
II. Situatie na opwaardering

Voeding uit Boven-Schelde

Het gemiddeld debiet beschikbaar in de Boven-Schelde volstaat, er kan voldoende  water

opgepompt worden voor het KBK. Wanneer gekeken wordt naar de minimum debieten beschikbaar

op de Boven-Schelde, blijkt dat er niet voor elk scenario voldoende water beschikbaar is voor het

KBK. Wanneer het KBK enkel gevoed wordt uit de Boven-Schelde, overschrijdt het benodigde

debiet in sommige maanden het minimum debiet op de BS.
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Referentiesituatie 2040

Macroniveau

Microniveau

Opbouw waterbalansmodel

Scenario's

Resultaten Klimaatscenario

Sluizen te Kortrijk:

- Sluis 9, 10 en 11 overbruggen

respectievelijk een

niveauverschil van 2,30m;

2,05m en 2,73m.

- Lekverlies van 0,04 m³/s.

- Sluizen worden handmatig

bediend in blokken.

Sluis te Moen:

- Overbrugt een

niveauverschil van 4,50m.

- Lekverlies van 0,5763 m³/s.

- Pompcapaciteit: 2,66 m³/s.

- 4 pompen, waarvan er

slechts 2 gelijktijdig worden

gebruikt.

- Automatische aansturing van

pompen obv waterpeil.

Sluis te Zwevegem:

- Overbrugt niveauverschil van 8,05m.

- Lekverlies van 0,003 m³/s.

- Pompstation pompt water van pand 3 (Zwevegem

- sluis 9) naar pand 2 (Moen-Zwevegem).

- Pompcapaciteit: 1,50m³/s per pomp

- 2 pompen

- Manuele sturing van de pompen.

Sluis te Bossuit:

- Overbrugt niveauverschil van 9,29m.

- Lekverlies van 0,0422 m³/s.

- Pompstation pompt water vanuit pand 1

naar pand 2.

- Pompcapaciteit: 2,66 m³/s per pomp.

- 4 pompen, waarvan er slechts 2

gelijktijdig worden gebruikt.

- Automatische aansturing van pompen obv

waterpeil.

Input waterbalansmodel:

- Captaties op de kanaalpanden

- Lekverliezen sluizen

- Aantal versassingen en afmetingen schutkolk

- Neerslag

- Verdamping

- Rivierdebiet Schelde thv Bossuit en Leie thv Kortrijk

- Interactie met grondwater

- Waterpeilen in rivierpanden, Leie en Schelde

- Pompdebieten te Bossuit

Het debiet van de stroming door de sluizen is de

som van de debieten door de schuttingen en de

lekverliezen van de sluizen. Daarnaast moet ook

water worden voorzien voor de waterverbruikers

op het kanaal en wordt rekening gehouden met

verdamping en neerslag op elk pand.

Volgende scenario's werden doorgerekend:

• Gemiddeld scenario

Bij het gemiddelde scenario wordt rekening gehouden met gemiddelde klimatologische omstandigheden (neerslag en verdamping) en

worden de schutsverliezen bepaald op basis van de scheepstrafieken verhoogd met een factor 1,4.  Deze piekfactor vertegenwoordigt

seizoenale en wekelijkse variaties in de scheepstrafieken (sommige weken zijn ca. 40% drukker dan het gemiddelde).

• Droogte scenario

In het licht van klimaatverandering en verdroging van de voorbije jaren, wordt tevens een droogtescenario doorgerekend waarbij de

klimatologische omstandigheden extreem ingeschat worden. De toevoer van water in het kanaal wordt op nul gezet (neerslag +

instroom) en de verdamping wordt maximaal ingeschat. Net zoals in het gemiddeld scenario worden de schutverliezen bepaald op

basis van de scheepstrafieken verhoogd met een factor 1,4.

• Piek  scenario

Als laatste wordt een piek scenario doorgerekend waarbij de schutverliezen bepaald worden rekening houdende met een piekfactor

van 1,6 op de scheepstrafieken. Deze piekfactor vertegenwoordigt variaties op dagbasis in de scheepvaarttrafieken (bepaalde

ogenblikken op een dag zijn ca. 60% drukker dan het daggemiddelde).

Op die manier vertegenwoordigt het piek scenario een scenario met weinig kans van voorkomen, maar wel nog realistisch wordt

geacht. De klimatologische omstandigheden in het piek scenario worden gelijk genomen aan deze van het gemiddeld scenario

KBK gebruikt water, maar

verbruikt geen water

Huidige waterbalans:

- Het waterbalansmodel = een evenwichtsmodel voor de drie panden op dagbasis

- Per pand moet de instroom aan water gelijk moet zijn aan de uitstroom van het water

- De pompdebieten volgen uit het waterbalansmodel door het oplossen van de evenwichtsvergelijkingen.

