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Bijlage 1: Visie oevertypes 
 
 
 

  



Bron: Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen (Agiv)     

Visie oevertypes: Deel 1

Gemeentegrenzen

Potentieel af te graven dijk

Zoneringsplan

Open Water - Steil talud

Plas - Dras - Flauwe oever

Begroeid talud - Te behouden

Legende



Bron: Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen (Agiv)     

Visie oevertypes: Deel 2

Gemeentegrenzen

Potentieel af te graven dijk

Zoneringsplan

Open Water - Steil talud

Plas - Dras - Flauwe oever

Begroeid talud - Te behouden

Legende



Bron: Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen (Agiv)     

Visie oevertypes: Deel 3

Gemeentegrenzen

Potentieel af te graven dijk

Zoneringsplan

Open Water - Steil talud

Plas - Dras - Flauwe oever

Begroeid talud - Te behouden

Legende
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Bijlage 2: Overzicht studiewerk 
 
Het Seine-Schelde programma op de Leie-as kent reeds een ruime en relatief lange voorgeschiedenis 
aan studiewerk. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de voornaamste studies.  
 
Ter voorbereiding van het Seine-Schelde programma werd in opdracht van de afdeling Bovenschelde 
in 1996 een kosten-effectiviteitsanalyse van de toen geplande werken op Leie en Boven-Schelde 
uitgevoerd. Op basis van deze analyse werd de beleidsaanbeveling geformuleerd om de noord-zuidas 
Seine-Schelde via de Leie en niet via de Boven-Schelde te realiseren. 
 
De beleidsaanbeveling om te onderzoeken of de normalisatie van de Leie voor schepen klasse Vb 
economisch verantwoord was, werd in de periode 1998-1999 door de Economische Studie 
Verbinding Seine-Schelde ingevuld. De studie omvatte in het bijzonder verkeersprognose, 
ontwikkeling van verschillende uitvoeringsalternatieven, raming van investering- en uitbatingkosten, 
verkenning van de milieueffecten, sociale kosten-batenanalyse, bepaling van de effecten voor de 
regionale economie en werkgelegenheid, beoordeling van de uitvoeringsalternatieven met behulp van 
multicriteria-analyse. De studie resulteerde in de keuze van de meest optimale uitvoeringsvariant en gaf 
een beschrijving van de sociaal-economische en milieueffecten van het plan.  
 
De uit deze studie gebleken wenselijkheid van (her)inrichting van de vallei van de Leie, na de harde 
normalisatie voor schepen klasse IV gedurende de voorbije decennia, werd nader onderzocht door de 
studie Rivierherstel Leie (Vervolgstudie Seine-Schelde), uitgevoerd in de periode 2002-2005 
volgens de methodiek van Geïntegreerd Gebiedsgericht Beleid. In deze studie werd een Geïntegreerd 
Strategisch Plan opgemaakt, waarin de plannen van de economische studie voor het 
binnenvaartprogramma Seine - Schelde werden verwerkt. Voor de normalisatie van de Leie werden vier 
alternatieven onderzocht en een voorkeursalternatief werd geselecteerd.  
In het luik rivierherstel Leie van het Geïntegreerd Strategisch Plan werd de ecologische, toeristische 
en landschappelijke opwaardering van de Leievallei behandeld. Er werd een ruimtelijke visie ontwikkeld 
van een Leie met een groene riviervallei van Wervik tot Deinze, met de natuurlijke meanderende Leie 
als “zachte ruggengraat” en de gekanaliseerde Leie als “harde ruggengraat”. Concreet wil men de 
rivierdynamiek, het ecologisch potentieel en de ruimtelijke kwaliteit versterken. Het herstel van een 
“rivierenlandschap” werd hierbij benadrukt.  
Het luik rivierherstel Leie kon opgesplitst worden in drie deelluiken. Het eerste deelluik 
natuurontwikkeling groepeert de echte rivierherstelplannen, met name plannen die ingrijpen in de 
hydrologie binnen het plangebied, vooral in functie van het ecologische herstel. Het deelluik recreatieve 
ontwikkeling focust meer op plannen ter bevordering van recreatie. Het deelluik landschapsontwikkeling, 
tenslotte, omvat plannen met enkel zuivere visueel-landschappelijke doeleinden. 
Aansluitend op dit Geïntegreerd Strategisch Plan werden een voorontwerp voor het gekozen alternatief 
en een Projectnota opgemaakt (2006). 
 
Eind mei 2006 werd een eerste landbouwstudie (desktop landbouwgevoeligheidsanalyse) opgestart 
door de VLM om de landbouwsituatie van de percelen in de alluviale vlakte van de Leie in kaart te 
brengen. Het aankoppelen van meanders en de bijhorende vernatting van de vallei heeft immers 
consequenties voor de leefbaarheid van de landbouw in de Leievallei. De landbouwstudie levert 
belangrijke informatie m.b.t de maatschappelijke impact van het rivierherstelproject. Dit werd behandeld 
in de discipline mens van het plan-MER van het Seine-Schelde plan.  
 
De Vervolgstudie Seine-Schelde deel 3 bevatte het opstellen van een plan-MER, van een 
ecohydrologische studie, een landschapsstudie en de opmaak van verschillende 
communicatieproducten. Het Seine-Schelde project werd ondermeer door fotorealistische, 
driedimensionale computeranimatie in beeld gebracht. 
 
Het plan-MER1 (2008) omvatte de algemene effectbeoordeling van het Seine-Schelde plan. Een 
belangrijk uitgangspunt was inzicht verkrijgen in de cumulatieve milieueffecten van de verschillende 
planonderdelen van het Seine-Schelde plan zodat het meest milieuvriendelijke alternatief van het Seine-
Schelde plan kon voorbereid worden. De planonderdelen bestaan op hun beurt uit individuele projecten.  
 

