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1. INLEIDING 

1.1 Waarom deze aanmelding 

Voor u ligt de aanmelding die De Vlaamse Waterweg nv opmaakte om de overheid (Team Mer) en het 

publiek op de hoogte te brengen van het geplande project-milieueffectrapport (project-MER) voor de 

kalibratie van de Leie-as tussen Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke. In dit document vindt u een beschrijving 

van wat er precies bestudeerd zal worden in het project-MER, en van de manier waarop deze studie zal 

uitgevoerd worden. De aanmelding omvat bijgevolg ook een verzoek tot scopingadvies.  

Het project omvat de herinrichting van de Leie tussen Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke (het zogenoemde 

Pand 150) ten behoeve van het bevaarbaar maken van de Leie voor schepen van de CEMT-klasse Vb 

(4.400 ton) en containervaart op 3 lagen in het kader van het binnenvaartproject Seine Schelde voor de 

Leie-as. Het betreft onder meer het aanpassen van het gabarit van de vaarweg, de aanleg van 

natuurvriendelijke oevers, het afgraven van overbodige dijken of verhoogde bermen, het verhogen van 

de beeldkwaliteit door onder meer landschappelijke aanpak van de bomenrijen en het leggen van groene 

links langs en over het water aan kunstwerken. 

Milieueffectrapportage (m.e.r.) is een instrument om de doelstellingen en beginselen van het milieubeleid 

te helpen realiseren, namelijk het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen. Het is een 

juridisch-administratieve procedure waarbij voordat een activiteit of ingreep (projecten, 

beleidsvoornemens zoals plannen en programma's) plaatsvindt, de milieugevolgen ervan op een 

wetenschappelijk verantwoorde wijze worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd in overleg met de 

betrokken instanties. De achterliggende grondgedachte is dat het beter is om de voor het milieu 

schadelijke activiteiten (plannen en projecten) vanaf een vroeg stadium in de besluitvorming te 

detecteren en bij te sturen. Milieueffectrapportage reikt de elementen aan om milieueffecten grondig in 

overweging te nemen vooraleer over de uitvoering van het plan of het project een besluit wordt genomen. 

Een (project-)MER is hierbij een informatief instrument en geen beslissingsinstrument. De beslissing die 

uiteindelijk zal genomen worden door de bevoegde overheid  (tijdens de procedure van de 

omgevingsvergunning) over de goedkeuring van een project onderworpen aan de m.e.r.-plicht, zal naast 

de milieueffecten immers ook rekening houden met andere factoren (sociale, economische en 

technische belangen) en met openbare inspraak en adviezen van de geraadpleegde adviesinstanties.  

Bij het opstellen van een MER moeten regels gevolgd worden die vastgesteld zijn in Titel IV van het 

decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, in het decreet van 18 

december 2002 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995, in het decreet van 27 april 2007 

houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 

1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.  

1.2 Leeswijzer 

Voorliggend document bevat informatie over de kalibratie van de Leie-as tussen Sint-Baafs-Vijve en 

Harelbeke en over de wijze waarop de milieueffecten van dit project zullen bestudeerd worden. 

Deze aanmelding omvat twaalf hoofdstukken, inclusief dit inleidend hoofdstuk (Hoofdstuk  1). Hieronder 

wordt kort de inhoud van de verdere hoofdstukken omschreven. 

Hoofdstuk 2 geeft algemene inlichtingen met betrekking tot de initiatiefnemer van het project en het team 

van erkende m.e.r.-deskundigen die het onderzoek voor het project-milieueffectrapport zullen uitvoeren. 

Daarnaast wordt het project getoetst aan de m.e.r.-plicht.  

In hoofdstuk 3 wordt het juridisch kader en het procesverloop geschetst. 

Hoofdstuk 4 behandelt de probleemstelling die geleid heeft tot het uitwerken van het project. Hier wordt 

aangegeven waarom de uitvoering van het project noodzakelijk is. In hoofdstuk 5 wordt een overzicht 

gegeven van de reeds uitgevoerde milieueffectenbeoordeling en de verdere aanpak. 
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In hoofdstuk 6 worden de ruimtelijke situering en juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 

overlopen die voor het voorgenomen project en zijn eventuele milieueffecten relevant kunnen zijn.  

In hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8 wordt de algemene visie op de inrichting van de Leie-as toegelicht, 

gebaseerd op het voortschrijdend inzicht. In hoofdstuk 9 wordt het project dat voorligt in detail 

beschreven. 

Hoofdstuk 10 omvat de relevante informatie uit bestaande onderzoeken. 

Hoofdstuk 11 geeft aan welke alternatieven de initiatiefnemer in het MER wil laten onderzoeken. 

In hoofdstuk 12 worden de ontwikkelingsscenario’s omschreven. 

Hoofdstuk 13 geeft een overzicht van de ingrepen en de mogelijke effecten.  

Hoofdstuk 14 bevat de eigenlijke vraag tot scopingadvies. Per discipline wordt aangegeven welke 

methode gevolgd zal worden voor het bepalen van de milieu-impact, van welke basisgegevens daarbij 

gebruik gemaakt zal worden en welke normen eventueel worden gebruikt om de resultaten van de 

impactbepaling aan te toetsen. Daarnaast worden een aantal uitgangspunten voor de 

milieueffectrapportering vastgelegd: wat wordt bedoeld met projectgebied en studiegebied, binnen welk 

gebied en welke periode worden effecten verwacht?  

Tot slot is nog een referentielijst toegevoegd in hoofdstuk 15. 

In bijlage zijn het voorontwerp (Bijlage 1), een kaartbijlage (Bijlage 2) en een juridisch en beleidsmatig 

kader voor Lucht toegevoegd (Bijlage 2).  
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2. ALGEMENE INLICHTINGEN 

2.1 De initiatiefnemer 

De initiatiefnemer is de organisatie of instantie die het project heeft ontwikkeld. De initiatiefnemer wil met 

de procedure van de project-milieueffectrapportage een beeld krijgen van de milieugevolgen van het 

project van de kalibratie van de Leie-as tussen Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke om eventuele negatieve 

gevolgen op het milieu te vermijden of te milderen. 

Voor het betrokken project is de initiatiefnemer: 

De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Regio West 

Guldensporenpark 105 

9820 Merelbeke 

Tel.: 09 292 12 11 

E-mail: regio.west@vlaamsewaterweg.be 

Contactpersoon bij de initiatiefnemer is Jeroen Van Waeyenberge. 

2.2 Team van erkende MER-deskundigen 

Volgens het Vlaams decreet op de milieueffectrapportage moeten de onderzoeken die nodig zijn om een 

milieueffectrapport op te stellen, gecoördineerd worden door een erkende MER-coördinator. Deze MER-

coördinator stelt een team van deskundige medewerkers aan, die deelonderzoeken uitvoeren volgens 

een aantal onderzoeksdisciplines.  

Voor het op te maken project-MER wordt voor elke relevante onderzoeksdiscipline een erkend MER-

deskundige opgegeven die het deelonderzoek zal uitvoeren of in ieder geval zal begeleiden en op zijn 

kwaliteit zal controleren. De MER-coördinator zal van de deelonderzoeken en de eindconclusies in 

samenspraak met de andere MER-deskundigen een coherent geheel maken. 

Het team van erkende MER-deskundigen dat zal ingezet worden voor de opmaak van het project-MER 

voor het voorliggende project wordt in Tabel 2-1 voorgesteld. De taak van MER-coördinator wordt 

opgenomen door Stefan Helsen. Hij wordt hierin bijgestaan door Eveline Hoppers. 

In het MER zullen de effecten van het realiseren van het project onderzocht worden. Gezien de aard van 

het project worden alle MER-disciplines beschouwd. De disciplines ‘water’, ‘biodiversiteit’ ‘geluid en 

trillingen’ en ‘landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie’ worden als sleuteldisciplines behandeld. 

De discipline ‘mens-gezondheid’ wordt niet apart behandeld maar zal in de disciplines ‘lucht’, ‘en ‘mens-

ruimtelijke aspecten’ mee besproken worden . Ook de discipline ‘klimaat’ zal niet apart behandeld 

worden, gezien geen effecten worden verwacht die niet in de andere disciplines behandeld worden. In 

alle relevante disciplines wordt aandacht besteed aan de impact op klimaat, door middel van een 

klimaatreflex. 

Tabel 2-1 Overzicht van het team van erkende MER-deskundigen 

Discipline Deskundige Nr Erkenningsbesluit Geldig tot 

Coördinatie Stefan Helsen GOP/ERK/MERCO/2019/00031 Onbepaalde duur 

Mens-mobiliteit Jan Dumez AMV/LNE/ERK/MER/EDA-737/V1 Onbepaalde duur 

Geluid en trillingen Chris Neuteleers MB/MER/EDA/556/V3/C Onbepaalde duur 

Lucht 
Johan Versieren AMV/LNE/ERK/MER/EDA-059/V5 Onbepaalde duur 

Oppervlaktewater 

Bodem en grondwater Stefan Helsen AMV/LNE/ERK/MER/EDA-
0539/V3 

Onbepaalde duur 

Biodiversiteit Eveline Hoppers GOP/ERK/MER/2020/00001 Onbepaalde duur 
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Discipline Deskundige Nr Erkenningsbesluit Geldig tot 

Landschap, bouwkundig erfgoed 
en archeologie 

Ewald Wauters MB/MER/EDA/589/V2 Onbepaalde duur 

Mens-ruimtelijke aspecten Bieke Cloet AMV/ERK/MER/EDA-700/V1 Onbepaalde duur 

2.3 Toetsing aan de m.e.r.-plicht 

Op 18 december 2002 is het "decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 

bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage" 

goedgekeurd (B.S. 13 februari 2003).  

Het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering over de categorieën van projecten waarvoor (al dan 

niet) een milieueffectrapport moet worden opgemaakt, werd goed gekeurd door de Vlaamse regering op 

10 december 2004 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 februari 2005. De categorieën van 

projecten waarvoor een project-MER moet worden opgesteld, zijn vermeld in bijlage I en bijlage II van 

dit besluit.  

Bijlage I projecten zijn hierbij steeds MER-plichtig. 

Bijlage II projecten zijn eveneens MER-plichtig maar de initiatiefnemer kan een gemotiveerd verzoek tot 

ontheffing van MER-plicht indienen bij de bevoegde overheid (Team Mer).  

Bijlage III projecten zijn projecten waarvoor een project-m.e.r.-screeningsnota moet worden opgesteld 

en ingediend bij de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de 

vergunningsaanvraag. De project-m.e.r.-screeningsnota omvat alle elementen die nodig zijn om te 

besluiten of er aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn van het voorgenomen project. 

Het voorgenomen project heeft betrekking op een aanpassing van de vaarweg tussen Sint -Baafs-Vijve 

en Harelbeke (zgn. pand 150), en kadert binnen het globale programma van het binnenvaartproject 

‘Seine Schelde (Vlaanderen)’, dat deel uitmaakt van het Europees Waterwegenprogramma ‘Seine 

Schelde’. De aanpassingen van de vaarweg hebben o.a. betrekking op de uitdieping en verruiming van 

de Leie, opdat deze bevaarbaar wo rdt voor ‘klasse Vb schepen’ (CEMT-klasse). 

Het voorgenomen project behoort derhalve tot de Bijlage I-projecten, categorie 11, namelijk: “de aanleg 

van waterwegen en havens voor de binnenscheepvaart voor schepen van meer dan 1350 ton”.  

Het begrip ‘aanleg’ wordt in de rechtspraak ruim geïnterpreteerd. Hoewel de geplande herinrichting niet 

de aanleg van een nieuwe waterweg inhoudt, wordt een dergelijke wijziging, gelet op de omvang en de 

modaliteiten ervan, als gelijkwaardig beschouwd volg ens de rechtspraak van het Hof van Justitie. 
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3. JURIDISCH KADER EN PROCESVERLOOP 

3.1 Omgevingsvergunning 

Sinds 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning van kracht. De omgevingsvergunning verenigt en 

vervangt de voormalige stedenbouwkundige vergunning en de mil ieuvergunning. De 

omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit geldt voor onbepaalde duur.  

Regelgeving 

Op 23 april 2014 keurde het Vlaams Parlement het decreet betreffende de omgevingsvergunning goed. 

Dit decreet werd bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering op 25 april 2014 

(B.S. 23 oktober 2014).  

Op 13 februari 2015 keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit tot aanwijzing van de Vlaamse 

en provinciale projecten ter uitvoering van het decreet betreffende de omgeving svergunning goed 

(B.S. 14 maart 2015). Dit besluit is in werking sinds 25 maart 2015. 

Op 27 november 2015 keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de 

omgevingsvergunning goed. Dit besluit werd gepubliceerd op 23 februari 2016.  

Toepasbaarheid voor voorliggend project 

Voorliggend project is een dossiertype op Vlaams niveau, nl. de werken aan een bevaarbare waterloop.  

Dit dossier volgt bijgevolg de procedure van de omgevingsvergunning. De aanvraag wordt digitaal 

ingediend bij de het departement Omgeving via het omgevingsloket.  

3.2 Integratie van het project-MER in de omgevingsvergunning 

3.2.1 Doelstelling van het project-MER 

Het project-MER heeft tot doel de effecten van de herinrichting van de Leie-as tussen Sint-Baafs-Vijve 

en Harelbeke in beeld te brengen. Waar noodzakelijk, met name indien onaanvaardbare effecten worden 

verwacht, zullen milderende of compenserende maatregelen worden voorgesteld. 

De regel is dat elk plan of project waarbij mogelijk betekenisvolle negatieve effecten optreden op een 

vogel- of habitatrichtlijngebied, onderworpen is aan een passende beoordeling. In die passende 

beoordeling wordt nagegaan wat de effecten van een plan of project zijn voor de specifiek aangemelde 

Europees beschermde soorten en habitats, in welke mate dat die effecten significant zijn, en op welke 

wijze de effecten gemilderd of gecompenseerd moeten worden.  

De meest nabijgelegen speciale beschermingszone betreft het Habitatrichtlijngebied BE2500005 

‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel’, op meer dan 8 km ten noorden van het 

projectgebied (Bijlage 2: Kaart 25). Gezien de aard van het project worden geen effecten op dit 

Habitatrichtlijngebied verwacht, zodat een voortoets of passende beoordeling niet nodig is. 

Het projectgebied overlapt met het VEN en IVON-gebied nr. 126 “West-Vlaamse Leievallei” (Kaart 26). 

Gezien de ligging in VEN-gebied is een verscherpte natuurtoets noodzakelijk. De verscherpte 

natuurtoets zal binnen de effectbespreking van de discipline Biodiversiteit in het MER uitgewerkt worden 

en zal in een afzonderlijk hoofdstuk worden opgenomen. 

In het kader van het decreet betreffende het integraal waterbeleid dient een watertoets uitgevoerd te 

worden. Indien blijkt dat een schadelijk effect wordt verwacht op de waterhuishouding in het 

projectgebied, moeten voorwaarden worden opgelegd om die effecten op het watersysteem te 

vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren. Bij elke beslissing over een plan, programma 
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of project (vergunning) moet de bevoegde (vergunningverlenende) overheid nagaan of er schade kan 

ontstaan aan het watersysteem. Voor activiteiten die onderworpen zijn aan een 

milieueffectenrapportage, dient de analyse en evaluatie van het al dan niet optreden van een schadelijk 

effect en de op te leggen voorwaarden om dat effect te vermijden, te beperken, te herstellen  of te 

compenseren, in het MER te gebeuren. 

Het project-MER zal eveneens de elementen voor het uitvoeren van de watertoets bevatten. De 

effectevaluatie binnen de disciplines grond- en oppervlaktewater evenals biodiversiteit (effecten op 

aquatisch leven) zoals voorzien in het MER, zullen de nodige input leveren voor de watertoets. 

3.2.2 Procesverloop 

Het traject voorafgaand aan de vergunningsaanvraag is maatwerk. De initiatiefnemer kiest voor het 

traject dat het best beantwoordt aan zijn behoeften. De opties zijn uiteenlopend gaande van een 

minimaal tot een zeer uitgebreid proces. De initiatiefnemer maakt hierbij een keuze aan de hand van 

verschillende bouwstenen. Sommige bouwstenen zijn verplicht (op basis van regelgeving), andere 

bouwstenen zijn optioneel. Voor voorliggend project wordt het traject samengesteld uit volgende 

bouwstenen: 

- Aanmelding en verzoek tot scopingadvies; 

- Openbare raadpleging over de aanmelding; 

- Overleg over de aanmelding, met het Team Mer en adviesinstanties - Scopingadvies; 

- Opmaken Project-MER conform de aanmelding; 

- Tweede verzoek tot scopingadvies; 

- Overleg over de ontwerp-MER, met het Team Mer en adviesinstanties. 

 

 

De aanmelding is een verplichte stap in het MER-proces. Het is de melding van de initiatiefnemer met 

het voornemen om een project-MER op te stellen aan het Team Mer. Bij de aanmelding wordt eveneens 

een verzoek tot advies over de te verstrekken informatie gevoegd (i.e. het zogenaamde scopingadvies), 

waarna Team Mer de aanmelding aan de bevoegde adviesinstanties bezorgt. Het is het best te 

vergelijken met de vroegere ‘kennisgeving’. 
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Het Team Mer neemt een beslissing over de aanmelding en bezorgt haar beslissing uiterlijk binnen een 

termijn van 60 dagen na de datum van ontvangst van de aanmelding aan de initiatiefnemer samen met 

het scopingadvies. 

De openbare raadpleging van de aanmelding omvat een terinzagelegging van het document in de 

betrokken gemeenten (Harelbeke, Wielsbeke en Waregem). In dat kader wordt op 20 januari 2021 een 

infomoment voor de betrokken administraties, stakeholders en bewoners voorzien. Vanwege COVID-19 

zal dit online plaatsvinden. De raadpleging heeft tot doel de betrokkenen de kans te geven hun visie op 

de volledigheid van het geplande onderzoek naar de mogelijke effecten in het project-MER kenbaar te 

maken. Het is de bedoeling dat er uit de inspraak zo veel mogelijk zinvolle en bruikbare ideeën komen 

om het onderzoek in het project-m.e.r. te verbeteren en/of aan te vullen. De openbare raadpleging is 

geen openbaar onderzoek waarbij bezwaarschriften kunnen ingediend worden. Bezwaarschriften 

kunnen enkel ingediend worden naar aanleiding van de vergunningsaanvraag.  

De openbare raadpleging geeft de betrokkenen de gelegenheid om opmerkingen te formuleren over de 

vorm en presentatie van het MER maar ook inhoudelijke opmerkingen zoals opmerkingen over het 

voorgenomen project zelf, over de alternatieven, over de beschrijving van de bestaande toestand, 

milieueffecten en milderende maatregelen, over de opvolging en evaluatie van de effecten, over de 

leemten in de kennis, … 

Concreet dienen de gemeenten een afschrift van de aanmelding ter inzage te leggen gedurende een 

termijn van maximum 30 dagen. Tijdens deze termijn heeft het college van burgemeester en schepenen 

de tijd om opmerkingen van de inwoners te sturen naar het Team Mer.  

Binnen de 30 dagen na de aanvang van de terinzagelegging bezorg t het college van burgemeester en 

schepenen de opmerkingen van de publieke inspraak aan de administratie (het Team Mer). Het Team 

Mer bestudeert en verwerkt de reacties en bepaalt welke opmerkingen en aanvullingen aanleiding geven 

tot uitbreiding of beperking van het onderzoek. Opmerkingen van burgers kunnen ook rechtstreeks via 

elektronische post aan het Team Mer worden overgemaakt via mer@vlaanderen.be. 

Na het ontvangen van de adviezen en na het participatief momen t is een overleg voorzien met onder 

andere Team Mer, de initiatiefnemer, de MER-deskundigen en relevante adviesinstanties. 

Tijdens de uitvoeringsfase stelt het team van erkende deskundigen het project-MER op onder leiding 

van een MER-coördinator. Hierbij zal rekening gehouden worden met het scopingadvies. 

