
OA 25 | INVESTERINGS- EN ONDERHOUDSKOSTEN

OA 26 | FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

Overzicht financieringsmogelijkheden

twee types

klassieke

overheidsfinanciering

private financiering via

DBFM-project

Overzicht subsidiemogelijkheden

twee mogelijkheden

CEF

Connecting Europe Facility

ESIF

EU structuur- en investeringsfondsen

STAP 1: definiëren van de scenario's

Variëren met

- R8 brug of tunnel

- nulscenario versus tracékeuze kanaal

- subvarianten

-> levert 18 scenario's

STAP 2: raming van de kostenposten & subsidies

kostenposten: zie hiernaast

- investeringen & onderhoud

subsidiemogelijkheden

- zie hierboven

II. Financieringsmogelijkheden

Onderling vergelijken investerings- en onderhoudskosten adhv 18 scenario's

STAP 3: tijdslijn van de investeringen

- opgesteld voor elk scenario

- bevat ook informatie over financieringsmogelijkheden en subsidies

I. Opbouw van de raming 
Investeringskosten - Overzicht van de verschillende kostenposten:

1. Grondverwervingen (excl. zwaaikom,

overslagfaciliteiten en pompgebouw)

2. Voorbereidende werken

3. Grond- en baggerwerken

4. Kaaimuren, oevers en uitrusting kanaal

6. Bruggen over het kanaal

8. Lokale weginfrastructuur

10. Overslagfaciliteiten

9. Bovenlokale weginfrastructuur: R8

7. Natuurontwikkeling en groenaanleg 

5.  Sluizencomplex (excl. voorhavens, van deur tot deur)

11. Zwaaikom

12. Ingrepen aan bestaande kanaal in Kortrijk

13. Pompgebouw in Kortrijk

16. Activering watergebonden bedrijvigheid / herlocalisatie bedrijven

14. Hinderbeperkende, tijdelijke en flankerende maatregelen

15. Inkomsten

17. Diverse kosten

- Baggerwerken incl. ontwateren baggerspecie

- Af- en uitgravingen (droog grondverzet)

- Afvoer en verwerking van baggerspecie en grondoverschotten

- Meerkost sanering/verwijdering verontreinigde baggerspecie en gronden

- Ophogingen, aanvullingen en afdekkingen

Schets

zwaaiko

m

18. Financieringskosten

Segment I: Leie - Luipaardbrug

Segment II: Luipaardbrug (net opw. brug) - sluis

Zwevegem (excl. sluis)

Vaarwegbreedte: 40,35m

Waterdiepte: 4,5m

Doorvaarthoogte: 7m

Segment III: sluis Zwevegem - La Flandre brug

(incl. sluis)

Vaarwegbreedte: 40,35m

Waterdiepte: vertrekbasis = 4m; onderzoeksvraag

extra kost bij waterdiepte 4,5m

Doorvaarthoogte: vertrekbasis = min. 5,25m;

opportuniteit extra kost verhoging tot 7m

Segment IV: La Flandre brug - Bovenschelde

Vaarwegbreedte: 35,5m (waar mogelijk: 40,35m)

Waterdiepte: 4m

Doorvaarthoogte: vertrekbasis = min. 5,25m;

opportuniteit extra kost verhoging tot 7m

3 types oeverafwerking:

Bv.:

- Ophoging van bruggen

- Extra fietsbrug Kuurne

- ...

Mogelijke

locaties

zwaaikom

 Vb

natuurtechnische

oever

Vb ROC +

zwaaikom

Spoorwegbrug

Leie-as

Fietsbrug

Nevele

Wegbrug

Bissegem-

Marke

1. Onteigeningen bebouwde percelen:

1A: Bebouwde oppervlakte

- Eengezinswoningen

- Appartementsgebouwen

- Nijverheidsgebouwen

- Handelspanden en openbare

gebouwen

- Kantoorgebouwen

- Bijgebouwen

1B: Onbebouwde oppervlakte

2. Onteigeningen

onbebouwde percelen:

- Woongebied

- Woonuitbreidingsgebied

- Industriegebied

- Gemengd woon- en

industriegebied

- Natuurgebied

- Agrarisch gebied

- Parkgebied

- Recreatief parkgebied

- Openbaar domein 

Nieuwe kaaimuren (grond- en waterkerend)

- Verankerde diepwand

Keerhoogte: 10-12m / 8-10m / 6-8m / 4-6m

- Deense kaaimuur of getrapte deense kaaimuur

Keerhoogte: 10-12m / 8-10m / 6-8m / 4-6m

Tijdelijk waterkerend scherm

Tijdelijke grondkering

Nieuwe oevers (bakprofiel onder WL, talud boven WL)

Totale hoogte: 10-12m / 8-10m / 6-8m / 4-6m

Aanpassing van kaaimuren

Aanpassing van oevers

Aanpassen van constructies (sifons, watervangen, uitwateringen, ...)

Uitrusting kanaal

Nieuwe bruggen:

- N43 Gentsesteenweg

- Spoorwegbrug miv aanpassing aansluitende

spoorinfrastructuur

- Luipaard fietsbrug

Aanpassing bestaande bruggen

- Grondverwerving

- Kosten natuurcompensatie

- Aanpassingswerken bestaande zwaaikom

- Af- en uitgraving

- Afvoer en verwerking van grondoverschotten

- Meerkost sanering/verwijdering verontreinigde gronden

- Nieuwe kaaimuren

- Nieuwe oevers

1. Investeringskosten

2. Exploitatiekosten

3.  Indeling van het kanaal in 4 segmenten

1. Onderscheid tussen 2

types kosten

Indeling obv op terrein vastgestelde kenmerken

19. Opportuniteiten

20. BTW

- Tijdelijke infrastructuur buiten de werfzone

- Tijdelijke voetgangersbrug?

- Veiligheidsmaatregelen

- Hinderbeperkende maatregelen

- Flankerende maatregelen

Exploitatiekosten - Overzicht van de

verschillende kostenposten:

Vaarweg & lokale wegen:

onderhoud en beheer:

- Vervanging/herstel oevers

- Baggerwerk kanaal

- Baggerwerk zwaaikom

- Onderhoud sluisdeuren

- Personeelskosten

- Overige

energie:

- Sluizen

- Pompgebouwen

- Overige

R8:

onderhoud en beheer:

- Vervanging toplaag

- Onderhoud signalisatie

- Personeelskosten

- Onderhoud nieuwe brug/tunnel over Leie

- Overige

energie:

- Technische installaties tunnel (ventilatie, brandbeveiliging, verlichting,

waterafvoer, evacuatie, communicatie,…)

- Openbare verlichting

- Overige

2.  Opdeling:

- Vaarweg en lokale weginfrastructuur

- Bovenlokale weginfrastructuur (R8)

�

�

Afwaarts segment

Opwaarts segment

Bakprofiel

met talud

Getrapt

profiel -

Deense

kaaimuur

Diepwand

met

trekankers