Waterbalans na opwaardering (2040):

-Mogelijkheid om aan de nieuwe sluis in Kortrijk een pompstation te bouwen = ook voeding vanaf de Leie mogelijk

- In situaties waarbij enkel gepompt wordt uit de Schelde volgen de pompdebieten aan de sluizen uit het waterbalansmodel

- In situaties waarbij er zowel water uit de Schelde als uit de Leie kan gepompt worden, dient een aanname gemaakt te

worden:

=> In deze onderzoeksnota wordt er aangenomen dat het pompdebiet in Kortrijk zo gedimensioneerd is dat de

schutverliezen aan de sluis in Kortrijk gecompenseerd worden (P4=S4). Op die manier blijft er nog een kleine

nettostroom richting de Leie over die te wijten is aan de lekverliezen aan de nieuwe sluis in Kortrijk. 

Pompdebieten en nettodebieten in de bestaande toestand Doorstroomtijd per pand en nettodebieten in de bestaande toestand

Pompcapaciteit in de bestaande toestand

Gemiddeld scenario Droogte scenario Piek scenario

Voeding Schelde Voeding Schelde Voeding Schelde

Voeding Schelde + Leie

Pompdebieten en nettodebieten na de opwaardering (2040) in een gemiddeld scenario

Pompdebieten en nettodebieten na de opwaardering (2040) in een gemiddeld scenario

Pompcapaciteit na de opwaardering (2040) in een gemiddeld scenario 

Voeding Schelde + Leie Voeding Schelde + Leie

Pompdebieten en nettodebieten na de opwaardering (2040) in een droogte scenario

Pompcapaciteit na de opwaardering (2040) in een droogte scenario 

Pompdebieten en nettodebieten na de opwaardering (2040) in een piek scenario

Pompcapaciteit na de opwaardering (2040) in een piek scenario 

Pompcapaciteit na de opwaardering (2040) in een gemiddeld scenario 

Pompdebieten en nettodebieten na de opwaardering (2040) in een droogte scenario

Pompcapaciteit na de opwaardering (2040) in een droogte scenario 

Pompdebieten en nettodebieten na de opwaardering (2040) in een piek scenario

Pompcapaciteit na de opwaardering (2040) in een piek scenario 

Indien het kanaal na de opwaardering enkel gevoed wordt vanuit de Schelde, wordt er netto een groot debiet onttrokken aan de Boven-Schelde, dat deels

doorstroomt naar de Leie. Indien er het kanaal ook deels gevoed wordt vanuit de Leie, wordt netto uit de Schelde een beperkter debiet onttrokken (ongeveer

gelijk aan het debiet dat nodig is voor het WPC De Gavers), en stroomt slechts een heel beperkte hoeveelheid water door naar de Leie. Een pomp voorzien ter

hoogte van de sluis in Kortrijk biedt dus meer flexibiliteit en voorkomt dat er grote hoeveelheden water van de Boven-Schelde naar de Leie stromen.

Netto blijft er dus, zowel bij pompen uit enkel de Schelde als bij pompen uit de Schelde én de Leie, een stroom van de Boven-Schelde naar de Leie. Indien er

ook uit de Leie wordt gepompt, stroomt er meer water netto terug naar de Leie en wordt er dus geen water onttrokken aan de Leie.

Aangezien er in alle scenario's geen water wordt onttrokken aan de Leie, maar enkel aan de

Boven-Schelde, wordt enkel getoetst of de benodigde debieten uit de Boven-Schelde ook

beschikbaar blijven in een klimaatscenario.

Beschikbare debieten in een klimaatscenario

Toetsen benodigd debiet voor het KBK aan beschikbaar debiet in

de Boven-Schelde

Het gemiddeld debiet beschikbaar in de Boven-Schelde volstaat, er kan voldoende water

opgepompt worden voor het KBK. Wanneer gekeken wordt naar de minimum debieten

beschikbaar op de Boven-Schelde, volstaat het debiet uit de Schelde wel het hele jaar door

wanneer het kanaal gevoed wordt uit de Boven-Schelde en de Leie.

- Meer water in de Schelde dan in Leie

- In beide scenario's krijgen we zowel drogere winters als drogere zomers

- Gemiddeld gezien is er voldoende water, ook in het klimaatscenario

Voeding uit Boven-Schelde en Leie