Voorafgaand aan de indiening van het ontwerp -MER bij de vergunningsaanvraag zal een overleg 

georganiseerd worden met onder andere het Team Mer, de initiatiefnemer, de MER-deskundigen en 

relevante adviesinstanties. Tijdens de vergadering krijgen alle betrokkenen de gelegenheid om 

opmerkingen en bedenkingen te formuleren op het ontwerp -MER en ze gezamenlijk te bespreken. 

In het kader van dit project dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd voor de herinrichting 

van de Leie. De exploitatie van de infrastructuur vereist geen specifieke vergunningen.  

3.2.3 Rol van het MER in de besluitvorming 

Het MER dient als hulp bij de besluitvorming omtrent de omgevingsvergunning. De rol van het MER 

hierin is om eventuele bezwaren te weerleggen of te staven. Bovendien moeten de conclusies, getrokken 

in dit MER, ook doorwerken in de besluitvorming. 

In alle gevallen is het belangrijk in gedachten te houden dat het MER de besluitvorming ondersteunt, 

maar ze niet dicteert. Het MER levert informatie aan met betrekking tot de effecten op het milieu van het 

project of zijn mogelijke alternatieven. Die info rmatie wordt door de besluitvormer mee in overweging 

genomen bij zijn autonome afweging van verschillende belangen; het milieubelang is daarbij maar één 

belang naast bijvoorbeeld financiële, economische, sociale of maatschappelijke belangen. 

De manier waarop een milieueffectbeoordeling doorwerkt in de besluitvorming kan verschillende vormen 

aannemen. In een aantal gevallen kan het onderzoek informatie aandragen die ertoe leidt dat beslist 

wordt het project niet uit te voeren, omdat de effecten ervan te negatief zijn en/of de kosten om deze 

effecten te voorkomen of te milderen te hoog. In een aantal andere gevallen zal uit het onderzoek blijken 

mailto:mer@vlaanderen.be
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dat de milieugevolgen van het project verwaarloosbaar zijn, zodat het initiatief ongewijzigd kan 

uitgevoerd worden. In de meeste gevallen zal, voor MER-plichtige initiatieven, de situatie tussen deze 

twee extremen gesitueerd zijn: het project heeft wel een aantoonbaar effect op het milieu, maar dit effect 

is niet van dien aard dat het de realisatie ervan in de weg staat1. De rol van het MER bestaat er in die 

gevallen in essentie in handvaten aan te reiken aan de besluitvormer, de vergunningverlener en de 

initiatiefnemer met betrekking tot de wijze waarop het project kan aangepast worden om de effecten 

zoveel mogelijk te voorkomen of te milderen tot ze niet meer als ‘aanzienlijk’ moeten beschouwd worden. 

 

 
1  De besluitvormer kiest er dan voor de (al dan niet te milderen) aanzienlijke milieueffecten te aanvaarden. 
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4. VERANTWOORDING VAN HET PROJECT 

4.1 Globale kadering van het project binnen het programma Seine 
Schelde 

Europa wenst het transport via de weg te verminderen. Om het transport via de weg te verminderen is 

het belangrijk om goede internationale transportroutes te creëren via waterlopen. Europa heeft hiervoor 

bepaalde vaarassen voor de binnenvaart erkend binnen het Transeuropees Netwerk. De as Seine-

Schelde hoort bij de noord-zuidverbindingen van dit netwerk. Hierbinnen werken Frankrijk, Wallonië en 

Vlaanderen samen om een nieuwe binnenvaartverbinding op groot gabarit (CEMT-klasse Vb) te 

realiseren tussen het Seinebekken in het zuiden (Parijs, Rouen, Le Havre) en het Scheldebekken  en de 

Noordzeehavens in het noorden (Antwerpen, Gent, Zeebrugge, Amsterdam, Rotterdam). Momenteel is 

de Leie niet bevaarbaar voor schepen van de CEMT-klasse Vb (4.400 ton). Een aanpassing van de Leie 

is noodzakelijk zodat ook deze schepen de verbinding tussen het bekken van de Seine en het bekken 

van de Schelde kunnen gebruiken. De Leie wordt uitgebouwd tot een Europese hoofdvaaras voor 

schepen van de CEMT-klasse Vb (4.400 ton – éénrichtingsverkeer) en containervaart op 3 lagen. Om 

het gevraagde binnenvaartverkeer toe te laten, dient het gabarit van de vaarweg aangepast te worden 

en dienen bruggen verhoogd en sluizen vergroot. 

Zoals hierboven kort geschetst en verder toegelicht in hoofdstuk 4.4, kadert het voorgenomen project 

binnen de verruiming en uitdieping van de Leie, zodat ‘klasse Vb schepen’ gebruik zouden kunnen 

maken van deze verbinding tussen de Seine en de Schelde. Deze opwaardering van de Leie kadert 

aldus binnen het globale waterwegenprogramma ‘Seine Schelde Vlaanderen’ (zie hoofdstuk 4.3), dat 

deel uitmaakt van het Europees Waterwegenprogramma ‘Seine Schelde’ (zie hoofdstuk 4.2).  

Daarnaast werd voor de Leie ook een traject ‘Rivierherstel Leie’ opgestart (zie hoofdstuk 4.5), om een 

visie te ontwikkelen en maatregelen uit te werken om te komen tot een optimalisatie van voornamelijk 

de functies waterbeheersing, natuur, recreatie, erfgoed en landschap.  

De Vlaamse regering voegde beide projecten samen tot het ‘Geïntegreerd strategisch project Seine 

Schelde Leie’ (zie hoofdstuk 4.6), waarbij – naast de opwaardering van de Leie voor binnenvaart– ook 

werken in functie van ‘Rivierherstel Leie’ zijn opgenomen teneinde zo tot een geïntegreerde benadering 

van de Leie te komen.  

Het voorgaande wordt schematisch weergegeven in Figuur 4-1. 

 
Figuur 4-1 Schematische weergave van de kadering van het project binnen het Programma Seine Schelde  



 

 

20 

 

Gelet op de eerder complexe context, waarbinnen het voorgenomen project moet worden gekaderd, 

wordt hieronder een en ander nader geduid. 

4.2 Het Europees waterwegenprogramma Seine Schelde 

Het programma Seine-Schelde is een Europees waterwegenprogramma, waarin Frankrijk, Wallonië en 

Vlaanderen samenwerken om een nieuwe binnenvaartverbinding op groot gabarit (CEMT-klasse Vb) te 

realiseren tussen het Seinebekken in het zuiden (Parijs, Rouen, Le Havre) en het Scheldebekken en de 

Noordzeehavens in het noorden (Antwerpen, Gent, Zeebrugge, Amsterdam, Rotterdam).  

Om het transport via de weg te verminderen is het belangrijk om goede internationale transportroutes te 

creëren via waterlopen. Europa heeft hiervoor bepaalde vaarassen voor de binnenvaart erkend binnen 

het Trans-Europese Netwerk. Het Seine-Scheldeprogramma werkt een grensoverschrijdende missing 

link weg in het Europese waterwegennetwerk en vormt als dusdanig een  belangrijk element in de opbouw 

van het globale TEN-T-netwerk. Het is het voornaamste infrastructuurproject op de multimodale corridor 

n°8 ‘Noordzee – Middellandse Zee’. 

Het centrale gedeelte van het project wordt gevormd door het in Frankrijk nieuw te graven kanaal Seine-

Nord Europe (CEMT-klasse Vb in twee richtingen, incl. vier regionale overslagcentra), dat met een lengte 

van 107 km de verbinding zal vormen tussen de Oise enerzijds (Compiègne) en het Canal à Grand 

Gabarit Dunkerque-Valenciennes anderzijds (Aubencheul-au-Bac) (zie Figuur 4-2). Daarnaast worden 

ook de aansluitende vaarwegen op gabarit gebracht: in het noorden betreft het de Grensleie, de Deûle 

en het kanaal Condé-Pommeroeul, in het zuiden gaat het om de Oise en de Seine, zowel op- als afwaarts 

Parijs. 

In Wallonië worden ingrepen gepland op 5 vaarassen: opwaardering naar klasse Vb van de Grensleie 

en de Boven-Schelde, heropening van het kanaal Condé-Pommeroeul, opwaardering van het kanaal 

Brussel-Charleroi en de zgn. ‘dorsale wallonne’ naar Luik toe (Cen trumkanaal en Beneden-Samber). 

Deze verbinding is ook van fundamenteel belang om de Vlaamse mobiliteitsproblematiek structureel aan 

te pakken en in volwaardige alternatieve oplossingen te kunnen voorzien voor het klassieke wegvervoer. 

Dit zowel naar prijszetting als naar betrouwbaarheid. Tegelijk kan winst geboekt worden op vlak van 

duurzaamheid, zowel op lokaal, bovenlokaal als Europees niveau.  

 
Figuur 4-2 Situering van het nieuw te graven kanaal Seine Nord Europe Frankrijk 
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4.3 Waterwegenprogramma ‘Seine Schelde Vlaanderen’ 

Het globale programma van het project Seine Schelde voor de binnenvaart, als onderdeel van het grotere 

Europees waterwegenprogramma Seine Schelde, omvat in Vlaanderen 8 onderdelen die zowel de 

verbindingen met de Franse en Waalse waterwegen verbeteren alsook het interne, Vlaamse netwerk 

versterken:  

- Opwaardering tot CEMT-klasse Vb (éénrichtingsverkeer met passeerstroken) én 3 lagen-

containervaart van de Leie-as tussen Gent (aansluiting op het kanaal Gent-Terneuzen) en 

Wervik (Grensleie), een vaartraject van 71km; 

- Opwaardering van de bestaande stuwen en sluizen op de Boven-Schelde naar CEMT-klasse 

Vb (Asper, Oudenaarde, Kerkhove); 

- Uitbouw van de waterwegverbinding naar de Vlaamse kusthavens door de opwaardering 

van het kanaal Gent-Oostende tot CEMT-klasse Va (incl. 3 lagen-containervaart), met als 

prioriteit de doortocht Brugge (Steenbruggebrug, Dampoortsluis); 

- Opwaardering van de kanalen Bossuit-Kortrijk en Roeselare-Leie tot volwaardige klasse Va-

waterwegen (incl. 3 lagen-containervaart); 

- Verbeteren van de bevaarbaarheid voor klasse Va-schepen van de Boven-Zeeschelde en het 

Zuidervak van de Ringvaart om Gent; 

- Verbeteren van de bevaarbaarheid in twee richtingen voor klasse IV-schepen van het kanaal 

Brussel-Charleroi (incl. 2 laags-containervaart); 

- Opwaardering van de Dender afwaarts Aalst tot een klasse IV-waterweg (incl. de vernieuwing 

van de sluis te Denderbelle en de ontwikkeling van een overslagcentrum in Aalst); 

- (Verdere) uitbouw van een netwerk aan regionale, watergebonden overslagcentra.  

Dit programma op Vlaams niveau wordt het waterwegenprogramma ‘Seine Schelde Vlaanderen’ 

genoemd. Voormelde negen onderdelen kunnen als volgt worden weergegeven (rode aanduiding op 

onderstaande Figuur 4-3). 

 

 

Figuur 4-3 Situering van de 8 onderdelen binnen het waterwegenprogramma Seine Schelde Vlaanderen  



 

 

22 

 

4.4 Binnenvaartproject Seine Schelde voor de Leie-as 

Het voorgenomen project past binnen het zogenaamde binnenvaartproject ‘Seine Schelde Leie’. Dit is 

één van de negen onderdelen van het waterwegenprogramma ‘Seine Schelde Vlaanderen’. 

4.4.1 Vaarwegen Leie-as 

De Leie-as als binnenvaartroute tussen Gent en de Franse grens heeft een totale lengte van 71km en 

omvat de volgende vaarwegen, onderverdeeld in 7 secties of panden (van afwaarts naar opwaarts):  

- Het Noordervak van de Ringvaart om Gent vanaf de sluis Evergem tot en met de kruising met 

het kanaal Gent-Terneuzen in Langerbrugge (=pand 110); 

- Het kanaal Gent- Brugge tussen het kruispunt van Schipdonk en de sluis van Evergem (= pand 

120); 

- Het Afleidingskanaal van de Leie vanaf de zwaaikom Noorderwal in Deinze en tot de kruising 

met het kanaal Gent-Brugge in Schipdonk (=pand 130); 

- De Leie zelf, vanaf het centrum van Menen to t de zwaaikom Noorderwal in Deinze, 

onderverdeeld in 4 secties (of panden) (zie onderstaande Figuur 4-4):  

✓ pand 140 : sluis Sint-Baafs-Vijve – Noorderwal (Deinze); 

✓ pand 150 : sluis Harelbeke – sluis Sint-Baafs-Vijve;  

✓ pand 160 : centrum Menen – sluis Harelbeke; 

✓ de Grensleie vanaf de gemeentegrens tussen Komen en Wervik tot net opwaarts de 

brug in de Rijselstraat te Menen (= pand 170). 

Het voorgenomen project, waarvoor thans een aanmelding van het voornemen om een project-MER op 

te stellen wordt ingediend, heeft betrekking op pand 150 van de vaarwegen van de Leie-as. 

 
Figuur 4-4 Ruimtelijke situering pand 150 op de Leie t.o.v. de andere panden 
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4.4.2 Doelstellingen 

Momenteel is de Leie-as niet bevaarbaar voor klasse Vb schepen. Het doel van dit binnenvaartproject 

is het realiseren van een scheepvaartverbinding op het niveau van een Europese hoofdwaterweg, d.w.z. 

een volwaardige binnenvaartverbinding tussen het Seine- en het Scheldebekken. Dit betekent het op 

een vlotte en veilige manier bevaarbaar maken van de Leie voor klasse Vb schepen: een tweebaks-

duwvaart in gestrekte formatie of een koppelverband van een Va motorschip met een d uwbak 

(laadvermogen tot 4.500 ton, duwkonvooien van 190m x 11,40 x 3,50m), en containervaart op 3 lagen.  

4.4.3 Scope en projectonderdelen 

Om de Leie-as bevaarbaar te maken voor CEMT klasse Vb schepen en 3-laags containervaart, moet de 

vaarweg op verschillende delen van het traject worden aangepast en moeten sluizen en bruggen worden 

aangepast. Hiertoe kunnen we volgende projectonderdelen onderscheiden: 

- Kalibratie vaarweg (verbreding en verdieping); 

- Bochtverbredingen; 

- Aanleggen passeerstroken; 

- Oeverinrichting; 

- Aanpassingen aan bruggen; 

- Aanpassen sluizen; 

- Zwaaimogelijkheden. 

Het betreffende deelproject combineert de eerste vier projectonderdelen voor het stuk van de Leie 

tussen sluis Sint-Baafs-Vijve – sluis Harelbeke (= pand 150).  

De overige projectonderdelen worden in andere deelprojecten opgenomen. Deze projectonderdelen 

worden hieronder kort even toegelicht. 

Aanpassingen aan bruggen 

De bruggen op de Leie-as dienen als volgt aangepast te worden: 

- Vrije hoogte boven normaal peil ≥ 7,00m onder de brug voor een 3-laags containervaart; 

- Afwezigheid van middenpijlers onder de brug . 

Verscheidene bruggen dienen aangepast te worden om ze op de noodzakelijke hoogte van 7,00m boven 

het normale peil te brengen. Voor sommige bruggen volstaat het om het brugdek op te vijzelen en de 

bruggenhoofden aan te passen, op andere locaties dient een volledig nieuwe brug gebouwd te worden. 

Waar bruggen worden vernieuwd, wordt de doorvaartbreedte maximaal in lijn gebracht met de 

benodigde nautische behoefte op die locatie. Het gaat op de Leie-as om volgende aanpassingen aan 

bruggen: 

- Vernieuwing wegbrug Ooigem – Desselgem; 

- Vernieuwing Hoge Brug – Harelbeke; 

- Verhoging Kuurnebrug; 

- Vernieuwing spoorbrug ‘De Drie Duikers’ te Kortr ijk; 

- Vernieuwing wegbrug Bissegem-Marke; 

- Vernieuwing wegbrug Wevelgem-Lauwe; 

- Vernieuwing brug Rijselstraat Menen; 

- Vernieuwing Centrumbrug Wervik. 

Bij het vernieuwen van deze bruggen gaat extra aandacht naar fietsveiligheid en -comfort: veilige 

fietsvoorzieningen op de brug zelf en vlotte uitwisseling met de jaagpaden onder de brug, waarbij 

gelijkvloerse fietsoversteken worden vermeden. Op de brug worden voetgangers en fietsers fysiek 

gescheiden van de rijweg, waardoor de zachte weggebruikers een directe zic htrelatie hebben op de 

omgeving en het landschap. Terugliggende landhoofden versterken de openheid onder de brug en 

verhogen de zichtbaarheid van tegemoetkomende fietsers. 
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Aanpassingen aan sluizen 

De sluizen van Harelbeke en Sint-Baafs-Vijve voldeden niet aan de vereisten voor klasse Vb schepen. 

Bij beide sluizen voldeed zowel de lengte als de waterdiepte niet. Op deze twee locaties mo est dan ook 

een nieuwe sluis gebouwd worden : 

- Bouw van een klasse Vb-sluis in Harelbeke; 

- Bouw van een klasse Vb-sluis in Sint-Baafs-Vijve. 

Bij de bouw van de nieuwe sluizen worden ook vispassages voorzien. De sluis van Menen moet niet 

aangepast worden, maar ook hier zal een vispassage voorzien worden (zie verder). 

De bouw van een dubbele klasse Vb-sluis te Evergem, eveneens gelegen op de Leie-as, maakt officieel 

geen deel uit van het binnenvaartproject ‘Seine Schelde Leie’. Deze werken werden reeds eerder 

opgestart en reeds gefinaliseerd in 2009, maar de sluis maakt wel een belangrijk onderdeel uit van de 

binnenvaartverbinding. 

Zwaaimogelijkheden 

Teneinde zoveel mogelijk te vermijden dat moet achteruit gevaren worden (met alle nefaste gevolgen 

van dien voor de oevers van de vaarweg door intensiever boegschroefgebruik), omvat het voorontwerp 

van de GAS-studie per pand minstens één zwaaigelegenheid voor klasse Va+-motorschepen: van af- 

naar opwaarts: Noorderwal (Deinze), afwaartse tip D’Hooie (Wielsbeke), ingang  KRL (Ooigem; pand 

150), Posthoornhoek (Wevelgem), afwaartse tip meander Leiekaai (Wervik). 

Gelet op de hoge investeringskost voor de realisatie en/of herwaardering van de zwaaikommen 

(baggerwerken), de bijzonder hoge onderhoudslast die ermee gepaard gaat, de beduidende ruimtelijke 

impact (o.a. op natuur- en/of landbouwgebied) en het feit dat ze pas ten volle gaan renderen eenmaal 

de beoogde trafiekstijging zich effectief manifesteert (d.w.z. als alle overige ingrepen gebeurd zijn), werd 

beslist de opportuniteit van deze infrastructuren pas te gaan beoordelen na uitvoering van alle overige 

kalibreringswerken op de Leie-as.  

In deze fase van de modernisering worden derhalve geen nieuwe zwaaikommen opgenomen in het 

project, behoudens op de Grensleie in Bousbecque (volledig in Frankrijk gelegen, als onderdeel van de 

uitvoering van de Kaderconventie voor de Grensleie). De bestaande zwaaigelegenheden in Noorderwal 

en ter hoogte van de toegang tot Kanaal Roeselare-Leie worden wel op diepte gebracht en uitgebouwd 

tot Va+-zwaaiplaatsen. 

4.5 Rivierherstel Leie 

4.5.1 Kadering en doelstellingen 

Naast het binnenvaartproject voor de Leie-as, is er tussen Deinze en Wervik ook een ecologisch luik 

uitgewerkt, het zgn. ‘Rivierherstel Leie’. Dit luik heeft als doel de Leie en haar vallei ecologisch op te 

waarderen en terug aantrekkelijk te maken op landschappelijk en recreatief vlak. De in het verleden 

uitgevoerde kanalisering, verdieping en verbreding van de Leie hebben immers grote impact gehad in 

het Leie landschap. De finaliteit van ‘Rivierherstel Leie’ is te komen tot een rivier met een 

multifunctioneel karakter dat nauwer aansluit bij het natuurlijke rivierkarakter, en dit ook wil versterken: 

de verschillende functies optimaliseren /herwaarderen en beter op elkaar afstemmen/integreren. De 

ingrepen moeten bijdragen tot het behalen van de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water en het 

Decreet Integraal Waterbeleid. Voor de Leie betekent dit dat een goed ecologisch potentieel wordt 

bereikt en dat er terug ruimte voor water wordt gecreëerd. 