                                                      
1 Vervolgstudie Seine-Schelde (deel 3) – plan-MER, Ecorem nv, juni 2008 
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In de ecohydrologische studie (2007) werden de effecten van peilveranderingen in de gekanaliseerde 
Leie en de Leiemeanders op het omliggende valleisysteem onderzocht.  
 
De landschapsstudie gaf op basis van de resultaten van de ecohydrologische studie en de 
landbouwstudie een verdere, meer concrete uitwerking aan de suggesties voor ruimtelijke uitwerking 
van het luik Rivierherstel Leie.  
 
Daarnaast werd door het INBO een ecologische gebiedsvisie voor de Leievallei opgesteld (2008). 
Binnen de ecologische gebiedsvisie (INBO, 2008) werd onderzocht hoe meer ruimte kan geboden 
worden aan natuurlijke processen en biologisch waardevolle ecotopen. Dit geldt voor de volledige vallei 
van de Leie (kanaal, meanders en omliggende gronden) zodat een samenhangend hoogwaardig 
rivierecosysteem zich kan ontwikkelen. Hierbij zal voldoende variatie in abiotische en biotische 
processen, een gevarieerd landschap en een hoge biodiversiteit opleveren. Bij deze totaalbenadering 
van het ecosysteem wordt gestreefd naar duurzame natuur, waarbij ecologische evenwichten centraal 
staan en waarbij de koppeling met menselijk medegebruik (landbouw, recreatie, scheepvaart, 
waterwinning) mogelijk wordt zonder dat de draagkracht van het ecosysteem wordt overschreden (cf. 
principes integraal waterbeheer). 
Aanvullend werden in de loop van het traject de volgende nota’s door het INBO opgesteld die gebaseerd 
zijn op de ecologische gebiedsvisie:  

• Bermbeheerplan Gouden Leie (INBO, 2005) en de evaluatierapporten van de gekanaliseerde 
Leie (INBO, 2010 en 2014) 

• Randvoorwaarden voor een duurzame populatieontwikkeling van oeverzwaluwen langs de 
Leie. Voorstellen van inrichting en beheer van oeverzwaluwwanden langs de Leie (INBO, 2009) 

• Natuurdoelstellingen voor de oevers van de Leie (INBO, 2011) 

• Beoordelingskader voor rivierherstel Leie: Een referentiekader voor de ecologische opvolging 
van inrichtingsmaatregelen genomen in het kader van rivierherstel Leie. (INBO, 2010).  

• Monitoring rivierherstel Leie: Ecologische opvolging van natuurontwikkelingsmaatregelen 
genomen in kader van Rivierherstel Leie. (INBO, 2010).  

 
Door de VLM werd een nieuwe landbouwstudie uitgevoerd in 2008.  
 
Nog in 2008 werd tenslotte een verkennend grondonderzoek uitgevoerd m.b.t. het grondverzet 
langsheen het ganse traject van het Seine-Schelde project langs de Leie-as. De bedoeling was om een 
globaal beeld te krijgen van de kwaliteit (milieuhygiënisch en geotechnisch) van de af te voeren gronden 
en specie.  
 
In 2010 werd een project-MER2 opgemaakt voor de profielaanpassing (verdieping en 
onderwaterverbredingen, bochtverbredingen en de aanleg van passeerstroken) van de gekanaliseerde 
Leie, van Wervik tot Deinze, alsook op het Afleidingskanaal van de Leie, van Deinze tot aan de kruising 
met het Kanaal Gent-Oostende. 
 
In de periode 2011-2014 werden voor de 10 geselecteerde deelgebieden die opgenomen waren in het 
plan-MER voor elke deelgebied afzonderlijk een landbouweffectenrapport (LER) opgemaakt. Begin 
2014 werd een overkoepelend landbouweffectenrapport (LER’s) opgeleverd voor de 10 geselecteerde 
deelgebieden samen. 
 
In 2016 werd een Globale Actualisatiestudie (GAS) opgemaakt, en opgeleverd in 2017. Deze studie 
moest in de eerste plaats de revelante projectinformatie die verspreid zat over verschillende 
documenten en plannen bundelen en actualiseren. Daarnaast was het de opdracht de gegevens verder 
te completeren door onder meer: 

• de opmaak van een nutsleidingenplan en een grondendatabank 
• het uitvoeren van een nautische screening van het gehele traject 
• de stabiliteitscheck van (lijn)infrastructuren, het technisch ontwerp van een aantal types  

NTMB-oevers en de opmaak van een plan lijninfrastructuren 
• het (voor)ontwerp van een aantal bruggen 

                                                      
2 Verdieping en lokale verbredingen van de Leie, de Grensleie en het Afleidingskanaal – project-MER, 
Ecorem nv, juni 2010 



Project-MER kalibratie Leie-as – sectie Deinze 
tot Sint-Baafs-Vijve 

12/11/2019 blz 6 van 6 

Daarnaast diende deze studie eveneens de landschapsstudie van 2007 te actualiseren en verder aan 
te vullen met een actualisatie van het bermbeheerplan en een bomenplan. Beiden werden gebundeld 
in een ‘groenbeheerplan’. Dit groenbeheerplan steunde op verschillende uitgevoerde studies, onder 
andere met het INBO.  
De Globale Actualisatiestudie (GAS) resulteerde in een concreet voorontwerp dat voor de eerste maal 
op niveau van een overzichtsplan op kaart uitgetekend werd.  


