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WAT MOET ER NOG GEBEUREN?

A. MILIEUEFFECTENRAPPORT (MER)

Voor grote infrastructuurwerken moeten de initiatiefnemers tijdens de voorbereidende fase een milieueffectenrapport
opstellen. Dat is een uitgebreide inschatting en een verslag van de verwachte effecten die de geplande werken zullen
hebben op mens, natuur, milieu en landschap.

B. OMGEVINGSVERGUNNING

Een omgevingsvergunning is nodig om ergens te mógen werken. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de
stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunning. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

C. OPENBAAR ONDERZOEK

Het ontwerp van het milieueffectenrapport en de omgevingsvergunningsaanvraag krijgen een openbaar onderzoek.

D. AANBESTEDING

Wanneer het nodige studiewerk gebeurd is en de werkzaamheden bepaald zijn, start de zoektocht naar een aannemer
die het project zal uitvoeren.

E. WERKEN AAN DE WATERWEG

Nadat alle vergunningen bekomen zijn, en de aannemers zijn gekozen kan het werk aan de waterweg beginnen. De
start van de werken is voorzien in de loop van 2021.
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Het verhaal van de Leie
Onze rivieren waren eeuwenlang zowel de
slagaders van de lokale economie als van de
natuur. In het begin van de vorige eeuw kantelde
die balans in het voordeel van de economische
vooruitgang. Zo ook voor de Leie die ontspringt
in het Noord-Franse Lisbourg en 202 kilometer
verder uitmondt in de Schelde. De rivier vormt
intussen de belangrijkste schakel in Seine
Schelde Vlaanderen, het project dat schepen in
de toekomst van onze havens tot in Parijs zal
loodsen. De Leie en haar infrastructuur worden
volledig aangepast aan de scheepvaart van
vandaag en de toekomst. In totaal pakken we
45 kilometer rivier aan, gefaseerd in deelgebieden
uiteraard.
We zetten niet enkel in op meer infrastructuur
voor de binnenvaart, maar willen we ook de
natuur herstellen: natuurvriendelijke, duurzame
oplossingen en een aangename leefomgeving,
daarvoor zetten we ons in.

Aanpassingen van de Leie
tussen Deinze en Sint-BaafsVijve
Binnenvaart vormt een belangrijk alternatief
voor het mobiliteitsprobleem in Vlaanderen.
Dankzij alle ingrepen halen we straks tot 220
vrachtwagens per schip van de baan.
Om grotere schepen vlot te laten varen, moet
de Leie overal 4,5 meter diep en breed genoeg
zijn. Nu is de rivier overal 3,5 meter diep en haar
breedte varieert sterk. Daarom diepen we de
vaarweg uit en graven we de oevers af. Tegelijk
verflauwen deze baggerwerken de bochten.
Dat vergemakkelijkt het manoeuvreren voor de
schippers.
Vlak voorbij Deinze kan je nog genieten van
de natuurlijke stroming en aanblik op de
zogenaamde ‘toeristische Leie’. De gekanaliseerde
Leie werd jaren geleden kunstmatig
rechtgetrokken. De natuurlijke oevers die vroeger
heel vanzelfsprekend waren, gingen grotendeels
verloren bij de rechttrekking. Die ingreep bleef
niet zonder gevolgen. Dankzij de geplande
werken, geven we de typische rivierbegeleidende
natuur en watergebonden fauna en flora weer
meer kansen.
Maar ook elders kijken we nu anders naar
de rivier, als een ecosysteem dat een hele
waaier diensten levert aan mens en dier.
Natuurvriendelijke oevers bestaan in een heel
pallet soorten en kleuren, met elk hun eigen
verdiensten. Open water of moeraszones,
natte of drogere natuur, spontane begroeiing
of aanplanting van inheemse soorten… Het
aanbod is groot! Dankzij deze variatie vinden
veel meer verschillende planten- en diersoorten
de leefomstandigheden die zij verkiezen.
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Andere projecten in deze zone

Een grootschalig project wordt vanzelfsprekend altijd bekeken in nauw overleg met andere infrastructuur- en
onderzoeksprojecten in zijn omgeving.
Wat betreft de aanpassingen van de Leie tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve, stemmen we alvast af met de volgende
projecten:
Aanpassen zwaaikom Noorderwal in Deinze
Schepen moeten veilig kunnen manoeuvreren. Achteruitvaren is mogelijk, maar moeilijk en
soms zelfs gevaarlijk. Daarom hebben grote en lange schepen een zwaaikom nodig: een
lokale verbreding van de waterweg, waar ze veilig en vlot kunnen draaien of zwaaien. De
zwaaikom in Deinze ligt vlakbij de Brielmeersen en is erg verzand. Dat overtollige slib zullen
we baggeren zodat schippers de zwaaikom terug kunnen gebruiken waarvoor ze dient.
Tijdens de werken tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve voeren we zoveel mogelijk materialen
aan over het water.

Een nieuwe, grotere sluis in Sint-Baafs-Vijve
In Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke) zijn we al een tijdje een nieuwe sluis aan het bouwen. Ondertussen is de bouwkuip
van het eerste sluishoofd leeggepompt en goten we al een deel van de betonnen vloer. Die vloerplaat zijn we nu
volop aan het verstevigen. Daarna nemen onze arbeiders de tijdelijke steunankers weg en werken ze de dakplaat
verder af.
Tegelijkertijd zijn we ook in de andere sluiskolken de grond aan het uitgraven, de onderwatervloer aan het storten
en de kolk aan het leegpompen. De nieuwe sluis zal begin 2020 in gebruik genomen worden.
Natte natuur (ANB)
Langs de Leie wordt er natte natuur gecreëerd, verspreid over verschillende gebieden. Deze natte natuur kan
voorkomen in verschillende vormen zoals vochtig hooiland, moeras, plas- en draszones ...
We hebben ook veel aandacht voor de typisch bestaande landschapselementen zoals kleinschalige slotensystemen,
knotwilgen, struwelen ... Het behoud en herstel van deze elementen in een open valleilandschap staat voorop.
Deze natte natuur biedt veel kansen voor de typische valleigebonden fauna en flora.
Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor de grondverwervingen en de ontwikkeling van natte natuur
langs de Leie. Daarnaast maakt zij de inrichtings- en uitvoeringsplannen hiervoor op.
Ook de Vlaamse Landmaatschappij strijdt mee voor een gezonde riviernatuur. Zij stelt de landbouweffectenrapporten
op en beheert de grondenbank.
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Meer informatie

De Vlaamse Waterweg nv
afdeling Bovenschelde
Tel: 09 292 12 11
seineschelde@vlaamsewaterweg.be

www.seineschelde.be
www.vlaamsewaterweg.be

#seineschelde
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De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Bovenschelde,
Guldensporenpark 105, 9820 Merelbeke