4.5.2 Deelluiken en projectonderdelen 

Tussen Deinze en Wervik werden bijkomend inrichtingsprincipes/projectonderdelen uitgewerkt om de 

rivierdynamiek, het ecologisch potentieel en de ruimtelijke kwaliteit te versterken en zoveel mogelijk te 

streven naar herstel van het oorspronkelijk, natuurlijk functionerend rivier ecosysteem. De 
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projectonderdelen kaderen binnen drie deelluiken: natuurontwikkeling, recreatie en 

landschapsontwikkeling. Het deelluik natuurontwikkeling groepeert de echte rivierherstelmaatregelen, 

met name ingrepen in de hydrologie binnen het plangebied, vooral in functie van het ecologische herstel. 

Het deelluik recreatieve ontwikkeling focust meer op maatregelen ter bevordering van recreatie. Het 

deelluik landschapsontwikkeling, tenslotte, omvat maatregelen met visueel-landschappelijke doeleinden. 

Binnen deze drie deelluiken kunnen volgende projectonderdelen onderscheiden worden: 

- Aanpak van de meanders; 

- Aanleg van natuurvriendelijke oevers; 

- Aanpassen van bermen; 

- Oplossen van vismigratieknelpunten; 

- Herwaarderen van zijwaterlopen; 

- Aanpassing van het drainagesysteem van de valleigronden (creëren van natte terrestrische 

natuur); 

- Recreatieve ingrepen; 

- Maatregelen i.f.v. landschap en beeldkwaliteit. 

De uitvoering van een aantal projectonderdelen van het project ‘Rivierherstel Leie’, met name aanleg 

van natuurvriendelijke oevers, aanpassen van bermen, bepaalde recreatieve ingrepen en 

maatregelen in functie van landschap en beeldkwaliteit, worden gecombineerd met de werken voor 

het binnenvaartproject op pand 150. In een volgend hoofdstuk wordt dieper ingegaan op deze 

projectonderdelen. 

De overige projectonderdelen van het project ‘Rivierherstel Leie’, worden in andere deelprojecten 

opgenomen. Hieronder worden deze onderdelen, ter volledigheid, kort toegelicht.  

Oplossen vismigratieknelpunten 

De realisatie van de volgende vispassages is voorzien: 

- Stuwsluis Menen (gepland 2021); 

- Stuwsluis Harelbeke (werken afgerond 2020); 

- Stuwsluis Sint-Baafs-Vijve (gepland 2021). 

- Stuwsluis Merelbeke (gepland 2021). 

De vispassage in Merelbeke vormt een singulier punt buiten de hierboven beschreven geografische 

perimeter: de opname ervan is evenwel nodig om het meest afwaartse vismigratieknelpunt te kunnen 

wegwerken. Dit is van determinerend belang voor de effectiviteit van de andere, te realiseren 

vispassages op de Leie-as. 

Aan de problematiek van de vismigratie wordt ook bijzondere aandacht besteed bij het uitwerken van de 

meanders en de aansluiting van de grote zi jbeken. 

Aanpassingen aan meanders 

Er werden voor de meanders een viertal principes naar voor geschoven die verder naar hun haalbaarheid 

en uitvoerbaarheid dienden onderzocht te worden: 

- Plaatselijke verbreding van de waterweg via inname van parallelle meand ers; 

- Plaatselijke verbreding van de waterweg in functie van visualisatie (en doorstroming) van 

achterliggende meanders; 

- (Gedeeltelijk) open maken van gedempte meander(delen); 

- Terug aansluiten van afgesneden meander(delen). 

Hierbij dienen tal van contextuele factoren in beschouwing te worden genomen: 

- De waterkwaliteit van de Leie; 

- De waterkwaliteit/verontreinigingsgraad van de betrokken zijbeken (die in de meander 

uitmonden); 

- De bodempeilen en waterpeilen van de meanders; 
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- De beoogde doelstellingen in de gebieden voor natte terrestrische natuur die erop aansluiten; 

- Enz. 

Een algemene geactualiseerde visie die rekening houdt met deze randvoorwaarden is momenteel nog 

in opmaak. 

Aanpassing van het drainagesysteem van de valleigronden (creëren van natte terrestrische 

natuur) 

Een ander projectonderdeel is de ontwikkeling van 500ha watergebonden terrestrische natuur in de 

Leievallei (‘natte terrestrische natuur’). Het streefbeeld  voor natuurherstel in de Leievallei en de beoogde 

natuurtypes zijn gebaseerd op de resultaten van de voorafgaande Ecohydrologische studie (2007) en 

de Ecologische gebiedsvisie uitgevoerd door INBO (2007). 

De Vlaamse regering besliste het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) te belasten met de uitvoering 

van de maatregelen en studies voor de ontwikkeling van 500 ha natte terrestrische natuur (zie §4.6).  

Bouwen van fietsbruggen 

Op een aantal locaties tussen Deinze en Wervik worden fietsbruggen over de Leie voorzien. Met deze 

fietsbruggen zal vooral aan een aantal lokale noden tegemoet worden gekomen en wordt de 

oversteekbaarheid van de Leie in een aantal steden en tussen dorpen verhoogd waardoor de 

barrièrewerking van de Leie hier vermindert. 

- Fietsbrug Menen; 

- Fietsbrug Harelbeke; 

- Fietsbrug Ooigem – Desselgem; 

- Fietsbrug Limnanderdreef Zulte. 

De bestaande fiets- en voetgangersbrug in Nevele wordt eveneens vernieuwd. 

4.6 Geïntegreerd strategisch project Seine Schelde Leie 

Het binnenvaartproject ‘Seine Schelde Leie’ (‘luik binnenvaart’) en het project voor het rivierherstel 

van de Leie (‘luik Rivierherstel Leie’), werden door de Vlaamse regering samengevoegd tot het zgn. 

‘Geïntegreerd strategisch project Seine Schelde Leie’. 

Op 17/12/2010 (VR 2010 1712 DOC.128TER) besliste de Vlaamse Regering over de taakverdeling 

voor de uitvoering van voormeld geïntegreerde project. Ze belaste De Vlaamse Waterweg nv met de 

coördinatie en de uitvoering van dit geïntegreerde project, met uitzondering van de on twikkeling van 

500ha watergebonden, terrestrische natuur (zgn. ‘natte natuur’, een onderdeel van luik Rivierherstel), 

die werd toegewezen aan ANB.  

De uitvoering van het geïntegreerde project wordt opgesplitst in verschillende deelprojecten, zodat de 

investeringen worden gespreid in de tijd. Deelprojecten combineren vaak verschillende 

projectonderdelen. 

Vanaf de Leie in Deinze worden ook de projectonderdelen van het luik Rivierherstel  Leie gecombineerd 

met de projectonderdelen van het binnenvaartproject ‘Seine Schelde Leie’. Elementen van het 

Rivierherstel Leie (die onder het takenpakket van De Vlaamse Waterweg nv vallen) worden, waar  

relevant, ingeschoven in de diverse deelprojecten. Zo worden d e vispassages van Harelbeke en Sint-

Baafs-Vijve geïntegreerd in de respectieve sluisprojecten en wordt de aanleg van natuurvriendelijke 

oevers samen bekeken met de aanpassingen aan de vaarweg  (zie onderstaande Figuur 4-5). 
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Figuur 4-5 Schematische weergave van het Geïntegreerd Strategisch project Seine Schelde Leie met 

aanduiding van de verschillende projectonderdelen en deelprojecten onder de bevoegdheid van De 

Vlaamse Waterweg nv. 

Verder wordt uitgegaan van volgende principes: 

- De vaarweg (samen met de oevers en dijken waar relevant) wordt aangepast van noord 

naar zuid, waarbij het Noordervak van de Ringvaart eerst wordt aangepast en daarna het 

Afleidingskanaal, de Leie (opgedeeld in verschillende panden) en tot slot de Grensleie. Hierdoor 

wordt de corridor voor klasse Vb schepen vanaf de haven van Gent stelselmatig uitgebreid in 

zuidelijke richting; 

- De timing van aanpassingen aan bruggen houdt rekening met de voortgang van de 

aanpassingen aan de vaarweg, waarbij een brug ten laatste wordt aangepast wanneer het 

overeenkomstig deel van de vaarweg wordt aangepast; 

- Stuwsluizen (en aanpak van vismigratie)  en doortochten door steden worden eerder 

opgestart vanwege de lange constructieperiode en specifieke aanpak die vereist is ; 

- De ingrepen aan de meanders hangen nauw samen met de creatie van natte, terrestrische 

natuur. Deze werken worden daarom afgestemd op dit projectonderdeel. 

De realisatie van het projectonderdeel natte natuur wordt verder uitgewerkt in parallelle deelprojecten, 

die getrokken worden vanuit het ANB samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Hierbij staat 

ANB in voor de grondverwervingen en de ontwikkeling van de 500 hectare natte natuur in 10 

verschillende gebieden langs de Leie. Daarnaast zijn zij ook verantwoordelijk voor het opmaken van 

inrichtings- en uitvoeringsplannen voor de 10 gebieden. VLM is verantwoordelijk voor het opmaken van 

de landbouweffectenrapporten en het beheren van de grondenbank  (zie onderstaande Figuur 4-6). 
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Figuur 4-6 Schematische weergave van het Geïntegreerd Strategisch project Seine Schelde Leie met 

aanduiding van de verschillende projectonderdelen en deelprojecten onder de bevoegdheid van De 

Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos. 

4.7 Stand van zaken 

Volgende belangrijke onderdelen van de binnenvaartverbinding zijn reeds uitgevoerd, maar maken 

officieel geen onderdeel uit van het binnenvaartproject ‘Seine Schelde Leie’. Ze werden reeds voor het 

project opgestart: 

- In 2009 werd de nieuwe sluis van Evergem in gebruik genomen;  

- In 2011 werden de werken doortocht Kortrijk gefinaliseerd. 

De stand van zaken van de deelprojecten  die onderdeel zijn  van het binnenvaartproject ‘Seine 

Schelde Leie’, is als volgt: 

- In 2015 werd de aanleg van de verticale oeververdedigingen op de Ringvaart en de 

bijhorende baggerwerken gefinaliseerd; 

- In 2017 werden diverse bochten op het Afleidingskanaal van de Leie te Deinze en Nevele 

verbreed; 

- Op de Grensleie in Wervik werd de Centrumbrug herbouwd en de oevers vernieuwd aan 

Vlaamse zijde. Aan Franse zijde zullen de werken in de loop van 2019 kunnen starten; 

- In 2018 werd de nieuwe sluis in Harelbeke in gebruik genomen en de Hoge Brug werd 

vernieuwd. De aanleg van de vispassage en een beweegbare fiets- en voetgangersbrug 

volgden in 2019; 

- In 2018 is gestart met de bouw van een nieuwe sluis te Sint-Baafs-Vijve, het aanleggen van 

de vispassage en de renovatie van de stuw zal hierop volgen  (gepland in 2021); 

- Ter hoogte van de doortocht van de Leie in Menen is de verwerving van de nodige gronden 

lopende en zijn de voorbereidende studies al gestart; 

- Het verhogen van de bruggen is in volle voorbereiding. 
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Figuur 4-7 Schematische weergave van de stand van zaken van de deelprojecten binnen het Geïntegreerd 

Strategisch project Seine Schelde Leie onder de bevoegdheid van De Vlaamse Waterweg nv.  

Dit project-MER kadert in de voorbereiding van de werken voor het aanpassen van de vaarweg tussen 

Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke (zgn. pand 150) (zie Figuur 4-4). 

In zoverre bepaalde maatregelen uit het luik ‘Rivierherstel Leie’ konden worden meegenomen in het 

project voor de opwaardering van de Leie en binnen de bevoegdheid van De Vlaamse Waterweg nv 

vallen, werden zij geïntegreerd in het voorgenomen project (zie Figuur 4-5 en Figuur 4-6). Het gaat 

bijvoorbeeld om de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het aanpassen van bepaalde dijklichamen, het 

uitvoeren van bepaalde recreatieve ingrepen,… 

Overige ingrepen, die niet kunnen worden gekoppeld aan het project voor de opwaardering van de Leie 

en/of buiten de bevoegdheid van De Vlaamse Waterweg nv vallen, blijven deel uitmaken van het 

afzonderlijke project ‘Rivierherstel Leie’. Waar relevant, zullen uiteraard de cumulatieve effecten van 

deze maatregelen worden meegenomen in het milieueffectenonderzoek aangaande het voorgenomen 

project.  

Onder hoofdstuk 9 ‘Projectbeschrijving ’ wordt dieper ingegaan op de onderdelen van dit deelproject. 
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5. HISTORIEK EN AANPAK VAN DE 

MILIEUEFFECTENRAPPORTAGE(S) 

5.1 Reeds uitgevoerde milieueffectenrapportages 

5.1.1 Plan-MER (2008) 

In het kader van het door de Vlaamse regering vormgegeven ‘Geïntegreerd Strategisch Project Seine 

Schelde Leie’ werd in 2008 een plan-MER2 opgemaakt voor de werken met betrekking tot de Leie-as. 

Het plan ‘Seine-Schelde’ bestaat natuurlijk niet3. Het plan-MER dat destijds werd opgemaakt, is eerder 

op te vatten als een (vrijwi llig) opgemaakt strategisch MER, dat als leidraad moet dienen om de 

beleidsvisie van de Vlaamse Waterweg nv omtrent het project ‘Seine-Schelde’ verder vorm te geven 

(bijvoorbeeld inzake het gekozen voorkeursalternatief, flankerende of milderende maatregelen).  

Dit plan-MER moet derhalve worden aanzien als een ‘tussenstap’ in het kader van de realisatie van het 

‘Geïntegreerd strategisch project Seine Schelde Leie’ om (1) een eerste inschatting te maken van de 

cumulatieve milieueffecten van de verschillende p lanonderdelen, (2) na te gaan welk alternatief het 

minste negatieve en het meeste positieve milieueffecten zal teweegbrengen en (3) een basis te bieden  

om de verschillende onderdelen van het globale project beter en nauwkeuriger te definiëren. Het gaat  

om een vrijwillig, strategisch MER, waarbij  de beleidsvisie van De Vlaamse Waterweg nv omtrent het 

project nader vorm werd gegeven.  

Voormeld plan-MER werd op 14 augustus 2008 goedgekeurd door de dienst Mer.  

5.1.2 Project-MER (2010) 

Voorts is in 2010 een project-MER4 opgemaakt voor de profielaanpassing (verdieping en 

onderwaterverbredingen, bochtverbredingen en de aanleg van passeerstroken) van de gekanaliseerde 

Leie, van Wervik tot Deinze, alsook van het Afleidingskanaal van de Leie, van Deinze tot aan de kruising  

met het Kanaal Gent-Oostende (luik Binnenvaart). Ook de lokale verbreding van de waterweg ter hoogte 

van parallelle meanders, het afgraven van overbodige dijklichamen en het aanleggen van  

natuurvriendelijke oevers in het buitengebied in het gebied tussen Wervik en Deinze (onderdeel van 

‘Rivierherstel Leie’) maakte het voorwerp uit van dit project-MER. 

5.1.3 Project-m.e.r.-screenings 

Voor de handelingen die, hoewel zij deel  uitmaken van het binnenvaartproject ‘Seine Schelde Leie’, ook 

afzonderlijk van het voorliggende project kunnen worden gerealiseerd (zoals de aanpassingen van 

bruggen en sluizen) moet geen project-MER worden opgemaakt. Indien deze handelingen op zich  

ressorteren onder een rubriek uit bijlage III van het MER-besluit, werd en zal hiervoor een afzonderlijke 

project-m.e.r.-screening worden uitgevoerd. In het kader van deze project-m.e.r.-screening zal in elk 

geval aandacht gaan naar de cumulatieve effecten met het binnenvaartproject ‘Seine Schelde Leie’, en 

meer in het bijzonder de opwaardering van het betrokken gedeelte van de Leie.  

 

 
2  Vervolgstudie Seine-Schelde (deel 3) plan-MER, Ecorem nv, juni 2008. 
3  Het gaat niet om een ‘plan’ in de zin van de richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 27 juni 2001 betreffende de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s. 
4  Verdieping en lokale verbredingen van de Leie, de Grensleie en het Afleidingskanaal project -MER, Ecorem 

nv, juni 2010 (PR0399, goedgekeurd op 05/07/2010) 
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5.1.4 Kadering van voorgaand alternatievenonderzoek m.b.t. het vaarwegprofiel 

Er werden voorafgaand aan het plan -MER van 2008 4 alternatieven uitgewerkt. Een basisalternatief  

en 3 uitvoeringsalternatieven. Het basisalternatief had een profiel waarbij de vaarweg niet verbreed 

werd aan de waterlijn (enkel onder water), en verdiept tot een waterdiepte van 4,5 m. Hierbij was 

enkel éénrichtingsverkeer mogelijk voor klasse Vb schepen en moesten er passeerstroken voorzien 

worden voor deze scheepsklasse. Bij de uitvoeringsalternatieven werd een krap profiel voor klasse V-

schepen vooropgesteld en diende de vaarweg over de ganse lengte ook verbreed te worden aan de 

waterlijn en waren geen plaatselijke verbredingen of passeerstroken nodig. Er werd hierbij standaard 

uitgegaan van een trapeziumprofiel voor de Leie.  

De vier uitvoeringsalternatieven werden tegen elkaar afgewogen. Uit een kosten -baten analyse en een 

eclectische multicriteria-analyse kwam het basisalternatief naar voor als beste keuze. Uit het plan-MER 

van 2008 bleek ook het basisalternatief als meest milieuvriendelijke alternatief naar voor te komen.  

In het besluit van de Vlaamse Regering van 2010 nam de Vlaamse Regering kennis van de conclusies  

van het plan-MER Seine Schelde en van de erin verwerkte landschapsstudie, de ecohydrologische 

studie Leievallei en de landbouwstudie Leievallei, en van het feit dat de voorkeur voor het basisalternatief 

van het luik binnenvaart door dit plan -MER wordt bevestigd.  

In het verder onderzoek en studiewerk werd daarom verder gewerkt op het basisalternatief (zie §7.2.1), 

waarbij dus enkel éénrichtingsverkeer mogelijk is voor klasse Vb-schepen en de vaarweg dus niet over 

de ganse lengte wordt verbreed aan de waterlijn  (geen bijkomende ruimte-inname) (zie hoofdstuk 7 

Voortschrijdend inzicht).  

5.2 Verdere aanpak van milieueffectenrapportages 

In de periode na 2010 werd het basisontwerp voor de aanpassing van de Leie verder in detail uitgewerkt  

in een vervolgstudie, met name de zogenoemde ‘Globale Actualisatiestudie’ (GAS, 2017). Door de 

toenemende detailleringsgraad en om het geheel werkbaar te houden, is het nodig de Leie van Wervik 

tot Deinze verder op te splitsen in 4 deeltrajecten of ‘panden’. Voor elk pand wordt het basisontwerp 

uitgerold en verder aangepast aan (eventuele) nieuwe inzichten en de specifieke situatie op het ter rein. 

Voor elke van deze vier panden zal  een afzonderlijk (nieuw) project-MER opgemaakt worden dat 

afgestemd is op de toepasselijke detailleringsgraad van het ontwerp en rekening houdt met het 

voortschrijdend inzicht, cumulatieve effecten met de andere deelprojecten en mogelijke 

ontwikkelingsscenario’s. Voor elk deelproject of onderdelen ervan zal ook een afzonderlijke 

omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend.  

Een dergelijke aanpak strookt met de verplichtingen onder de Richtlijn 2011/92/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten.  

- Vooreerst is deze aanpak niet gericht op het kunstmatig opsplitsen van een project teneinde te 

ontsnappen aan de drempels inzake milieueffectrapportage: voor elk deelproject zal immers  

een volwaardig project-MER worden opgemaakt; 

- Bovendien zal in elk project-MER rekening worden gehouden met de cumulatieve effecten van  

de overige deelprojecten. Op die manier wordt voldaan aan de eis dat het buiten beschouwing  

laten van de cumulatieve effecten van verscheidene projecten in de praktijk niet tot gevolg mag 

hebben dat projecten volledig aan de beoordelingsverplichting worden onttrokken, hoewel zij in 

onderlinge samenhang beschouwd ‘aanzienlijke milieueffecten’ in de zin van de project-MER-

richtlijn kunnen hebben.  

