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a. Hydrogeologie: de grondwatervoerende

lagen

wijzigen in dikte langsheen het kanaal

- In valleigebieden Leie en Schelde:

grondwatervoerende laag (= 'Aquifer') in

alluviale afzettingen (vooral grover zand

uit het quartair)

- Op de hoger gelegen rug tussen de

valleien  is het quartair pakket veel

dunner, eronder ligt een  dikke kleilaag

('Ieperiaanse klei' ) dewelke

grondwaterstroming sterk vertraagt (=

'Aquitard')

b. Het wateroppervlak van het kanaal valt

niet samen met de grondwatertafel

- Opwaarts gedeelte; kanaal ligt boven de

grondwatertafel => mogelijk irrigerend

  effect

- Ter hoogte van natuurgebied Vaarttaluds:

door insnijding in de heuvelrug ligt kanaal

  onder grondwatertafel => mogelijk

  drainerend effect

- Te Kortrijk, sterk doorlatende bodem en

hoge grondwaterstanden in

valleigebied => Mogelijk drainerend effect

Maar: uit de waterbalans van het kanaal (Zie OA 16) blijkt dat lekverliezen

kanaal verwaarloosbaar zijn; een dikke sliblaag op de kanaal bodem

vormt een barrière voor waterstroming

 => Geen betekenisvol drainerend of irrigerend effect van het

     kanaal op het grondwater in de referentiesituatie

!

bron boringen: DOV VLaanderen

Twee | Effecten opwaardering op grondwaterkwantiteit

Wijzigingen in grondwaterbeschikbaarheid werden beoordeeld aan de hand van modelmatige berekening (MODFLOW) en dit in drie deelmodellen, onderscheiden door de

gevoeligheid van de zone voor het grondwater en de kwetsbaarheden van de functies langs het kanaal voor een gewijzigde grondwaterstand

EERSTE INZICHTEN:

- Uitdiepen bestaande kanaal (rechtdoortracé) of uitgraven nieuw kanaalsegment (bypass en ringtracé)) heeft een drainerend

effect en een aanzienlijke daling van de grondwaterstand tot gevolg --> Waterkerende wanden worden voorzien in elk tracé

EERSTE INZICHTEN:

Kanaal ligt boven de grondwatertafel in goed doorlatende valleibodems. Het uitdiepen kanaal

leidt tot een irrigerend effect (= verhoging van de grondwatertafel en dus een vernating van

de omgeving). De verhoging varieert van 0.1 tot 1 m.

Volgende nuancering is echter te maken: de oude kanaalarm te Bossuit kon niet worden

meegenomen in de modellering. deze is lager gelegen dan het kanaal en vermindert zo allicht

het irrigerend effect van de opwaardering door bijkomend kanaalwater op te vangen

    => Het gaat om de effecten van het verwijderen van de kanaalbodem als barrière voor grondwater. Na opwaardering van het kanaal zal deze barrièrewerking zich

door vorming van een nieuwe sliblaag herstellen. Alle effecten in deze passage beschreven betreffen bijgevolg tijdelijke effecten van de opwaardering. Echter, al deze

effecten worden relevant beschouwd, daar het  ontstaan van een nieuwe barrière door accumulerend slib meerdere jaren kan duren.

Voorbeeld:

sliblaag thv

dwarsprofiel

850

(Vaarttaluds)

Drie | Effecten wijzigingen waterkwaliteit op ecologie en landbouw

De impact op de waterkwaliteit wordt besproken in OA17. 

? is er een impact te verwachten van deze wijzigende waterkwaliteit op omliggende natuurwaarden?

EERSTE INZICHTEN

- De impact op omliggende waterlopen is naar verwachting verwaarloosbaar, er is geen

rechtstreekse uitwisseling  met de meeste waterlopen (in duiker onder kanaal)  evenmin is er

bevloeiing of overstroming met kanaalwater op omliggende natuur . Wel is er natuurlijke

voeding vanuit het kanaal voor de drinkwaterwinning in de Gavers, daar is er ook

natuurwaarde (zie OA17 voor effect op drinkwaterwinning)

=> Schelde, Leie en Sluisbeek zijn rechtstreeks aangesloten op kanaal, maar hebben allen

slechtere waterkwaliteit in referentiesituatie.

- Impact op grondwaterkwaliteit: vooral irrigerend effect in opwaarts deel, daar vooral invloed

Scheldewater, en daar afwezigheid grondwaterafhankelijke natuurkernen

- Elders, drainerend effect (beperkt door kleilaag of damplanken => geen beïnvloeding van

omliggende grondwaterkwaliteit

IMPACT OP WONEN

De mate waarin vernatting kan leiden tot wateroverlast in kelders werd geïllustreerd door na

te gaan wat de voorziene wijzigingen zijn in de onverzadigde zone tussen de grondwatertafel

en het maaiveld.

IMPACT OP NATUUR

Er zijn GEEN ecotopen die sterk gevoelig zijn voor vernatting in deze zone, vernatten van bv

weiland heeft mogelijk een positief ecologisch effect (potentie voor meer soortenrijke

graslanden).

