geen impact in

werkvoorbeeld, maar indien de bestemming van het bestaande

kanaal wordt gewijzigd kan er een impact zijn (afhankelijk van de

herinrichting van deze zone);

=> Verwaarloosbaar verstoringseffect, maar in de

eerste plaats effect van de inname van het habitat

thv Venning en bestaand kanaal

(1)

(3)

(2)

Geluidsniveaus

wegverkeer te

Kortrijk in de RS

Volgende uitgangspunten gelden voor dit onderzoeksaspect:

- In het opwaarts deel zijn er geen wijzigingen aan de

  weginfrastructuur; enkel gewijzigde scheepvaart is relevant voor de

wijzigingen aan het geluidsklimaat.

- In het afwaartse deel kunnen, naast de gewijzigde

  scheepvaarttrafiek, ook wijzigingen aan de weginfrastructuur

optreden (afhankelijk van de tracékeuze). Bovendien is in dit segment

het geluidsniveau afkomstig van wegverkeer dominant ten opzichte

van geluidsniveaus afkomstig van scheepvaartverkeer. In het

afwaartse segment wordt daarom enkel geluidsverstoring door

weginfrastructuur relevant geacht.

2. Referentiesituatie

Tunnel

Brug

1) Oude Leiearm; 2) De Venning; 3) huidige kanaal; 6A) park bij jachthaven langs de Leie

1) Oude Leiearm; 2) De Venning; 3) huidige kanaal; 6A) park bij jachthaven langs de Leie

1) Oude Leiearm; 2) De Venning; 3) huidige kanaal; 6A) park bij jachthaven langs de Leie

1) Oude Leiearm; 2) De Venning; 3) huidige kanaal; 6A) park bij jachthaven langs de Leie

Illustratie

worst case

geluidsniveau

binnenvaart