Dat is ook hier het geval. Gezien elk deelproject een onderdeel vormt van een groter geheel, met name 

van het binnenvaartproject ‘Seine Schelde Leie’ zal steeds voldoende aandacht worden besteed aan de 

gecumuleerde effecten van de verschillende projectonderdelen/deelprojecten samen, waarbij de 

gevolgen van elk projectonderdeel/deelproject afzonderlijk mogelijks weinig impact hebben, maar van  

de verschillende projectonderdelen/deelprojecten tezamen mogelijk wel. In elk project-MER van een 
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deelproject zal daarom ook een inschatting worden gemaakt van de mogelijke cumulatieve effecten van  

alle bouwstenen van het globale project.  

De bespreking van de cumulatieve effecten zal aan bod komen bij de verschillende 

ontwikkelingsscenario’s die in het project-MER zullen worden meegenomen (waarbij kan worden 

uitgegaan van de realisatie van verschillende projectonderdelen, maar ook van bijv oorbeeld overige 

evoluties (bijvoorbeeld inzake het luik Rivierherstel Leie) in de toekomst).  

Bij de opmaak van een project-MER voor een onderdeel van het totaalproject worden dus de cumulatieve 

effecten van het binnenvaartproject ‘Seine Schelde Leie’, zoals op dat moment vormgegeven, in kaart 

gebracht. Deze beoordeling zal steeds een momentopname zijn. Het kan goed  zijn dat, omwille van het 

tijdsverloop en/of voortschrijdend inzicht het totaalproject nog wordt aangepast of bijgestuurd. De 

omgevingsvergunningsaanvragen voor de overige panden zullen namelijk pas over enkele jaren worden 

ingediend. In dat geval zal voor deze nieuwe panden telkens een nieuw, afzonderlijk project-MER, 

worden opgemaakt, waarbij de reeds gerealiseerde panden deel zullen  uitmaken van de 

referentiesituatie en de overige panden, die in de toekomst zullen worden gerealiseerd,  op hun 

cumulatieve effecten met (1) het pand dat het voorwerp uitmaakt van het project-MER en (2) de reeds 

gerealiseerde panden, zullen worden onderzocht.  

De beschrijving van het ‘Seine Schelde Leie’, zoals het op dat moment voorligt, en  de evolutie ervan 

doorheen de tijd (voortschrijdend inzicht) zullen telkens goed in kaart worden gebracht. Er zal daarom in 

elk project-MER een overzicht worden gegeven van (1) de stand van zaken van het gehele project, (2) 

de reeds gerealiseerde panden en (3) de overige panden die nog zullen worden gerealiseerd (en de 

eventuele bijsturing ervan in het licht van voortschrijdend inzicht).  

 

Figuur 5-1 Schematische weergave van de aanpak van milieueffectenrapportage bij de verschillende panden  
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6. RUIMTELIJKE, ADMINISTRATIEVE, JURIDISCHE EN 

BELEIDSMATIGE SITUERING 

6.1 Ruimtelijke situering 

6.1.1 Ligging van het geplande project 

Het projectgebied bevindt zich op en aan weerszijden van de Leie, en trekt door de gemeenten 

Harelbeke, Wielsbeke en Waregem, tussen de woonkernen van Harelbeke en van Sint -Eloois-Vijve. 

Het traject is in totaal 9,5km lang en omvat 19km oeverstroken. 

Het centrum van Harelbeke is grotendeels verstedelijkt en bevindt zich voornamelijk op de rechteroever 

van de Leie. De beide oevers zijn in Harelbeke bebouwd, en worden voornamelijk ingenomen  door 

industrie met bijhorende kades. Richting Wielsbeke en Waregem worden de oevers vo or een 5km 

extensiever gebruikt, met weiden en groene zones. Het Kanaal Roeselare-Leie takt binnen het 

projectgebied aan op de Leie. De oude Leiearmen, meanders, die nog aanwezig zijn langs het traject 

werden grotendeels als natuurgebied ingericht. Vanaf het centrum van Wielsbeke wordt de Leie 

afwisselend aan weerzijden door watergebonden industrie en door extensieve percelen geflankeerd.   

De volgende meanders bevinden zich ter hoogte van het projectgebied (van noord naar zuid): 

- Meander van Sint-Baafs-Vijve; 

- Meander van Schoondale; 

- Langsliggende meander van Wielsbeke; 

- Meander van Munkenhof; 

- Meander van Bavikhove. 

Langs het tracé van de aanpassingen binnen pand 150 liggen langs beide oevers jaagpaden. Deze 

worden gekruist door 4 bruggen (N357, N382, Desselgemsestraat en N36). 

 
Figuur 6-1  Orthofoto (2019), zie ook Bijlage 2 

Meander van 
Sint-Baafs-Vijve 

Meander van 
Schoondale 

Meander van 

Bavikhove 

Meander van 
Munckenhof Meander van 

Wielsbeke 
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Figuur 6-2  Stratenplan, zie ook Bijlage 2 

6.1.2 Bestemming volgens het gewestplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen en BPA’s 

6.1.2.1 GEWESTPLANNEN 

De ruimtelijke bestemmingen conform de gewestplannen worden aangegeven op Kaart 4 in bijlage 2. 

Binnen het projectgebied zijn het gewestplan Kortrijk (KB 04-11-1977) en het gewestplan Roeselare – 

Tielt (KB 17-12-1979) gelegen. De volgende bestemmingen komen voor binnen het projectgebied: 

Tabel 6-1 Ruimtelijke bestemmingen conform gewestplan 

Bestemming Locatie 

Woongebieden Centrum van Harelbeke 

Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en 

openbaar nut 

Centrum van Harelbeke, ten oosten van de aansluiting 

met he Kanaal Roeselare - Leie 

Parkgebieden Centrum van Harelbeke, ten oosten van de oude 

Leiemeander in Sint-Baafs-Vijve 

Milieubelastende industrieën Centrum van Harelbeke, ten westen van Sint-Eloois-

Vijve aan weerzijden van de Leie, Ten noorden van 

Sint-Eloois-Vijve 

Woonuitbreidingsgebieden Centrum van Harelbeke tegen de N36, ter hoogte van 

Desselgem 

Natuurgebieden Ten noorden van Harelbeke bijna doorlopend tot aan de 

aansluiting met het Kanaal Roeselare-Leie, Ter hoogte 

van Sint-Eloois-VIijve en Sint-Baafs-Vijve aan de Oude 

Leiemeander 

Landschappelijk waardevolle agrarische gebieden Tussen 2 oude Leiemeanders in het gehucht Leiekant 

Agrarische gebieden Tussen Desselgem en Sint-Eloois-Vijve 

Bestaande waterwegen De Leie 
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Bestemming Locatie 

Op te heffen reservatiestrook (2018) Ter hoogte van de Leiemeander aan Sint-Baafs-Vijve 

Bestaande hoogspanningsleidingen Door Sint-Baafs-Vijve heen 

6.1.2.2 RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN 

Gewestelijk RUP  

GRUP ‘Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk’ (goedgekeurd in 2008) 

Het GRUP ‘Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk’ omvat de Leievallei tussen Bavikhove en 

Ooigem (Figuur 6-3). Het RUP loopt over een lengte van 3,3km van het projectgebied, over de 3 

gemeenten gespreid.  

 

Figuur 6-3  Gewestelijk RUP - Deel 5 Plaatsbeek - Ooigembos 

In de bestaande situatie ligt op de linkeroever van de Leie de Plaatsebeekvallei met natte 

beekdalgraslanden en een oude Leiemeander. Een deel van het woonuitbreidingsgebied is in het 

valleigebied gelegen. Verder stroomafwaarts ligt h et oude bos van Ooigem. Dit bos is bijzonder 

waardevol als enig historisch boscomplex van deze omvang en kwaliteit in de West-Vlaamse Leievallei. 

Op de rechteroever worden enkel de gronden langs de Leie van aan de N36 tot aan enkele verruigde 

percelen opgenomen in het RUP. 
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De ruimtelijke visie voor dit deelgebied maakt ruimte voor het herstel van de natuurlijke rivierdynamiek. 

Het bewaren en versterken van de resteren de open ruimte gebieden wordt nagestreefd. Voor het 

behoud en het versterken van het gevarieerd open en halfopen valleilandschap en het waterbergend 

karakter ervan wordt de Leievallei aanzien als een natuurverwevingsgebied in de zin van het decreet 

natuurbehoud. Het ruimtelijk beleid is gericht op de verwevenheid van landbouw, natuur, bos en 

waterberging. 

De linkeroever van dit deel van de Leievallei wordt in het plan opgenomen met als hoofddoelstelling het 

vastleggen van de hoofdfunctie natuur als onderdeel van het VEN. De rechteroever van de Leie wordt 

uitgebouwd tot één groene verbinding met optimalisatie van het educatieve en recreatieve medegebruik. 

Bijgevolg wordt de volledige oever bestemd als gemengd openruimtegebied. Daar waar mogelijk en 

opportuun, wordt de oude nagenoeg parallelle meander opnieuw geïntegreerd bij de Leie.  

GRUP “afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk” (goedgekeurd in 2006) 

Het projectgebied, met name ter hoogte van het centrum van Harelbeke, valt deels binnen de afbakening 

van het regionaal-stedelijk gebied van Kortrijk. Het GRUP voorziet ter hoogte van het projec tgebied geen 

bestemmingswijzigingen. 

GRUP ‘Ventillus’ (in opmaak) 

De doelstelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan is om de vereiste planologische basis te creëren voor 

de realisatie van een aantal noodzakelijke ontwikkelingen van het hoogspanningsnet in  West-

Vlaanderen in functie van de energietransitie. Het basisalternatief voorziet ter hoogte van de brug van 

de N36 in Harelbeke in het herbenutten van de masten van de bestaande luchtlijn. 

Provinciaal RUP 

Binnen het studiegebied zijn geen provinciale RUP’s aanwezig. 

Gemeentelijk RUP 

RUP ‘SEV Wonen aan de Leie’ (Waregem) (goedgekeurd in 2013) 

De rechter Leieoever is ter hoogte van het projectgebied bestemd als Zone voor openbaar groen (artikel 

6) met overdruk jaagpad (artikel 12) (Figuur 6-4). 

RUP ‘Den Aert’ (Wielsbeke) (goedgekeurd in 2014) 

De linkeroever van de Leie wordt hier bestemd als Overig groen - Open ruimte park (artikel 13), met 

daarin een overdruk als erfdienstbaarheidszone in functie van de aanwezigheid van Aquafin -

infrastructuur (Figuur 6-5). Parallel met de oude Leie, haaks op de Leie, is indicatief een overdruk ‘fiets- 

en voetgangersdoorsteek’ opgenomen. 

RUP ‘Ooigem-Zuid’ (Wielsbeke) (goedgekeurd in 2014) 

Ter hoogte van de brug over de Leie aan de Desselgemsestraat is de weg bestemd als Openbaar domein 

(zone 5) en het gebied ten oosten ervan als Natuurgebied (zone 8) met daarin een indicatie voor 

doorgang voetgangers (Figuur 6-6). Ook de oever van de Leie verder stroomopwaarts is bestemd als 

Natuurgebied (zone 8). 
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Figuur 6-4  Grafisch Plan RUP ‘SEV Wonen aan de Leie’ (Waregem) 

 

Figuur 6-5  Grafisch Plan RUP Den Aert (Wielsbeke) 

 

Figuur 6-6  Grafisch Plan RUP ‘Ooigem-Zuid’ (Wielsbeke) 
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RUP ‘Bloemenwijk-Vaarnewijk’ (Harelbeke) (def. vaststelling nietigverklaring RvS, 2019) 

De linker Leieoever ter hoogte van het projectgebied is bestemd als zone voor waterweg en 

aanhorigheden (artikel 10) (Figuur 6-7). Op het jaagpad is een overdruk voor voetgangers - en 

fietsersverbinding indicatie aangeduid (artikel 17). Daarachter bevindt zich een zone voor 

watergebonden bedrijvigheid (artikel 6), ten zuiden met overdruk kantoren. Tussen deze zone en de 

kade is een zone voor groenbuffer (artikel 12). In het zuidelijk deel bevindt zich  een woonproject (artikel 

16) die aansluit op de oever van de Leie, waarbinnen een zone voor gemengde functies (artikel 1) en 

een zone voor wonen met beperkte nevenfuncties (artikel 2) met overdruk kantoorgebouw (indicatief, 

artikel 13) wordt voorzien. 

 

Figuur 6-7  Grafisch Plan RUP Bloemenwijk-Vaarnewijk (Harelbeke) 

6.2 Juridische en beleidsmatige situering 

In Tabel 6-2 wordt een beknopt overzicht gegeven van de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 

en hun relevantie voor voorliggend project. Indien relevant, wordt verder ook verwezen naar de 

bijhorende figuren of paragrafen die de juridische en beleidsmatige randv oorwaarden uitgebreider 

toelichten. De relevantie van de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden wordt verder toegelicht 

en meer uitgebreid besproken in de verschillende relevante hoofdstukken en milieudisciplines. 

Opmerkingen: 

- Verwijzing naar een decreet of besluit houdt impliciet een verwijzing in naar eventuele latere 

wijzigingen hieraan; 

- Verwijzing naar een decreet houdt impliciet en vo or zover niet reeds vermeld een verwijzing in 

naar de onderliggende uitvoeringsbesluiten. 



 

 

39 

 

Tabel 6-2 Juridische randvoorwaarden en relevantie voor het project 

Randvoorwaarde Inhoudelijke beschrijving Relevant 
Bespreking relevantie 

O = onderzoekssturend/ P = procedurebepalend 

Ruimtelijke ordeningsrecht 

Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening 

Omvat bepalingen inzake de organisatie, planning, vergunningenbeleid en 

handhaving. Het voorziet onder meer in de opmaak van structuurplannen op drie 

niveaus (gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk) en legt de bevoegdheden van 

de genoemde beleidsniveaus vast. Ruimtelijke uitvoeringsplannen werken de 

algemene afspraken van het structuurplan juridisch verder uit. Ruimtelijke 

uitvoeringsplannen komen in de plaats van plannen van aanleg en gewestplannen. 

Ja  

(P) 

Zie verder in deze tabel onder “Gewestplan”, “Algemene en 

bijzondere plannen van aanleg” en “Structuurplannen”. 

Gewestplan Gewestplannen bevatten stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, 

de inrichting en/of het beheer van gronden. 

Het gewestplan heeft hetzelfde juridische statuut als RUP’s en BPA’s.  

Ja  

(P) 

Het projectgebied is grotendeels gelegen in het origineel 

gewestplan Kortrijk (KB 04-11-1977) en deels in het origineel 

gewestplan Roeselare – Tielt (KB 17-12-1979) en het 

algemene gewestplan (KB 10-11-1998). Een algemene 

beschrijving van het gewestplan is opgenomen bij de 

ruimtelijke situering. 

Algemeen en Bijzonder Plan van 

Aanleg (APA/BPA) 

Algemene Plannen van Aanleg (APA) zijn gedetailleerde 

bodembestemmingsplannen met toevoeging van stedenbouwkundige voorschriften 

voor de hele gemeente. Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA) zijn gemeentelijke 

bestemmingsplannen voor een deel van de gemeente die vroeger werden 

opgemaakt ter verfijning van het gewestplan. 

Het decreet op de Ruimtelijke ordening bepaalt dat de BPA’s vervangen worden 

door gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP), omdat deze steeds 

vertrekken vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan. Zolang er geen 

goedgekeurd ruimtelijk structuurplan is opgemaakt, gebeurt een 

bestemmingswijziging via een BPA. De bestaande BPA’s blijven ook rechtsgeldig 

tot ze worden vervangen door een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Neen Er zijn geen BPA’s ter hoogte van het projectgebied van 

toepassing. 

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen Bestemmingswijzigingen gebeuren via ruimtelijke uitvoeringsplannen. Een ruimtelijk 

uitvoeringsplan (RUP) bevat stedenbouwkundige voorschriften inzake de 

bestemming, de inrichting en/of het beheer. Het RUP werkt de algemene afspraken 

van het structuurplan juridisch verder uit. RUP’s komen in plaats van BPA’s en het 

gewestplan. Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een instrument om uitvoering te 

geven aan het gewestelijk/provinciaal/gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, waarin 

de grote beleidslijnen i.v.m. het ruimtelijk functioneren worden weergegeven. 

Ja  

(P) 

Het projectgebied is deels gelegen binnen de 

afbakeningslijnen van de volgende RUP’s:  

Gewestelijk RUP: 

• GRUP ‘Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk’ 

• GRUP “afbakening regionaal-stedelijk gebied 

Kortrijk” 

• GRUP Ventillus (in opmaak) 

Gemeentelijk RUP 

• Waregem 

o RUP SEV Wonen aan de Leie 
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Randvoorwaarde Inhoudelijke beschrijving Relevant 
Bespreking relevantie 

O = onderzoekssturend/ P = procedurebepalend 

 

• Wielsbeke 

o RUP Den Aert 

o RUP Ooigem-Zuid 

• Harelbeke 

o RUP Bloemenwijk-Vaarnewijk 

Gewest- of 

grensoverschrijdende wetgeving 

Het verdrag inzake m.e.r. in grensoverschrijdend verband werd op 25 februari 1991 

aangenomen te Espoo (Finland) en ondertekend door de Europese Gemeenschap. 

De doelstellingen van het verdrag van Espoo zijn dezelfde als van 

milieueffectrapportage in het algemeen, zei het dat vooral de nadruk wordt gelegd 

op de voorkoming, beperking en beheersing van belangrijke nadelige grens-

overschrijdende milieueffecten van voorgenomen activiteiten. Op 9 juni 1999 (B.S. 

31/12/1999) heeft België via de ‘wet houdende instemming met het Verdrag inzake 

milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, gedaan te Espoo op 

25/02/1991’ het verdrag bekrachtigd. Verder kan er inzake 

gewestgrensoverschrijdende milieueffecten ook verwezen worden naar het samen-

werkingsakkoord van 4 juli 1994 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de Europese richtlijn van 27 juni 1985 

betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 

projecten (85/337EEG), gewijzigd door de richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 

maart 1997.  

Neen Het projectgebied is niet gelegen in de nabijheid van een 

ander gewest of land, waardoor er geen 

grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn. 

Het project kadert wel binnen het Seine-Schelde programma 

waarbij de doorgang van Vb-schepen vanuit Frankrijk worden 

beoogt. Wanneer deze doorgang effectief gerealiseerd zal 

zijn, zal dit grensoverschrijdende effecten teweegbrengen 

(o.a. mobiliteitsshift, wijziging uitstoot, …). Deze 

grensoverschrijdende effecten zijn reeds onderzocht in het 

plan-MER van 2008 en het project-MER van 2010. 

Mobiliteitsaspecten 

Decreet basismobiliteit  Het Vlaams decreet basisbereikbaarheid van 3 april 2019 werd op 12 juni 2019 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad trad in werking op 22 juni 2019. Het decreet, 

dat onder meer de combimobiliteit introduceert als uitgangspunt van het 

mobiliteitsbeleid, beoogt het openbaar vervoer in Vlaanderen grondig om te vormen 

van een aanbodgericht openbaar vervoer naar een vraaggestuurd systeem. Het 

plan omvat o.m. de introductie van vervoerregio’s. De invoering van die 

vervoersregio’s werd uitgesteld tot het voorjaar van 2022. Specifiek voor deze 

studieopdracht zal er een projectstuurgroep opgericht worden. De conclusies van 

de overlegmomenten zijn mede procedurebepalend. 

Ja  

(P) 

Het decreet bepaalt mee de context waarbinnen mobiliteit zich 

de komende jaren zal ontwikkelen, met name voor wat betreft 

openbaar vervoer. Waregem en Harelbeke behoren tot de 

Vervoerregio Kortrijk, Wielsbeke behoort tot de vervoerregio 

Roeselare. 