IMPACT OP LANDBOUW

Binnen de vernattingscontour is heel wat landbouwpraktijk aanwezig. deze werd opgedeeld in

akkerbouw en gras/weiland op basis van de landbouwgebruikskaarten voor 2018.

Voor weilanden werd ervan uitgegaan dat een gemiddelde grondwaterstand (na opwaardering

van het kanaal) dieper dan 1 m onder maaiveld niet problematisch is voor de huidige

landbouwpraktijk, ongeacht de grondwaterstijging ten opzichte van de referentiesituatie. Voor

die percelen waar het grondwater (door toedoen van de opwaardering) het maaiveld benadert

wordt mogelijk wel een impact van het project gezien, afhankelijk van de precieze

grondwaterstijging.

Uit deze analyse blijkt dat er een mogelijk betekenisvolle impact is op enkele huizen.

De mate waarin vernatting kan leiden tot effecten op landbouw werd geïllustreerd door na te

gaan wat de voorziene wijzigingen zijn in de onverzadigde zone tussen de grondwatertafel en

het maaiveld.

Hierbij werd bij percelen langs een gradiënt van de grondwaterstijging de gemiddelde waarde

genomen

a. Deelmodel I: regio Kortrijk opwaarts Zwevegem

b. Deelmodel 2: Vaarttaluds Moen

c. Deelmodel III: gedeelte opwaarts Moen
a. Wijzigingen in waterkwaliteit 

b. Impact op omliggende ruimte

Capillaire werking bepaalt de grondwaterbeschikbaarheid

GRONDWATERSTANDWIJZIGINGEN

Rechtdoor Bypass Ring

Beperkte verdroging ter hoogte van de stadsnatuur

in de Venning (20 - 40 cm).

Permanente wijzigingen binnen een beperkte

oppervlakte: het wilgenbosje.

Beperkte vernatting in de Venning (10 - 20 cm).

Ecotoopinname door bypasstracé domineert de

wijzigingen in de grondwaterstand.

Beperkte vernatting in de Venning (10 - 20 cm).

Ecotoopinname door ringtracé domineert de

wijzigingen in de grondwaterstand.

- De grondwatermodellering geeft aan dat de

grondwatertafel daalt in grootteorde van 5 tot lokaal 20 cm

- De capillaire werking wijzigt echter niet, en deze blijft

bepalend voor de grondwaterbeschikbaarheid voor vegetaties

- De opwaardering heeft bijgevolg geen invloed op de

waterbeschikbaarheid, maar zorgt wel voor een beperkte

  afname van de kwelvlakken. Dit beïnvloedt in beperkte mate

de abiotische condities van de aanwezige waardevolle soorten.

Het huidige onderzoek is opgevat als een worst case benadering van de mogelijke effecten op de

grondwaterstand. In de uitwerkingsfase is het nodig om het grondwatermodel verder te detailleren met

bv. de oude kanaalarm in Bossuit, bestaande drainagevoorzieningen in het gebied, ... Tevens dient het

model verder gekalibreerd te worden op basis van bijkomende peilbuismetingen t.h.v. de in dit

onderzoek gedetecteerde cruciale zones. Op basis van dit gedetailleerder model en een uitgebreide

inventarisatie van het gebied (inventarisatie aanwezige kelders, werkelijk gebruik landbouwpercelen,

….) kan de werkelijke impact van de grondwaterpeildaling beter ingeschat worden waardoor het aantal

getroffen percelen/gebouwen hoogstwaarschijnlijk zal dalen. De milderende maatregelen hierboven

opgesomd dienen dan tevens, op perceelsniveau, verder uitgewerkt te worden 

Conclusie

 c. Bijzonder aandachtspunt: Habitatrichtlijngebied Vaarttaluds en Orveytbos te Moen

Habitatrichtlijngebied Vaarttaluds

Bodem Karakteristieke

korrelgrootte (mm)

Hoogte van de

verzadigde zone

Klei

Leem

Zand

0,001

0,01

0,1

60

6

0,6

Wijziging grondwaterstand

<0,10

0,10 - 0,50

>0,50

Grondwaterstand na opwaardering

tussen 1,5 en 2m onder maaiveld

Grondwaterstand na opwaardering

tussen 2 en 2,5 m onder maaiveld

Grondwaterstand na opwaardering

tussen 2,5 en 3 m onder maaiveld

Niet relevant Niet relevant Niet relevant

Niet relevantBetekenisvolle impact

Betekenisvolle impact Betekenisvolle impact

Beperkte impact

Beperkte impact

Wijziging grondwaterstand

<0,10

0,10 - 0,50

>0,50

Grondwaterstand na opwaardering tussen 0 en 0,5 m

onder maaiveld

Grondwaterstand na opwaardering tussen 0,5 en 1 m

onder maaiveld

Niet relevant Niet relevant

Betekenisvolle impact

Betekenisvolle impact

Beperkte impact

Betekenisvolle impact