Decreet gemeentewegen Het decreet gemeentewegen (Decreet van 3 mei 2019 houdende de 

gemeentewegen) legt het kader vast voor een geïntegreerde benadering en 

uniforme regelgeving voor alle gemeentewegen. Het decreet trad in werking op 1 

september 2019. Het decreet vervangt de Wet op de Buurtwegen van 1841. 

Ja (P+O) Het decreet maakt komaf met het traditionele onderscheid 

tussen de 'gewone' gemeentewegen enerzijds en de 

buurtwegen anderzijds. Zo wordt er voorzien in een uniform 

statuut voor alle gemeentewegen, onderworpen aan eenzelfde 

procedure inzake de aanleg, wijziging en opheffing, die tevens 

wordt afgestemd op de ruimtelijke plannings- en 

vergunningsprocedures. Verder voorziet het decreet o.m. het 
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beleidskader, het beheer en de handhaving van de 

gemeentewegen en de principiële onverjaarbaarheid van de 

gemeentewegen 

Beslissing van de Vlaamse 

Regering over de bouwvrije 

zones langs autosnelwegen 

Op 25 januari 2019 keurde de Vlaamse Regering een nieuw besluit betreffende de 

vrije stroken langs autosnelwegen goed. Het besluit beoogt, samengevat, de 

modernisering van de oude federale regels. 

Neen Er liggen geen autosnelwegen in de nabijheid van Het 

projectgebied. 

Gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening 

inzake wegen voor 

voetgangersverkeer 

Deze algemene bouwverordening bevat voorschriften inzake wegen voor 

voetgangersverkeer, aan te leggen of aan te passen in de bebouwde kom. 

Neen De verhardingen binnen het projectgebied vallen niet binnen 

de bebouwde kom 

Milieubeheer- en milieuhygiënerecht 

Omgevingsvergunningsdecreet 

en omgevingsvergunningsbesluit 

– VLAREM II 

Het omgevingsvergunningsdecreet behandelt de vergunningsplicht voor 

stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van ingedeelde inrichtingen en de 

vegetatiewijzigingen. 

Ja  

(P+O) 

Voor het project wordt een omgevingsvergunning 
aangevraagd omwille van de stedenbouwkundige 

handelingen en vegetatiewijzigingen. Er is geen vergunning 
voor exploitatie van een ingedeelde inrichting vereist. 

In VLAREM II zijn de milieuvoorwaarden, gekoppeld aan de vergunning tot 

exploitatie van een hinderlijke inrichting opgenomen. 

Indien een bemaling noodzakelijk is tijdens de aanlegwerken 
en het bemalingswater geloosd wordt in de nabije 

waterlopen, dan dient, afhankelijk van het verwachte 
opgepompte debiet van de bemaling door de contractant een 

vergunning te worden aangevraagd. 

VLAREMA – Besluit van de 

Vlaamse Regering tot 

vaststelling van het Vlaams 

reglement betreffende het 

duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en 

afvalstoffen (17 februari 2012) 

Het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 

afvalstoffen, het VLAREMA, bevat meer gedetailleerde voorschriften over 

(bijzondere) afvalstoffen, grondstoffen, selectieve inzameling, vervoer, de 

registerplicht en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. 

Ja (O) Indien afbraakwerkzaamheden (aanwezige leidingen, 

wegenis,…) noodzakelijk zijn, dient Vlarema gevolgd te 

worden 

Decreet betreffende de 

bodemsanering en de 

bodembescherming (27 oktober 

2006) en VLAREBO  

Het decreet voorziet in een regeling voor de identificatie van verontreinigde gronden, 

een grondinformatieregister, een regeling voor nieuwe en voor historische 

bodemverontreiniging en een bijzondere regeling voor grondverzet. 

Ja  

(P+O) 

Bij OVAM worden de beschikbare gegevens (Kaart 10) 

opgevraagd binnen het studiegebied en besproken binnen de 

discipline Bodem. Daarnaast gebeurt een milieuhygiënisch 

onderzoek in het kader van het voorziene grondverzet. 

Europese richtlijn 

Omgevingslawaai 2002/49/EG 

Met de richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van 

omgevingslawaai beoogt men op Europees niveau een gemeenschappelijke 

aanpak te bepalen om op Europees niveau een gemeenschappelijke aanpak te 

bepalen om basis van prioriteiten de schadelijke gevolgen, hinder inbegrepen, van 

blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen of te verminderen. 

Ja  

(O) 

Doelstellingen zijn van toepassing en zal worden behandeld in 

de Discipline Geluid & Trillingen. 
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Besluit van de Vlaamse regering 

inzake de evaluatie en 

beheersing van 

omgevingslawaai 22/07/2005  

In dit besluit wordt de factor Lden als geluidsbelastingsindicator naar voor 
geschoven. Daarnaast worden maatregelen ter beheersing van het 

omgevingsgeluid vastgelegd. 

Ja  
(O) 

Dit besluit is van toepassing en zal worden behandeld in de 

Discipline Geluid & Trillingen. 

Differentiatie 

milieukwaliteitsnormen 

omgevingslawaai naar 

omgevingskenmerken 

19/09/2008 

Een consensustekst opgesteld door het dept. LNE van de Vlaamse Overheid met 

een voorstel van te hanteren richtwaarden voor spoor- en wegverkeer (door de 

overheid gedifferentieerde referentiewaarden genoemd). Het betreft een 

voorbereidend document om in de toekomst richt- en grenswaarden voor spoor- en 

wegverkeersgeluid in Vlarem II op te nemen. 

Ja  

(O) 

Deze consensustekst is van toepassing en zal worden 

behandeld in de Discipline Geluid & Trillingen. 

DIN 4150 – Drempelwaarden 

voor blootstelling aan trillingen 

van industrie, spoorverkeer en 

wegverkeer 

Duitse normering waarin grenswaarden worden gegeven om trillingshinder naar 

personen in gebouwen te vermijden (DIN 4150 Teil 2 “Erschütterungen im 

Bauwesen; Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden” (Juni 1999)) en om 

structurele schade aan gebouwen te vermijden (DIN 4150 Teil 3 “Erschütterungen 

im Bauwesen: Einwirkungen auf bauliche Anlage” (feb. 1999)). 

Ja  

(O) 

Deze norm is van toepassing voor de beoordeling van 

omgevingstrillingen en zal worden behandeld in de Discipline 

Geluid & Trillingen 

Kyotoprotocol 

(December 1997) 

Het in december 1997 goedgekeurde Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van 

de Verenigde Naties over klimaatverandering (UNFCCC) is voortgekomen uit de 

nieuwe houding van de internationale gemeenschap ten aanzien van 

klimaatverandering. In dit protocol hebben de industrielanden zich ertoe verbonden 

hun uitstoot van zes broeikasgassen (kooldioxide, methaan, distikstofoxide, 

fluorkoolwaterstoffen, perfluorkoolwaterstoffen en zwavelhexafluoride) tussen 2008 

en 2012 met ten minste 5% terug te dringen ten opzichte van de uitstoot in 1990. 

In dit kader hebben de EU-lidstaten zich ertoe verbonden hun emissies in 

bovengenoemde periode met 8% te verlagen. In 2003 lag het totale emissieniveau 

van de zes broeikasgassen in de Europese Unie 1,7% onder dat van 1990. 

Op 31 mei 2002 hebben de Unie en haar lidstaten het Kyotoprotocol geratificeerd. 

Na de ratificatie van het protocol door Rusland in 2004 is het op 16 februari 2005 

in werking getreden en werd het voor de ondertekenende landen bindend. 

Ja  

(O) 

Zal worden behandeld in de Discipline Lucht. 

De geldigheidsperiode van het Kyoto-protocol is in principe 

afgelopen in 2012. 

De doelstellingen van het protocol worden vervangen door het 

akkoord van Parijs, van zodra dit in werking treedt. Vooralsnog 

hebben nog niet voldoende landen het akkoord geratificeerd 

om het in werking te doen treden; dit geldt ook voor de EU en 

België. 

De doelstellingen van Parijs zijn uitgedrukt in het niet 

overschrijden van een bepaalde temperatuurgrens (+1,5 of +2 

°C tegenover pre-industriële tijden). De ondertekenaars 

moeten hiertegenover bepaalde, nader te bepalen 

inspanningen zetten (de zgn. “nationally determined 

contributions” of NDC’s). De eerdere engagementen van de 

EU op dit vlak en de vertaling ervan naar de lidstaten vormen 

op dit moment de NDC waar België zich moet aan houden. De 

verdeling hiervan over de gewesten vormt nog het voorwerp 

van discussie. 

Göteborg Protocol 

(30 november 1999) 

Het Protocol van Göteborg stelt voor ieder land dat partij is, een maximaal 

emissieniveau (emissieplafond) vast voor vier (groepen) verontreinigende stoffen: 

zwavel, stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen en ammoniak. Deze plafonds 

die in eerste instantie tegen 2010 moesten worden nageleefd, werden in onderling 

Ja  

(O) 

Doelstellingen zijn van toepassing en zullen worden 

behandeld in de Discipline Lucht. 
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overleg vastgesteld op basis van wetenschappelijke evaluaties van de effecten 

van verontreiniging en de mogelijkheden om de emissies te beperken. Het verdrag 

is intussen (sinds 2013) verlengd tot 2020. Wanneer het protocol volledig ten 

uitvoer zal zijn gelegd, zullen de zwavelemissies in Europa met ten minste 63 %, 

de Nox- emissies met 41 %, de VOC-emissies met 40 % en de ammoniakemissies 

met 17 % zijn verminderd ten opzichte van 1990. 

Richtlijn 2001/81/EG inzake 

nationale emissieplafonds voor 

bepaalde luchtverontreinigende 

stoffen (NEC-richtlijn) 

(27 november 2001, 9 maart 

2007) 

Vlaams emissiereductieprogramma voor NOX, SO2, VOS en NH3: De Europese 

NEC-richtlijn legt vanaf het jaar 2010 voor de polluenten NOX, SO2, VOS en NH3 

emissieplafonds op voor de lidstaten. In België werden deze plafonds opgedeeld in 

4 plafonds: per gewest een plafond voor stationaire bronnen, en één Belgisch 

plafond voor transport. Deze plafonds zijn voor Vlaanderen opgenomen in bijlage 

2.10.A van Vlarem II. België moet van Europa reductieplannen opmaken waarin 

per polluent en per sector aangegeven wordt welke maatregelen zullen genomen 

worden om de emissieplafonds te kunnen respecteren. Het laatste NEC-

reductieprogramma werd op 9 maart 2007 door de Vlaamse regering 

goedgekeurd. Tot 2019 blijft deze richtlijn van kracht. Vanaf 2020 wordt de NEC 

herzien. 

Ja  

(O) 

Doelstellingen zijn van toepassing en zullen worden 

behandeld in de Discipline Lucht. 

Europese kaderrichtlijn Lucht 

(publicatie op 11/06/2008 van 

nieuwe kaderrichtlijn 2008/50 

EG) 

Legt doelstellingen vast waaraan luchtkwaliteit dient te voldoen. Omvat een eerder 

globale benadering maar legt concrete grenswaarden en richtwaarden op, via 

dochterrichtlijnen, waaraan dient voldaan te worden.  

Ja  

(O) 

Doelstellingen zijn van toepassing en zullen worden 

behandeld in de Discipline Lucht. 

Richtlijn 1999/30/EG 

(22 april 1999) 

Richtlijn betreffende luchtkwaliteitsnormen voor SO2, NOx, fijn stof en lood. Ja  

(O) 

Doelstellingen zijn van toepassing en zullen worden 

behandeld in de Discipline Lucht. 

Luchtkwaliteitsdoelstellingen 

WHO 

Omvat luchtkwaliteit-richtlijnen voor Europa. Ja  

(O) 

Doelstellingen zijn van toepassing en zullen worden 

behandeld in de Discipline Lucht. 

Beheer van oppervlakte- en grondwater 

Richtlijn 2000/60/EG van het 

Europees Parlement en de Raad 

van 23 oktober 2000 tot 

vaststelling van het kader van 

communautaire maatregelen 

betreffende het waterbeleid 

(Europese kaderrichtlijn Water, 

KRW). 

De hoofddoelen van de Europese kaderrichtlijn Water zijn: bescherming van 

ecosystemen, duurzaam gebruik van de waterbronnen, de bescherming van het 

aquatisch milieu, de vermindering van de verontreiniging van het grondwater en de 

afzwakking van de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte. Deze 

doelstellingen hebben vooral betrekking op waterkwaliteitsaspecten en in mindere 

mate op waterkwantiteitsaspecten. 

In het Wezer-arrest is ingegaan op de vraag hoe “achteruitgang van de toestand 

van een oppervlaktewaterlichaam” (als bedoeld in art. 4, eerste lid, onder a, van de 

KRW) moet worden uitgelegd. Dat artikel verplicht ertoe dat de lidstaten hun 

Ja  

(P+O) 

Voor oppervlaktewateren geldt dat in principe 15 jaar na 

inwerkingtreding een ‘goede toestand’ moet zijn bereikt. Ook 

voor grondwater geldt dat er een goede watertoestand moet 

bestaan. Naast het bestaan van een evenwicht tussen 

onttrekkingen en aanvullingen dient een goede chemische 

toestand te worden bereikt. 

Omgezet in Vlaamse regelgeving via het Decreet Integraal 

Waterbeleid. 
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Wezer-arrest (Hof van Justitie 

Europa dd. 1/07/2015, C-461/3) 

goedkeuring voor een project weigeren als dat project kan leiden tot een 

achteruitgang van de toestand van een oppervlaktewater resp. een goed ecologisch 

potentieel en een goede chemische toestand in gevaar brengt. M.a.w. deze 

doelstellingen houden in dat de “goede status” voor oppervlaktewateren moet 

worden bereikt en dat wordt voldaan aan de gestelde normen voor de ecologische 

en chemische kwaliteit. De doelstellingen vanuit de KRW worden gezien als 

resultaatsverplichtingen. Indien het project zou leiden tot achteruitgang van de 

toestand van de Leie kan de vergunning tot het bekomen van dit project geweigerd 

worden. 

Decreet betreffende het 

integraal waterbeleid (18 juli 

2003 gecoördineerd op 15 juni 

2018) 

Integraal waterbeleid is een beleid dat streeft naar het gecoördineerd en 

geïntegreerd ontwikkelen, beheren en herstellen van het watersysteem zodat het 

voldoet aan de kwaliteitsdoelstellingen voor het ecosysteem en aan het huidige 

multifunctioneel gebruik, zonder daarbij de multifunctionaliteit voor de komende 

generaties in het gedrang te brengen. 

Met het nieuwe decreet is de watertoets in voege getreden. Bij elke beslissing over 

een plan, programma of vergunning moet de bevoegde overheid nagaan of er 

schade kan ontstaan aan het watersysteem. Zij mogen ingrepen met een 

schadelijk effect niet langer toestaan. Als de schade kan beperkt worden, moeten 

ze compenserende maatregelen opleggen. De nadruk ligt op het vermijden van 

effecten met betrekking tot overstromingen. 

Alle ingrepen in het watersysteem met een potentieel schadelijk effect zijn bijgevolg 

onderworpen aan de watertoets. 

Neen Voor het project moet geen watertoets opgemaakt worden, 

gezien de enige wegen die worden heraangelegd tot de 

openbare weg behoren. 

Besluit van de Vlaamse 

Regering tot vaststelling van 

nadere regels voor de 

toepassing van de watertoets, 

tot aanwijzing van de 

adviesinstantie en tot 

vaststelling van nadere regels 

voor de adviesprocedure bij de 

watertoets. 

(20 juli 2006) 

Het besluit van de Vlaamse Regering legt de richtlijnen vast voor de 

vergunningsverleners. Daarmee beoogt de Vlaamse Regering een objectieve en 

uniforme toepassing door de vele beslissingnemende overheden. Deze richtlijnen 

moeten vanaf 1 november 2006 toegepast worden op alle nieuwe vergunningen. 

De watertoets houdt in dat bij de beslissing over een vergunning, plan of 

programma, rekening gehouden wordt met de mogelijke nadelige gevolgen ervan 

voor het watersysteem en voor de functies die het watersysteem voor de mens 

vervult. 

Ja In het MER worden de elementen van de watertoets 

opgenomen. 

Stedenbouwkundige 

verordening inzake 

hemelwaterputten, infiltratie- en 

buffervoorzieningen en 

Dit besluit omvat de minimale voorschriften voor de lozing van niet-verontreinigd 

hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakken. Het algemeen uitgangsprincipe 

hierbij is dat hemelwater in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. In 

tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden 

Ja  

(P+O) 

Bij de uitvoering van het project dient men rekening te houden 

met de geldende bepalingen van deze gewestelijke 

verordening. 
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gescheiden lozing van 

afvalwater en hemelwater. 

(goedgekeurd op 1 oktober 2004 

en gewijzigd op 1 januari 2014) 

geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkt debiet 

vertraagd wordt afgevoerd. 

Wet op de onbevaarbare 

waterlopen 

Classificering en wetgeving rond werken van verbetering of wijziging voor 

onbevaarbare waterlopen. 

Ja  

(P+O) 

Er komen verschillende onbevaarbare waterlopen uit op de 

Leie in het projectgebied: 

2
de

 categorie: Vaarnewijkbeek, Beverenbeek, Hazebeek, 

Barmbeek, Straatbeek, Knokbeek 1, Waalshoekbeek, 

Leiebeek 

Niet-geklasseerd: Paddebeek, Oude Leiearm, Kasteelbeek 

En bijkomende naamloze waterloopsegmenten 

Kwaliteitsnormen 

oppervlaktewater.  

Besluit van 8 december 1998 en 

Besluit houdende algemene en 

sectorale bepalingen inzake 

milieuhygiëne (VLAREM II) van 

1 juni 1995 (laatst gewijzigd op 7 

januari 2005). 

Legt de kwaliteitsdoelstellingen van de waterlopen vast.  

Overeenkomstig de EG-richtlijnen werd hiervoor de volgende wetgeving 

ontwikkeld: 

− de Wet van 24/05/83 betreffende de kwaliteitsobjectieven van 

oppervlaktewater met als uitvoeringsbesluiten het KB van 25/09/84 tot 

vaststelling van de normen die de kwaliteitsobjectieven bepalen van zoet 

water, bestemd voor de productie van drinkwater, het KB van 17/02/84 tot 

vaststelling van de algemene immissienormen voor zwemwater, 

schelpdierwater en zoet water dat bescherming of verbetering behoeft om 

geschikt te zijn voor het leven van vissen. 

− de Wet van 26/03/71 op de bescherming van de oppervlaktewateren 

tegen verontreiniging. De inhoud hiervan is opgenomen in VLAREM II 

voor wat betreft de milieukwaliteitsnormen. 

− VLAREM II houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake 

milieuhygiëne, in uitvoering van het Decreet betreffende de 

milieuvergunning. Bijzondere milieukwaliteitsnormen voor 

oppervlaktewateren met verschillende bestemmingen werden hierin 

opgenomen. 

Ja  

(P+O) 

In de discipline Water wordt de huidige waterkwaliteit van de 

waterlopen binnen het studiegebied besproken en de effecten 

van het project afgetoetst worden ten opzichte van de 

relevante kwaliteitsdoelstellingen. 

Besluit van de Vlaamse 

Regering houdende 

reglementering van de 

handelingen binnen de 

watergebieden en de 

beschermingszones. 

Deze regelgeving heeft tot doel het grondwater te beschermen dat gebruikt wordt 

voor drinkwater. Hiervoor worden drie verschillende beschermingszones 

afgebakend met telkens strengere regelgeving wanneer de grondwaterwinning 

dichter wordt genaderd. 

Neen In het studiegebied zijn geen grondwaterbeschermingszone of 

waterwingebieden gelegen. 
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(27 maart 1985) 

Grondwaterdecreet 

(24 januari 1984) 

Het decreet betreffende het grondwaterbeheer vermeldt dat de Vlaamse Regering 

in de waterwingebieden en beschermingszones volgende zaken kan verbieden, 

reglementeren of aan een vergunning onderwerpen: 

− het vervoeren, opslaan, deponeren, afvoeren, bedelven, storten, direct of 

indirect lozen en uitstrooien van stoffen die het grondwater kunnen 

verontreinigen; 

− de kunstwerken, werken en werkzaamheden, alsmede de wijzigingen in 

de grond of de ondergrond die een gevaar voor verontreiniging van het 

grondwater kunnen inhouden. 

Door wijzigingen in de milieuwetgeving is de procedure voor het aanvragen van een 

vergunning voor de onttrekking van of infiltratie naar het grondwater, evenals voor 

boringen naar grondwater, geïntegreerd in VLAREM I (rubrieken 52 tot en met 55). 

Specifieke voorwaarden voor hoger genoemde activiteiten zijn opgenomen in de 

hoofdstukken 5.52 tot en met 5.55 van VLAREM II, toegevoegd bij Art. 240. De 

bemaling wordt onderverdeeld in drie klassen afhankelijk van het debiet. 

De milieukwaliteitsnormen voor bodem en grondwater en de beleidstaken worden 

weergegeven in hoofdstuk 2.4 van VLAREM II en bijlagen 2.4.1 en 2.4.2. Algemene 

milieuvoorwaarden met betrekking tot de beheersing van bodem- en 

grondwaterverontreiniging zijn weergegeven in hoofdstuk 4.3 van VLAREM II.  

Ja  

(P+O) 

Potentiële invloeden van het project op de 
grondwaterkwantiteit en -kwaliteit zullen worden nagegaan in 
het MER. 

In verband met de te volgen vergunningsprocedure in het 

geval in het kader van de werken tijdelijke bemaling nodig is, 

worden grondwaterwinningen in verschillende categorieën 

onderverdeeld. 

Natuurbeschermingsrecht 

Decreet betreffende het 

natuurbehoud en het natuurlijk 

milieu (Natuurdecreet) 

(21 oktober 1997 en laatst 

gewijzigd op 22 juni 2018) 

Regelt de bescherming, ontwikkeling, beheer en herstel van de natuur en de 

natuurlijke milieus. 

Op 9 juli 2002 werd het decreet aangepast, waarbij verschillende belangrijke punten 

in het decreet zijn opgenomen, zoals: 

• Het VEN: art 17 tot en met art 26bis beschrijven de afbakening en de 
voorschriften in het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk). In het VEN gelden een 
aantal algemene voorschriften. Het doel hiervan is minstens de bestaande 

natuurkwaliteiten van het gebied te behouden. Op termijn zullen, in 
samenspraak met de verschillende gebruikers en eigenaars, ook specifieke 

maatregelen worden afgesproken om de bijzondere natuurwaarden te 
beschermen en te ontwikkelen. Die afspraken worden vastgelegd in een 

natuurrichtplan. 

• De Vogel- en Habitatrichtlijngebieden en Ramsargebieden. Betreft de 
afbakening van speciale beschermingszones (SBZ) inzake het behoud van de 

Ja 

(P+O) 

De algemene principes en bepalingen van het natuurdecreet 

gelden voor alle aanwezige natuur in het studiegebied.  

Er is 1 VEN-gebied dat door het projectgebied wordt gekruist, 

de West-Vlaamse Leievallei. 

Er zijn geen Vogel- of Habitatrichtlijngebieden of gesitueerd in 

de nabije omgeving van het projectgebied 
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vogelstand, de natuurlijke habitats en wilde flora en fauna en de waterrijke 

gebieden (wetlands). 

Besluit van de Vlaamse 

Regering tot vaststelling van de 

voorwaarde voor de erkenning 

van natuurreservaten en van 

terreinbeherende 

natuurverenigingen en 

houdende toekenning van 

subsidies. 

(27 juni 2003) 

Omvat gebieden die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling van 

natuur, aangewezen of erkend door de Vlaamse regering. 

Neen Er is geen Vlaams of erkend natuurreservaat gelegen in de 

nabijheid van het projectgebied (Kaart 27). 

Besluit van de Vlaamse 

Regering tot vaststelling van 

nadere regels ter uitvoering van 

het decreet van 21 oktober 1997 

betreffende het natuurbehoud en 

het natuurlijk milieu. 

(23 juli 1998) 

Dit besluit legt de bepalingen vast voor het wijzigen van een vegetatie of van een 

klein landschapselement. 

Wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen zijn verboden of aan 

voorwaarden verbonden. Dit laatste betekent dat voor de werken een 

omgevingsvergunning Vegetatiewijzing aangevraagd moet worden. Deze 

vergunningsaanvraag wordt samen met de stedenbouwkundige handelingen en de 

ingedeelde inrichtingen behandeld.  

- Sommige handelingen zijn overal verboden; een holle weg, graft, bron, 
moeras, ven, heidegebied, waterrijk gebied of duinvegetatie, mag nergens 
gewijzigd worden. 

- Sommige werken aan kleine landschapselementen zijn 
natuurvergunningsplichtig (zie onder), afhankelijk van de 

gewestplanbestemming5. 

Ja 

(P+O) 

De discipline Biodiversiteit gaat na of er kleine 

landschapselementen door het project beïnvloed worden. 

Specifiek voor dit project dient de rietvegetatie vermeld te 

worden, dewelke niet mag gewijzigd worden. 

Bosdecreet en Besluit van de 

Vlaamse Regering tot 

vaststelling van nadere regels 

inzake compensatie van 

ontbossing en ontheffing van het 

verbod op ontbossing. 

(16 februari 2001 en laatst 

gewijzigd op 22 juni 2018) 

Om beboste zones maximaal te bescherming is de regeling globaal gebaseerd op 

de drie volgende principes: 

• Ontbossen is verboden, tenzij anders bepaald in het Bosdecreet 
(noodzakelijk voor werken van algemeen belang, in zones met bestemming 

woongebied en industrie, op uitvoerbare delen van een niet-vervallen 
verkaveling). 

• Als ontbossing niet verboden is, dan is een omgevingsvergunning vereist. 
Een omgevingsvergunning voor ontbossing of een verkavelingsvergunning 
voor beboste gronden kan niet verleend worden zonder compensatie. 

Ja  

(P+O) 

Er zijn beboste percelen aanwezig binnen de contour van het 

projectgebied (Kaart 28). Indien in het kader van dit project bos 

permanent verdwijnt, dient dit gecompenseerd te worden. 

 
5  Voor werken die men wil uitvoeren in de groen-, park, buffer-, bos-, vallei-, bron- en natuurontwikkelingsgebieden, in de agrarische gebieden, in de agrarische gebieden met ecologisch, 

bijzonder en landschappelijk belang, in de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden, Ramsargebieden, de duingebieden en in de gebieden van het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk 

(IVON) moet men een Vegetatiewijziging aanvragen. De vergunningverlenende overheid is die instantie die het totaalproject behandelt.  
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• Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt een 
boscompensatievoorstel toegevoegd als verplicht onderdeel van het dossier. 

Besluit van de Vlaamse 

Regering tot vaststelling van 

regelen betreffende de 

aanwijzing of erkenning en het 

beheer van de bosreservaten 

De Vlaamse Regering stelt vast voor welke bossen of bosgedeelten bijzondere 

beschermings- en beheersmaatregelen worden genomen omdat ze een 

ecologische en wetenschappelijke functie te vervullen hebben. Deze bossen 

worden vanaf de aanwijzing of erkenning bosreservaten genoemd. 

Neen Er is geen bosreservaat gelegen in de nabijheid van het 

projectgebied. 

Besluit van de Vlaamse 

Regering tot vaststelling van 

nadere regels inzake 

compensatie van ontbossing en 

ontheffing van het verbod op 

ontbossing.  

Een compenserende bebossing kan slechts, met inachtneming van alle wettelijke 

en reglementaire bepalingen, worden uitgevoerd op terreinen die nog niet bebost 

zijn. Deze bebossing mag afhankelijk van de bestemming van een grond al dan 

niet plaatsvinden. Daarnaast kan een compenserende bebossing niet gebeuren op 

terreinen die reeds buiten het kader van artikel 90 bis van het bosdecreet dienen 

bebost of herbebost te worden. 

Ja (O) Eventuele boscompensatie zal in de discipline Biodiversiteit 

toegelicht worden. 

Besluit van de Vlaamse 

Regering met betrekking tot 

soortenbescherming en 

soortenbeheer 

Dit decreet regelt: 

• De inventarisatie en registratie van inheemse soorten, Rode lijst soorten en 

invasieve soorten 

• Soortenbescherming en soortenbehoud 

• Soortenbeheer 

• De werking van opvangcentra voor wilde dieren 

• Het houden van beschermde soorten in gevangenschap 

• Toezichtsbepalingen 

Ja (O) In de discipline Biodiversiteit zal worden nagegaan of het 

project een impact heeft op beschermde soorten. 

Besluit van de Vlaamse 

Regering houdende 

maatregelen inzake 

natuurbehoud op de bermen 

beheerd door publiekrechtelijke 

rechtspersonen. 

Het Bermbesluit werd genomen in uitvoering van de Wet op het natuurbehoud. De 
doelstelling van het Bermbesluit is een natuurvriendelijk bermbeheer te stimuleren 

en via een aangepast maaibeheer met daartoe geschikt materieel en met het 
verbod tot gebruik van biociden. Het Bermbesluit voorziet dat niet gemaaid wordt 

vóór 15 juni; het maaisel steeds dient afgevoerd te worden; er niet lager dan 10 cm 
gemaaid mag worden en er geen biociden gebruikt worden. 

Ja  

(O) 

Dit besluit is van toepassing en zal worden behandeld in de 

Discipline Biodiversiteit. 

Bescherming van het cultuurhistorisch patrimonium 

Verdrag van Malta Het doel van deze conventie is de bescherming van het archeologisch erfgoed als 
een bron van het Europese collectieve geheugen en als een instrument voor 

historische en wetenschappelijke studie. 

Ja  

(O) 

De impact van het project op het archeologisch erfgoed zal in 

de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

besproken en beoordeeld worden. 

Onroerenderfgoeddecreet 

Onroerenderfgoedbesluit 

Regelt de bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten en 
landschappen en de instandhouding, het herstel en het beheer van beschermde 

landschappen. Regelt de bescherming, het behoud, de instandhouding, het herstel 
en het beheer van het archeologisch patrimonium. 

Ja 

(P+O) 

Er is beschermd erfgoed nabij het projectgebied: o.a. Hoeve 

Te Beaulieu en het Ooigembos (Kaart 36.) 
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Het Onroerenderfgoeddecreet, in werking sinds 1 januari 2015, wil het behoud en 

het beheer van landschappen, monumenten en archeologie verbeteren. Het nieuwe 

decreet vervangt drie bestaande decreten (Monumentendecreet van 1976, 

Archeologiedecreet van 1993 en Landschapsdecreet van 1996). Met het decreet wil 

Vlaanderen onder meer tegemoetkomen aan het Europees Verdrag voor de 

bescherming van archeologisch erfgoed, het zogenaamde Verdrag van Valletta 

(Malta). Opvallende maatregelen zijn vooral gesitueerd op het vlak van archeologie 

en de bijkomende verantwoordelijkheden die lokale besturen kunnen opnemen. 

De impact van het project op het archeologisch erfgoed zal in 

de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

besproken en beoordeeld worden. 

Inventaris Bouwkundig erfgoed In de vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed van het Vlaams 
Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) worden, naast het beschermde erfgoed, 

ook een aantal niet‐beschermde relicten en (bouwkundige) gehelen besproken en 
als waardevol gecatalogeerd. 

Neen Er is geen vastgesteld erfgoed gelegen in het projectgebied, 

maar er zijn wel meerdere elementen in de nabijheid van het 

projectgebied (Kaart 37). 

Tabel 6-3 Beleidsmatige randvoorwaarden en relevantie voor het project 

Randvoorwaarde Inhoudelijke beschrijving Relevant 
Bespreking relevantie 

O = onderzoek sturend/ P = procedurebepalend 

Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen (RSV) 

Met het RSV, door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 23 september 1997, 

tracht de Vlaamse regering een duurzame visie op de ontwikkeling van het 

Vlaamse landschap uit te bouwen. Hierdoor wordt het één van de belangrijkste 

elementen in het ruimtelijke beleid van het Vlaamse Gewest. 

Ja  

(O) 

Het projectgebied bevindt zich in het stedelijk netwerk van 

Vlaams niveau: de Regio Kortrijk. De uitwerking van de 

stedelijke netwerken op Vlaams niveau gebeurt door het 

Vlaams Gewest. Het ruimtelijk beleid is gericht op de 

versterking van de economische structuur. 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

(witboek + strategische visie) 

De Vlaamse Regering keurde op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan 

Ruimte Vlaanderen goed. Dit is een belangrijke nieuwe formele stap op weg naar 

het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

zal vervangen. De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie 

van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. De strategische visie omvat een 

toekomstbeeld en een overzicht van voorname beleidsopties op lange termijn, met 

name de strategische doelstellingen 

Ja  

(O) 

Het BRV formuleert een aantal strategische doelstellingen die 

erop gericht zijn het bestaand ruimtebeslag beter te benutten 

en de open ruimte maximaal te vrijwaren. Daarin wordt 

vooropgesteld dat Vlaanderen een fijnmazig netwerk van 

groenblauwe aders moet bevatten dwars doorheen de open 

en bebouwde ruimte, zodat de ruimte klimaatbestendig en 

meer leefbaar is.  

Provinciaal Ruimtelijk 

Structuurplan West-Vlaanderen 

Naast het RSV vormt het PRS een referentiekader voor het ruimtelijk beleid in de 

gemeente. De PRS geeft een verdere invulling aan elementen die vragen om een 

samenhangend beleid over de gemeentelijke grenzen heen. De bindende 

bepalingen vormen het kader voor maatregelen waarmee de provincie de 

gewenste structuur wil realiseren. 

De provincieraad van West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 27 september 

2018 beslist om het PRS West-Vlaanderen voor een tweede keer partieel te 

Ja  

(O) 

De Leieruimte is een van de elementen van de gewenste 

ruimtelijke structuur van West-Vlaanderen. vormt een 

onderdeel van het grensoverschrijdend stedelijk netwerk. Als 

onderdeel van het grensoverschrijdend stedelijk netwerk 

Kortrijk-Rijsel-Roubaix-Tourcoing-Moeskroen versterkt het 

RSV de economische structuur, de stedelijke ontwikkelingen 

en de internationale verbindingen. 
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Randvoorwaarde Inhoudelijke beschrijving Relevant 
Bespreking relevantie 

O = onderzoek sturend/ P = procedurebepalend 

herzien. De herziening beperkt zich tot het schrappen van de selectie van 

Dadipark als pretpark te Moorslede in het richtinggevend en bindend deel. 

Op 26 september 2019 werd de tweede partiële herziening definitief vastgesteld 

door de provincieraad. De Vlaamse Regering heeft de herziening definitief 

goedgekeurd op 20 januari 2020. 

- De Leieruimte wordt gezien als een complementaire 

en/of ondersteunende schakel tussen de Vlaamse 

zeehavens en het Rijselse dat in belang toeneemt op het 

vlak van logistiek en dienstverlening. Hierbij wordt 

gestreefd naar dynamische economische ontwikkelingen 

en naar een kwalitatieve leefomgeving. 

Beleidsplan Ruimte Provincie 

West-Vlaanderen 

Op 27 september 2018 nam de provincieraad van West-Vlaanderen de beslissing 

voor de opmaak van het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen. Dit werd nog niet 

vervolledigd. 

Neen / 

Gemeentelijk Ruimtelijk 

Structuurplan Harelbeke 

De toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente binnen een aantal 

krijtlijnen vastleggen, waarbij uiteraard rekening gehouden wordt met de 

bepalingen in het Provinciaal en het Vlaams Ruimtelijk Structuurplan.  

Het oorspronkelijke GRS van Harelbeke dateert van 2005. De eerste herziening 

van het GRS werd door de Deputatie goedgekeurd op 12 juli 2012 

Ja  

(O) 

Binnen de gewenste ruimtelijke structuur van Harelbeke is de 

Leie een belangrijke ruimtelijke potentie voor Harelbeke. De 

Leie, als historische drager van ruimtelijke ontwikkelingen, 

behoort in Harelbeke zowel tot het buitengebied als tot het 

stedelijk gebied. De Leie moet opnieuw een centraal ruimtelijk 

element worden in het verstedelijkt gebied van Harelbeke. 

Gemeentelijk Ruimtelijk 

Structuurplan Wielsbeke 

De herziening van het gemeentelijk ruimtelijk Structuurplan Wielsbeke werd 

goedgekeurd op 12 juli 2012 door de Bestendige Deputatie Provincie West-

Vlaanderen 

Ja  

(O) 

De zone rondom de Leie wordt aangegeven als gewenste 

natuurlijke structuur. In de directe zone langsheen de 

waterloop wordt behoud van ecologisch waardevolle gebieden 

binnen het lokaal ecologisch netwerk nagestreefd. Langsheen 

de bestaande industriegebieden is ruimte voor Behoud van 

watergebonden bedrijfsactiviteiten, via de bestaande kades op 

de oevers. 

Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan Waregem 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan bepaalt in grote lijnen de toekomstige 

ruimtelijke ontwikkeling van de stad Waregem. Het geeft aan waar er in de 

toekomst ruimte zal zijn voor wonen, werken, handel, recreatie, landbouw en 

natuur, ... 

De gemeenteraad heeft op 5 december 2006 het ontwerp van het GRSP definitief 

vastgesteld (beslissing gemeenteraad). De deputatie heeft in zitting van 19 april 

2007 (BS 14 mei 2007) het structuurplan van Waregem goedgekeurd 

Ja  

(O) 

De Leievallei wordt verder ontwikkeld als een groene en 

recreatieve as. De natuur- en recreatieve functie komt er 

verweven voor en in verschillende verhoudingen. De Leie is 

drager van een doorgaande recreatieve verbinding die 

verschillende recreatieve elementen in de vallei met elkaar 

verbindt. De afgesneden Leiearmen bieden mogelijkheden 

voor zowel recreatieve functies als natuurontwikkeling. De 

Leievallei heeft ook een betekenis voor andere functies welke 

goedruimtelijk ingepast worden: watergebonden bedrijvigheid 

en wonen langs het water. 

Afbakening van de agrarische 
en natuurlijke structuur (AGNAS) 

De agrarische gebieden waar geen twijfel bestaat over hun agrarische bestemming 

worden herbevestigd volgens de aanduidingen op het gewestplan. 

De afbakening van de landbouwgebieden en de rest van de natuurgebieden is 

doorgeschoven naar een tweede fase. De tweede fase van de afbakening verloopt 

Neen Het projectgebied is niet gelegen in herbevestigd agrarisch 

gebied. 
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via een meer geïntegreerde benadering waarbij landbouw, natuur en bos 

gelijktijdig ten opzichte van elkaar worden afgewogen. 

Ontwerp-Mobiliteitsplan 
Vlaanderen i.h.k.v. Vlaanderen 

In Actie 2020 (17 oktober 2003) 

De Vlaamse overheid werkt al enkele jaren aan een nieuw mobiliteitsplan voor 

Vlaanderen. In dat plan zullen de hoofdlijnen staan om duurzame mobiliteit te 

realiseren op korte termijn (2020) en op middellange termijn (2030). Het plan zal 

ook de leidraad zijn voor toekomstige mobiliteitsbeslissingen in Vlaanderen. Het 

Mobiliteitsplan Vlaanderen wordt niet meer vermeld in de Beleidsnota Mobiliteit en 

Openbare Werken 2019-2024  

Ja  

(O) 

Het is momenteel niet duidelijk in hoeverre de principes van 

het ontwerp-MBV nog van toepassing zijn op. 

Gemeentelijke mobiliteitsplan 
Wielsbeke 2012 (Spoor 2 – 

verbreden en verdiepen van het 
oude mobiliteitsplan) 

Een gemeentelijk mobiliteitsplan vormt het beleidskader waarbinnen de mobiliteit 

in de gemeente aangepakt kan worden. 

Ja  

(O) 

Wielsbeke heeft een gunstige geografische ligging aan de Leie, 

het kanaal en hoofdontsluitingswegen zoals de E17. De 

rechtgetrokken Leie die de gemeente doorkruist is voorzien op 

binnenscheepvaart van 1350 ton 

Naast het benaderen van elke deelgemeente volgens zijn 

eigen identiteit, met respect voor de ruimtelijke draagkracht, is 

hun verankering aan de Leie te bevestigen om zodoende de 

kernen ruimtelijk te linken. Toekomstperspectieven inzake 

bovenlokale wegeninfrastructuur openen de weg om deze link 

effectief te realiseren en tegelijk de leefbaarheid in de kernen 

te optimaliseren. 

Uit het onderzoek blijkt dat Wielsbeke reeds over een fijnmazig 

netwerk voor voetgangers en fietsers beschikt. Het recreatieve 

netwerk is volledig. Toch wenst de gemeente een aanvulling 

op het noordelijke jaagpad van de Leie met aansluitingen op 

het jaagpad van het kanaal Roeselare – Leie. De gemeente 

zal de opname van een tracé ten noorden van de Leie in het 

lokale of provinciale fietsroutenetwerk verder onderzoeken. 

Gemeentelijke mobiliteitsplan 
Harelbeke 2003 

Een gemeentelijk mobiliteitsplan vormt het beleidskader waarbinnen de mobiliteit 

in de gemeente aangepakt kan worden. 

Ja  

(O) 

De Leie is een van de 2 bevaarbare lijninfrastructuren binnen 

Harelbeke en wordt zowel functioneel als recreatief gebruikt. 

De Leie vormt de fysisch landschappelijke ruggengraat van het 

verstedelijkte stadsgewest Kortrijk en wordt een belangrijke 

schakel binnen het Seine-Schelde project en maakt onderdeel 

uit van het netwerk voor binnenscheepvaart. 

De Leie wordt over enkele jaren een volwaardige verbinding 

tussen de zeehavens en het kanalennet van Noord-Frankrijk. 

Om de bevaarbaarheid te vergroten voor groot transport, wordt 

de Leie verder rechtgetrokken en verbreed. Hierdoor zal een 

doorvaart van 4.000 ton mogelijk worden binnen het 
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verstedelijkte gebied van Kortrijk. Ook in Harelbeke dienen 

hiervoor een aantal werken te worden uitgevoerd, namelijk de 

verhoging van de twee bruggen en de bouw van een nieuw 

sluizencomplex. 

Recreatieve fietsroutes zijn enerzijds routes die voor 

functioneel fietsverkeer van belang zijn, en anderzijds een 

uitgesproken toeristisch-recreatieve functie hebben. Het betreft 

in het laatste geval voornamelijk routes erkend als toeristische 

wandel- en fietsroutes. Deze routes zijn aangeduid in het 

hoofdstuk m.b.t. toeristisch-recreatieve structuur. Onder meer 

de routes langs de Leie en het kanaal Bossuit-Kortrijk maken 

deel uit van dit recreatieve netwerk. 

Gemeentelijke mobiliteitsplan 
Waregem (2011) 

Een gemeentelijk mobiliteitsplan vormt het beleidskader waarbinnen de mobiliteit 

in de gemeente aangepakt kan worden. Voor het stadscentrum is de opmaak van 

een nieuw mobiliteitsplan lopende. 

Ja  

(O) 

Het gemeentelijk mobiliteitsplan Waregem gaat uit van een 

opwaardering van de Leie tot een gabarit van 4.500 ton. 

De huidige bedrijven gelegen aan de Leie, die over een eigen 
loskade beschikken moeten gestimuleerd worden tot 
optimaal gebruik van de Leie als transportweg. De N382 en 

N36 fungeren als verbindingen voor economische verkeer 
over Leie. 

Het pad langs de Leie betreft een bovenlokale 
hoofdfietsroute. Enkel plaatselijk gemotoriseerd verkeer is 
hier toegelaten. 

Bovenlokaal functioneel en 
recreatief fietsroutenetwerk 

De provincie selecteert een gewenst netwerk voor functionele en recreatieve 

verplaatsingen. 

Ja  

(O) 

In de discipline Mobiliteit zal worden nagegaan of het project 

een impact heeft op het fietsroutenetwerk. De relevante 

knooppunten langs het projectgebied zijn: 29, 60, 59, 54, 84, 

16, 76, 70, 80 

Goeie – Morgen - Harelbeke Strategisch meerjarenplan met het oog op duurzame ontwikkelingen in Harelbeke 

2020-2025 

Ja  

(O) 

Relevante doelen: Het creëren een levendig en aantrekkelijk 

stadscentrum, onder andere door het afwerken van de 

Leieboorden. 

Stroomgebied-beheerplan voor 
de Schelde 2016 - 2021 

Bekkenspecifiek deel 
Leiebekken 

Het bekkenbeheerplan brengt alle aspecten en kenmerken van het betreffende 
bekken samen en beschrijft de knelpunten en kansen die er zich voordoen. Het 

jaarlijkse bekkenvoortgangsrapport rapporteert over de voortgang van het 
bekkenbeheerplan. 

Op 18 december 2015 stelde de Vlaamse Regering de 

stroomgebiedsbeheerplannen voor de Schelde en de Maas vast voor de periode 

2016-2021. In de beheerplannen voor het Vlaamse deel van de internationale 

stroomgebiedsdistrict van de Schelde ligt de focus op de grotere waterlopen 

Ja  

(O) 

Het studiegebied is gelegen in het stroomgebied van de 
Schelde, in het Leiebekken, meer bepaald in het deelbekken 

van de Gaverbeek. Effecten van het project op het 
afwateringsregime binnen het bekken worden in de discipline 

Water onderzocht. 
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en kanalen en de grondwatersystemen, terwijl het bekkenspecifieke deel focust op 

het oppervlaktewater in het bekken. Hierbij is aandacht voor zowel de grotere 

waterlopen als de kleinere beken 

Rode lijsten van dieren en 
planten 

Lijsten die de status van bedreigde dier- en plantensoorten weergeven. Ja  

(O) 

Geeft zeldzaamheid van de voorkomende soorten weer. 
Hiermee wordt rekening gehouden bij de effectbeoordeling in 
de discipline Biodiversiteit. 

Natuurinrichting Natuurinrichtingsprojecten willen een gebied zo goed mogelijk inrichten met het 
oog op het behoud, het herstel, het beheer of de ontwikkeling van de natuur of het 

natuurlijk milieu. De natuurinrichtingsprojecten zijn een initiatief van de VLM. 

Neen Het projectgebied overlapt niet met een 
natuurinrichtingsproject. 

Landinrichting Landinrichtingsprojecten willen grote gebieden zodanig inrichten dat alle facetten 
die in het gebied aanwezig zijn (milieu, natuur, landbouw, recreatie, 
cultuurhistorie), zich volwaardig kunnen ontwikkelen. De landinrichtingsprojecten 

zijn een initiatief van de VLM. 

Ja (O) Het projectgebied overlapt met een landinrichtingsproject: 
Water-Land-Schap. 

Ruilverkaveling Ruilverkaveling herschikt landbouwpercelen binnen een vooraf afgebakend 
gebied. Hiermee wordt gestreefd naar aaneengesloten, regelmatige en 

gemakkelijk toegankelijke kavels die zo dicht mogelijk bij het landbouwbedrijf 
liggen. Ruilverkaveling past zich hierbij in in het ruimtelijke ordenings-, het milieu- 

en natuurbeleid en het plattelandsbeleid. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om 
bij te dragen aan natuur- en landschapszorg, zorg voor cultuurhistorisch en 

archeologisch erfgoed, recreatief medegebruik, ... in evenwicht met de 
landbouwkundige verbeteringen. 

Neen Het projectgebied overlapt niet met een 
ruilverkavelingsproject. 

Landschapsatlas De landschapsatlas is een gebiedsdekkende, wetenschappelijk onderbouwde 
inventaris van het landschap in het begin van de 21ste eeuw. De atlas geeft aan 

waar de historisch gegroeide landschapsstructuur tot op vandaag herkenbaar 
gebleven is en duidt deze aan als relicten van de traditionele landschappen. De 

nadruk ligt hierbij op de inventaris van de landschapskenmerken van bovenlokaal 
belang met erfgoedwaarde. Deze atlas vormt het eerste deel van een ruimer 

inventarisatieproject. Een inventaris vanuit de esthetische invalshoek zal het 
project vervolledigen zodat uiteindelijk een globale landschapskwaliteitskaart 

opgemaakt kan worden. 

Ja  

(O) 

Binnen het projectgebied zijn volgende relicten aanwezig:  

- Relictzone “Leievallei” 
- Lijnrelict “De Leie met inbegrip van de oude Leiearmen”  
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7. VOORTSCHRIJDEND INZICHT 

7.1 Historiek 

Het Geïntegreerd Strategisch project ‘Seine Schelde Leie’ kent reeds een ruime en relatief lange 

voorgeschiedenis aan studiewerk. Sinds de start is er veel studiewerk en overleg gebeurd om de 

plannen verder te concretiseren en ervoor te zorgen dat de werken die zullen uitgevoerd worden, 

beantwoorden aan de nieuwste inzichten en voldoende inspelen op de toekomstige noden. De 

vaarweg wordt immers niet elke 10 jaar aangepast.  

In onderstaande paragrafen wordt ingegaan op de evoluties die door bovenvermeld studiewerk en 

overleg tot op heden in de uitwerking van het Geïntegreerd Strategische project ‘Seine Schelde Leie’ 

zijn tot stand gekomen voor de aspecten die onder de verantwoordelijkheid vallen van De Vlaamse 

Waterweg nv. Er wordt telkens ingegaan op eventuele bijkomende inzichten, evoluties in de 

scheepsvloot en randvoorwaarden die hebben geleid tot bepaalde bijsturingen van het voorontwerp 

om zo te begrijpen hoe uiteindelijk tot het voorliggende ontwerp is gekomen. 

Zo werden de trafiekprognoses geactualiseerd. De bijkomende inzichten werden verwerkt in een 

bijsturing van het vaarwegprofiel dat vervolgens in de GAS-studie voor een eerste keer concreet werd 

uitgerold over het traject van de Leie tussen Deinze en Wervik. Hierdoor werd meer inzicht verworven 

over de precieze benodigde vaarwegbreedte en werd verder nagedacht over de haalbaarheid van de 

concrete uitvoering van de werken en het beheer achteraf.  

Er werd ook verder gewerkt aan de concretere en meer optimale vormgeving van de 

natuurvriendelijke oevers. In overleg met een ruime expertengroep inzake deze mater ie werd 

nagedacht over de haalbaarheid, de randvoorwaarden en de meerwaarde die het pro ject wil bereiken. 

Op basis van de meest recente inzichten rond natuurvriendelijke oevers werd het oeverconcept 

bijgestuurd om zo goed mogelijk aan de vooropgestelde doelstellingen tegemoet te komen.  

In wat volgt worden de geactualiseerde uitgangspunten en inrichtingsprincipes toegelicht voor de 

verschillende bouwstenen/projectonderdelen . In een synthese wordt telkens aangegeven wat de 

visie is waarop het huidige ontwerp is gebaseerd. 

7.2 Kalibratie vaarweg (verbreding en verdieping) gekoppeld aan 
de oeverinrichting 

7.2.1 Bepalen profielvariant Leie 

Om uitwerking te geven aan de doelstelling voor binnenvaart zijn verschillende profielvarianten mogelijk. 

De scheepvaartintensiteit van de vaarweg bepaalt welke profielvariant het meest aangewezen is om 

tegemoet te komen in de doelstelling(en). Naast het feit dat de waterweg geschikt moet worden voor 

klasse Vb, wordt hij ook door een variëteit aan andere schepen bevaren. Specifiek voor klasse V 

waterwegen moet met een verscheidenheid aan scheepstypen rekening gehouden worden. 

Tabel 7-1 Relatie tussen de scheepvaartintensiteit van de vaarweg en profielvariant 

Scheepvaartintensiteit maatgevende schepen Profielvariant 

15.000 – 30.000 scheepsbewegingen per jaar normaal tweestrooksprofiel 

15.000 – 5.000 passages per jaar Krap tweestrooksprofiel over beperkte lengte 

< 5.000 passages per jaar Krap tweestrooksprofiel over volledige lengte 

Zeer laag Eénstrooksprofiel over beperkte lengte 

Uit de prognose van de Leietrafiek (Technum, 1999) en de Actualisatie van de economische studie in de 

vervolgstudie Seine Schelde / Rivierherstel Leie (2005), bleek dat de intensiteit van het maatgevende 

klasse Vb schip erg laag was en dat de Leie overwegend door CEMT klasse IV schepen zou worden 
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bevaren. Uitgaande van deze trafiekprognose werd dan ook voorgesteld om het vaarwegprofiel te 

baseren op: 

- Krap profiel of éénrichtingsverkeer voor CEMT klasse Vb schepen, mits 

verkeersbegeleidingssysteem en aantal passeerlocaties voor klasse Vb schepen; 

- Normaal profiel voor CEMT klasse IV schepen wenselijk maar niet noodzakelijk; 

- Kruising klasse Vb schip (leeg) en klasse IV (geladen) schip moet steeds mogelijk zijn, omwille 

van de intensiteiten van de klasse IV schepen. 

Qua diepte is het aangewezen de Leie te verdiepen tot 4,5m vermits de Franse waterwegen reeds een 

waterdiepte van 4,5m toepassen voor CEMT klasse Vb waterwegen en dit ook de gangbare praktijk is 

in Vlaanderen. Het is ook logisch in functie van de continuïteit en uniformiteit van het netwerk daar  het 

Afleidingskanaal van de Leie, het kanaal Gent – Brugge en de Ringvaart rond Gent reeds een 

waterdiepte hebben van 4,5m. 

De bijhorende maximale diepgang van de schepen is onder toepassing van de Richtlijn Vaarwegen 

van de CVB beperkt tot 3,5m voor CEMT klasse Vb (krap profiel) en 3,0m voor CEMT klasse IV 

normaal profiel. Dit betekent dat de beladingsgraad van de klasse Vb schepen maximaal 87,5% 

bedraagt en dat dus 12,5% meer schepen moeten gaan varen voor hetzelfde volume. Dit leverde echter 

geen verschil op in profielkeuze, omdat de aantallen Vb nog binnen hetzelfde interval passen voor de 

keuze van het profiel.  

Op basis van deze aannames en gegevens werden 4 alternatieven uitgewerkt. Een basisalternatief 

en 3 uitvoeringsalternatieven. Het basisscenario had een profiel waarbij de vaarweg niet verbreed werd 

aan de waterlijn (enkel onder water), en verdiept tot een waterdiepte van 4,5m. Hierbij was enkel 

éénrichtingsverkeer mogelijk voor klasse Vb schepen en moesten er passeerstroken voorzien 

worden voor deze scheepsklasse. Bij de uitvoeringsalternatieven werd uitgegaan van een  krap profiel 

voor Vb-schepen en diende de vaarweg over de ganse lengte ook verbreed te worden aan de 

waterlijn en waren geen plaatselijke verbredingen of passeerstroken nodig. Er werd hierbij standaard 

uitgegaan van een trapeziumprofiel voo r de Leie (zie verder). 

Tabel 7-2 Basisalternatief versus uitvoeringsalternatieven plan-MER 2008 

Eigenschap 

Uitvoeringsalternatieven 

Basisalternatief Alternatief A Alternatief B Alternatief C 

Profiel klasse Vb Éénrichtingsverkeer 

met passeerstroken 

Krap Krap Krap 

Profiel klasse IV krap normaal normaal normaal 

Diepgang klasse Vb 3,50m 4,00m 3,50m 3,00m 

Diepgang klasse IV 3,00m 3,00m 3,00m 3,00m 

Waterdiepte 4,50m 5,20m 4,50m 4,50m 

Breedte aan de waterlijn 50,7m 58,2m 57,0m 61,0m 

Bodembreedte 25,0m 27,0m 30,0m 34,0m 

Breedte bakprofiel 38,0m 38,0m 38,0m 38,0m 

Brug Sint-Eloois Vijve Niet aanpassen Aanpassen Aanpassen Aanpassen 

De vier uitvoeringsalternatieven werden tegen elkaar afgewogen. Uit een kosten -baten analyse en een 

eclectische multicriteria-analyse kwam het basisscenario naar voor als beste keuze. Uit het plan -MER 

van 2008 bleek ook het basisscenario als meest milieuvr iendelijke alternatief. In het verder onderzoek 

en studiewerk werd daarom verder gewerkt op het basisscenario, waarbij dus enkel éénrichtingsverkeer 

mogelijk is voor klasse Vb-schepen en de vaarweg dus niet over de ganse lengte wordt verbreed aan de 

waterlijn (geen bijkomende ruimte-inname). 

De Actualisatie van de Trafiekprognose (Arcadis, versie 3.0, april 2017) bevestigde dat de intensiteit 

van het maatgevende klasse Vb schip laag blijft en dat de Leie overwegend door CEMT klasse IV 

schepen zal worden bevaren. De nieuwe prognoses gaven ook volgende bijkomende inzichten: 



 

 

56 

 

- Gezien het aantal schepen van klasse IV of hoger, ≥ 15.000/jaar bedraagt (referentiejaar 2035)  

dient de vaarweg overal te voldoen aan de vereisten voor normale klasse IV-vaart in twee 

richtingen; 

- Teneinde klasse Vb-vaart in één richting toe te laten en mede omwille van de intensiteiten van 

de klasse IV schepen dient overal de kruising mogelijk te zijn tussen een ongeladen k lasse Vb-

schip en een geladen klasse IV-schip : hiertoe wordt een krap gemengd IV/Vb-profiel 

gehanteerd. 

- Het aandeel Va stijgt sterk, waardoor het aantal kruisingen tussen grotere schepen zal 

stijgen (Vb – Va en Va – Va) en dat deze veilig en vlot moeten kunnen verlopen. Mede hierdoor 

werd beslist om over te stappen van statische naar dynamische passeerstroken (zie verder).   

Samenvattend 

Het vaarwegprofiel dat verder ui tgewerkt wordt, dient dus rekening te houden met volgende 

vereisten/keuzes: 

- Eénrichtingsverkeer voor CEMT klasse Vb schepen, mits verkeersbegeleidingssysteem en 

aantal passeerlocaties voor klasse Vb schepen; 

- Normaal profiel voor CEMT klasse IV schepen; 

- Kruising klasse Vb schip (leeg) en klasse IV (geladen) schip moet steeds mogelijk zijn (het 

zogenaamde “krap IV/Vb-profiel”).  

- Kruisingen tussen grotere schepen (Vb – Va en Va – Va) moet veilig en vlot kunnen verlopen. 

Mede hierdoor werd beslist om over te stappen van statische naar dynamische 

passeerstroken (zie verder).  

- Diepgang van 3,5m (i.h.k.v. uniformiteit van het netwerk), wat een waterdiepte van 4,5m 

impliceert. 

7.2.2 Ontwerp vaarwegprofiel Leie 

In het Geïntegreerd Strategisch Plan van de Vervolgstudie Seine-Schelde (GSP, 2005) werd standaard 

uitgegaan van een trapeziumprofiel voor de Leie. Enkel waar de benodigde ruimte zou ontbreken, zou 

voor een bakprofiel geopteerd worden.  

 
Figuur 7-1 Typeprofiel van de vaarweg (Arcadis, 2017). 

In de GAS-studie (2017) werd een trapeziumvormig dwarsprofiel, dat rekening hield met bovenstaande 

(beperkt bijgestuurde) vereisten, voor een eerste keer concreet uitgerold over  de ganse Leie (zie 

bovenstaande Figuur 7-1). Dit gaf meer inzichten betreffende de benodigde ruimte voor het nautisch 

profiel. Verder zorgt de huidige en toekomstige toename van grotere schepen (Va) met 

boegschroeven voor een veel grotere belasting van de oevers en de bodem. Dit nood zaakt het 

verdedigen van oevers en bodem met stortstenen  bij de keuze voor een trapeziumprofiel. Deze 

steenbestortingen bemoeilijken echter enorm de onderhoudsbaggerwerken van de waterweg in de 

toekomst, waardoor vraagtekens werden geplaatst bij de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de 

onderhoudswerken op lange termijn. Ook naar uitvoerbaarheid van de aanlegfase zelf werd duidelijk 

dat het kunnen loskoppelen van de verdiepingsbaggerwerken en de oeverwerken een grote meerwaarde 

zou zijn.  
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Gelijklopend gebeurde verder onderzoek waarin onder meer de scheepsimpact (golf- en stroombelasting 

ten gevolge van de beroeps- en recreatievaart) op de (voor)oevers nader werd bekeken, alsook werd 

een geotechnisch nazicht uitgevoerd. Voor de uitwerking van de natuurvrien delijke oeverconcepten vond 

ook terugkoppeling met een expertengroep ter zake plaats. Op basis van de insteken van deze experten 

en beschikbare literatuur werd duidelijk dat het erg belangrijk is te streven naar zo veel mogelijk variatie 

in oeverconcepten. Het komt er op aan om de robuustheid van het ecosysteem zo hoog mogelijk te 

maken door maximaal te variëren: variaties op alle mogelijke p arameters: diepte, breedte, materialen, 

onderbrekingen op onregelmatige basis, contactzone met het water (oeverzone) maximaliseren, … 

Belangrijk aandachtspunt was ook dat er eerder geïnvesteerd diende te worden in bredere goed 

uitgebouwde zones in plaats van lange smalle stroken over zo groot mogelijke lengte. Er wordt beter 

gekozen voor een bredere zone langs één van beide zijden (8m of meer), dan twee smallere stroken 

aan beide zijden. Ook vanuit beheer rezen vragen over de praktische haalbaarheid en betaalbaarheid 

op langere termijn van de noodzakelijke onderhoudswerken  die aan de lange smalle plas- en 

drasbermen zou moeten gebeuren. Ook het streven naar een zo extensief mogelijk beheer  

(quasi- nulbeheer) van de oevers werd zo een belangrijk uitgangspunt. Het voorzien van een ruime 

variatie aan oeverconcepten laat ook toe om de resultaten per oevertype na verloop van ti jd de evalueren 

en voor de aanpak bij de panden, die later ontworpen worden, uit te gaan van de oevertypes die de beste 

resultaten gaven. 

Het proberen verenigen van al deze doelstellingen leidde, bij behoud van het trapeziumprofiel, tot extra 

benodigde ruimte, extra ruimte-inname (verwervingen, ecotoopinname). Om toch maximaal aan de 

doelstellingen en randvoorwaarden van beide luiken tegemoet te komen, werd overgestapt naar een  

bakprofiel.  

Deze oplossing heeft volgende voordelen: 

- Efficiënter ruimtegebruik: meer nuttige breedte voor de scheepsvaart en toch smaller aan de 

waterlijn, waardoor vlottere en veiligere scheepvaart mogelij k is (optimaliseren van 

passeerbaarheid in rechte stukken, ook voor grotere schepen) en toch meer ruimte beschikbaar 

komt aan de waterlijn, zodat meer heterogene en bredere oeverzones kunnen gerealiseerd 

worden met focus op kwaliteit.  

- Mogelijkheid tot loskoppelen verdiepingsbaggerwerken – oeverwerken 

- Geen steenbestorting nodig op de bodem, onderhoudsbaggerwerken mogelijk 

- Minder golfwerking op de oevers 

- Beheergerichte indeling van de oevers 

Door over te stappen naar een bakprofiel (en het doorvoeren van een aantal verschuivingen van de 

vaaras) kunnen de nautische doelstellingen over de verschillende panden gehaald  worden zonder 

belangrijke ruimte-inname aan de waterlijn . Een bakprofiel faciliteert immers een meer nuttige breedte 

voor de scheepvaart bij gelijke breedte aan de waterlijn. Daarenboven ontstaat zo meer ruimte voor 

het maximaliseren van de potenties voor natuurvriendelijke oevers. Hierdoor kan overgestapt 

worden van het concept van smalle plas- en drasbermen langs de oevers naar een concept van bredere 

oeverzones die natuurontwikkeling mogelijk maken.  

Het feit dat overgestapt wordt naar een bakprofiel, hoeft niet te beteken en dat een volledige rechthoek 

op volle diepte moet worden uitgebaggerd. Tegen de verticale damwand kunnen onder water  

grondbanketten worden behouden, met behoud van een voldoende groot vaarvenster voor de beoogde 

schepen. 

Samenvattend 

Op basis van de bovenstaande overwegingen wordt voor het vaarwegprofiel overgestapt naar een  

bakprofiel met een breedte van 43,35m (het zogenaamde “krap IV/Vb-profiel” volgens de 

ontwerpregels van de Richtlijnen Vaarwegen). Deze vaarwegbreedte moet dan waar nodig vergroot 

worden in functie van de bochtstralen in het tracé en/of de passeerbaarheid.  

De waterdiepte bedraagt 4,5m over het volledige tracé.  

De begrenzing van het bakprofiel (en grondkerende werking) wordt voorzien door een verticale stalen 

damwand, die eindigt onder het normaal peil om geen barrière te vormen voor fauna.  
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7.3 Bochtverbredingen 

De afmetingen van de schepen in de nieuwe situatie zijn beduidend groter dan in de bestaande 

situatie. Met name de lengte is zeer verschillend. Klasse IV schepen hebben een maatg evende lengte 

van 105m terwijl klasse Vb schepen een maatgevende lengte hebben van 190m. De consequentie van 

deze grotere lengte is dat schepen meer ruimte innemen in bochten. De zogenaamde padbreedtes van 

schepen in bochten is groter dan in een recht vaarwegvak omdat een schip in de bocht moet 

manoeuvreren en omdat een schip recht is en de bocht dus al tijd als het ware afsnijdt. Om toch kruisend 

verkeer van klasse Vb-schepen met klasse IV-schepen mogelijk te maken in de bocht is het nodig dat 

de vaarweg in de bocht breed genoeg is. Daarom moeten bepaalde bochten worden verbreed. 

De bochtverbreding wordt bij voorkeur aan de binnenzijde van de bocht  toegepast en over de gehele 

lengte van de bocht. Daar waar de boog overgaat in een rechtstand zal de verbreding  onder een hoek 

van 1:20 teruglopen naar de oorspronkelijke oeverlijn. Op die locaties waar door de bestaande 

eigendomsstructuren of door bestaande objecten op de oever een verbreding aan de binnenzijde op 

bezwaren stuit, zal deze aan de buitenzijde worden  aangebracht, of gelijk worden verdeeld over beide 

oevers. 

Samenvattend 

Om kruisend verkeer van klasse Vb-schepen met klasse IV-schepen mogelijk te maken in bochten, 

zijn vaak bochtverbredingen nodig. Indien van toepassing worden de exacte locaties aangegeven 

bij de projectbeschrijving van het betreffende pand. 

7.4 Passeerstroken 

Aangezien de Leie niet over de volledige lengte verbreed zal worden tot een dubbelstrooks klasse 

V- profiel, zal enkel éénrichtingsverkeer mogelijk zijn voor klasse Vb schepen. Gezien  de relatief grote 

lengte van het tracé en de verwachte intensiteit van de scheepvaart van klasse Vb moet het mogelijk 

worden gemaakt dat twee Klasse Vb-schepen elkaar kunnen kruisen op voldoende plaatsen 

langsheen het traject. Daarom dienen op geselecteerde plaatsen langs het tracé passeerplaatsen te 

worden aangelegd.  

In het GSP (2005) werd dit uitgewerkt als statische passeerstroken buiten de vaarweg, uitgewerkt als 

kaaimuur of een oever onder talud met meerpalen. Dit betekende een extra breedte van 

6 + 11,20 = 17,20m over een afstand van 1,1L = 210m. In geval van een oever onder talud met 

meerpalen (en steiger), is er een bijkomend ruimtebeslag aan de bodemoppervlakte loodrecht op de 

vaarweg van 11m in de breedte. Een statische passeerstrook betekent ook  dat het wachtende schip 

moet stoppen en buiten de vaargeul dient af te meren. Dergelijk opstelling is vanuit nautisch oogpunt en 

rekening houdend met het toenemend aantal grote schepen noch veilig, noch efficiënt (moeilijkere 

manoeuvres, langere kruisingstijd).  

In het huidige ontwerp wordt dan ook voorgesteld deze passeerstroken fundamenteel anders op te vatten 

dan vroeger het geval was, namelijk als een dynamische passeerstrook. Een dynamische 

passeerstrook wordt opgevat als een stuk vaarweg (lengte ≥ 3L=570m) waarbij de kruisende klasse V-

schepen elkaar varend kunnen ontmoeten. Voor dergelijke “dynamische” passeerstroken is de 

benodigde oeverbreedte (= extra breedte) kleiner: er dient o.m. geen ruimte voor aanmeervoorziening 

te zijn. De dynamische passeerstrook heeft een kleiner ruimtebeslag en laat een veiligere en efficiëntere 

kruising toe. De diepte van de passeerstrook zal gelijk zijn aan die van de aansluitende vaarweg, in dit 

geval dus 4,50m diep. 

Teneinde vlot scheepvaartverkeer in beide richtingen mogelijk te maken wordt voor de kruising van twee 

klasse Vb (of Va) schepen voorgesteld in ieder pand minstens één en bij voorkeur meerdere 

dynamische passeerstroken te voorzien: plaatselijke verbredingen van het bakprofiel (breedte 43,35m) 

tot 3 x 11,40 + 12,00 = 46,20 m, d.w.z. 2,85 m extra, van een recht vaarwegstuk over een afstand van 

minstens 3L = 570m.  

Een nadere analyse van het voorontwerp leert dat er in elk pand minstens één recht vaarwegstuk 

van voldoende lengte (d.w.z. ≥ 3L) kan aangeduid worden waar de realisatie van een dergelijke 

dynamische passeerstrook ruimtelijk inpasbaar is. Gecombineerd met de kruisingsmogelijkheden t.h.v. 
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de sluizen en de doortocht Kortrijk (alternerend verkeer) zouden hiermee zonder bijkomende 

maatregelen of verbredingen voldoende passeermogelijkheden kunnen gecreëerd worden om een vlotte 

en veilige verkeersafhandeling op het beoogde gabarit mogelijk te maken. 

Mede gelet op het economisch belang van het Kanaal Roeselare-Leie wordt voor pand 140 en het 

gedeelte van pand 150 afwaarts Ooigem ernaar gestreefd de passeermogelijkheden voor klasse V-

schepen te maximaliseren (zie verder). 

De mogelijkheden voor dynamische passeerbaarheid zijn: 

- Pand 140: volledige pand; 

- Pand 150: tussen de brug van de N382 en de aansluiting Kanaal Roeselare-Leie; 

- Pand 160: onder voorbehoud, afwaarts van de brug Wevelgem-Lauwe; 

- Pand 170: ter hoogte van Wervik. 

Samenvattend 

Op de Leie dienen nog steeds passeerplaatsen te worden voorzien (minstens één per pand), gezien 

enkel éénrichtingsverkeer voor Vb-schepen mogelijk is. Deze worden nu uitgewerkt als dynamische 

passeerstroken (2,85m extra in recht stukken vaarweg over een afstand van minstens 3L = 570m), 

zodat klasse V-schepen elkaar varend kunnen kruisen, wat veiliger en efficiënter is. 

7.5 Ontwerp en inrichting van de (voor)oevers 

In het GSP (2005) werd voorgesteld om op bepaalde locaties de oevers te vervangen door meer  

natuurvriendelijke oevers. Daarbij werden een aantal principes en oevertypes uitgewerkt, op basis van 

de toen beschikbare informatie. Volgende oeverconcepten werden naar voor geschoven: 

- Hellende oever zonder vooroever (oever onder continu talud) ; 

- Hellende oever met vooroever (dras- en plasberm = luwe zone 3-5m als paaiplaats en 

vegetatieontwikkeling); 

- Oeverzwaluwwand. 

De specifieke keuze voor een bepaald oevertype diende te gebeuren bij de verdere uitwerking van de 

eigenlijke projecten, nadat bijkomende informatie beschikbaar was.  

De Globale Actualisatiestudie (GAS) verrichtte een nazicht m.b.t. de scheepsimpact (golf- en 

stroombelasting ten gevolge van de beroeps- en recreatievaart), en een geotechnisch nazicht. Op basis 

van dit onderzoek werd de verdere materialisatie en dimensionering bepaald. De oevers dienen 

beschermd te worden tegen erosie, uitwas bij verhoogde waterpeilen en golfslag. In het voorontwerp 

werd ter bescherming van de feitelijke oever (aan landzijde) een golfdempende constructie geplaatst: de 

vooroever. Deze stak minimaal 1,00m boven het normaal peil uit. Vanaf deze vooroever werd aan de 

zijde van de vaarweg (die toen nog trapeziumvormig was), een bescherming van het onderwatertalud 

voorzien met stortstenen op voldoende zwaar geotextiel. Tegenaan de vooroever werden de stortstenen 

(aan vaarwegzijde) over een breedte van circa 1,00m gepenetreerd met colloïdaal beton. Achter de 

vooroever (aan landzijde) kon de natuurtechnische milieubouw (NTMB)-oever (plas- of drasberm)  

aangelegd worden en zich ontwikkelen. 

Volgende NTMB-oevers werden verder uitgewerkt: plasberm, drasberm en oeverzwaluwwand (zie 

onderstaande Figuur 7-2).  
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Figuur 7-2 NTMB-oevers 

Daarnaast werden een aantal meer technische oevers ontwikkeld: beschermd talud, smalle berm, 

bakprofiel (zie onderstaande Figuur 7-3). 

 

Figuur 7-3 Technische oevertypes 

Gelijklopend met de verdere uitwerking van het vaarwegprofiel, waarbij werd overgestapt naar een 

bakprofiel, gebeurde verder onderzoek en terugkoppeling met experten voor de uitwerking van de 

natuurvriendelijke oevers. De uitgewerkte oeverconcepten van de GAS werden getoetst aan de meest 

recente inzichten. Daarop werd het voorontwerp voor de oevers verder bijgestuurd met aandacht voor 

onder meer variatie, robuustheid, haalbaarheid en betaalbaarheid van uitvoering en onderhoud . 

Dit leidde tot volgend (voor)oeverontwerp, aansluitend op het bakprofiel van de vaarweg . 

7.5.1 (Technisch) Ontwerp vooroevers 

In het voorliggend ontwerp wordt aan landzijde, aansluitend op de ond erwaterdamplanken die het 

bakprofiel van de vaarweg begrenzen, een onderwaterbanket in inerte steenachtige materialen (bv. 

stortsteen met geotextiel, onderwaterbeton, …) aangelegd. Dit heeft een dubbele functie, namelijk het 

ontlasten van de damplank en het creëren van een ondiepe zone voor golfbreking. Vanaf dit 

onderwaterbanket zijn 2 mogelijkheden ontworpen: (A) een aansluiting op een brede oeverzone met 

natuurontwikkeling of (B) een aansluiting op een natuurtechnische oever (zie onderstaande Figuur 

7-4).  

(A) Waar de vaarweg zal aansluiten op bredere oeverzones met natuurontwikkeling , sluit het 

gronddicht onderwaterbanket aan op een verticaal vooroeverelement, waarachter zich de brede 

oeverzone kan ontwikkelen. Het (verticale) vooroeverelement zorgt voor de resterende golfbrekende 

werking alsook voor bijkomende grondkering. Zo wordt de oppervlakte aan onnatuurlijke substraten 

beperkt, en toch een oplossing bekomen die voldoet aan alle ontwerpeisen. Het vooroeverelement kan 

uitgewerkt worden in natuurlijke materialen (houten palenrij met eventueel beplanking) of in inerte 
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materialen (of stortsteen onder helling). Langsheen het traject wordt een variatie tussen de 

uitvoeringswijzen voorzien.  

(B) Waar er geen bredere oeverzones voor natuurontwikkeling mogelijk zijn, dient een meer technische 

oever voorzien te worden. In dat geval volgt na het onderwaterbanket meteen de oeverbescherming (in 

natuurlijke of inerte materialen), die aansluit op een grastalud. Dit vormt de ‘natuurtechnische oever’. 

 

 

Figuur 7-4 Schets van de vooroeveropbouw (A = oeveropbouw met natuurvriendelijke oever / B = 

natuurtechnische oeveropbouw) 

7.5.2 Inrichtingsprincipes voor de oeverzones met natuurontwikkeling (A) 

De mogelijkheden voor deze oeverzones wordt bepaald door de beschikbare ruimte die wordt begrensd 

enerzijds door het jaagpad en anderzijds door de noodzakelijke breedte van de vaarweg (nautisch 

bepaald). Daarbij wordt gestreefd naar het maximaliseren van de ruimte voor natuur, met de 

bedoeling een belangrijke oppervlakte aan watergebonden  natuur te realiseren. 

Door voldoende in- en uitstroomopeningen te voorzien in de vooroevers kan slibsedimentatie in de 

oeverzones met natuurontwikkeling tegengegaan worden. Zo  wordt de noodzaak om te baggeren 

kleiner: dat levert minder verstoring en een lagere beheerkost. Het is sowieso van belang dat deze zones 

in verbinding staan met de vaarweg, zodat er voldoende uitwisseling van water, flora en fauna mogelijk 

is. Anderzijds is net het vermijden van golfslag belangrijk voor natuurontwikkeling wat meespeelt in het 

ontwerp en de vormgeving van deze openingen. 

Er is verder nagedacht over hoe deze zones zo optimaal mogelijk ontwikkeld zouden kunnen worden in 

functie van de beoogde natuurstreefbeelden/doelen voor de Leie. Algemeen wordt er gestreefd naar 

volgende natuurdoelen (vereenvoudiging van INBO, 2011): 

- Oeverzone met water- en/of oevervegetatie (=riet of bloemrijke natte ruigte); 

B: 

A: 
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- Oeverzone met struwelen; 

- Oeverzone met ondiep open water; 

- Oeverzone met vochtig grasland; 

- Oeverzone met oeverzwaluwwand en ondiep open water. 

Om hieraan tegemoet te komen, worden de oeverzones zo natuurlijk mogelijk gemaakt en met een grote 

variatie in types die samen een ruim gamma aan abiotische randvoorwaarden creëren. Via 

natuurlijke processen en gericht beheer, kan zo een grote variatie aan ecotopen ontwikkelen, zodat de 

Leieoevers een reële bijdrage leveren aan de biodiversiteit van de gehele vallei.  

Het plaatselijk gekozen type oever en de verdediging ervan, moeten zo goed mogelijk aansluiten bij 

het omringende landschap en de lokaal gewenste of aanwezige natuurlijke ontwikkeling: 

aquatisch of terrestrisch, habitat- of soortgericht. Er ging onder meer aandacht naar mogelijkheden voor 

oeverzwaluwwanden, fauna-uitstapplaatsen en paai en rustplaatsen voor vis. 

Om functionele habitats en (ecologisch) interessante overgangen te creëren, wordt er als 

basisprincipe uitgegaan van geleidelijke overgangen in hoogte- en diepteligging. Steilranden en scherpe 

overgangen worden vermeden, tenzij waar deze interessante nestgelegenheid kunnen vormen voor 

ijsvogels en oeverzwaluwen. Ook de bodem zal een grote variatie kennen in diepte (onregelmatige 

patronen) om zo veel mogelijk verschillende randzones te kunnen creëren.  

Het behoud, de integratie en mogelijks het versterken van de reeds aanwezige waardevolle 

natuurtypes die zich ondertussen langs de Leie hebben ontwikkeld, wordt hierbij steeds afgewogen 

tegenover het ontwikkelen van de nieuw beoogde natuurstreefbeelden. 

7.5.3 Typeprofielen van oevers met natuurontwikkeling (A) 

Er werden 6 typeprofielen uitgewerkt voor de oeverzones met natuurontwikkeling, die telkens voorzien 

in verschillende van de vooropgestelde habitattypes (zie onderstaande Figuur 7-5). Een combinatie van 

de verschillende typeprofielen zal zorgen voor een voldoende variatie in beschikbare habitats langs 

de Leieoevers.  

Hierbij is het van belang voor ogen te houden dat de geschetste snedes telkens een typesnede zijn van 

een bepaald profiel: ook binnen een bepaald profiel zal een zekere variatie voorzien worden wat 

betreft helling, diepte, breedte van verschillende stroken,… Deze typeprofielen zullen in de praktijk 

wellicht nergens zo te vinden zijn zoals hier afgebeeld. De overgangen tussen de verschillende 

typeprofielen worden bovendien ook vloeiend voorzien, zodat er ook hier weer extra gradiënten ontstaan 

die kansen bieden aan natuurlijke processen. 

 

Type 1: Begroeid talud 

• Achter de vooroever wordt het huidige 

afgekalfd profiel behouden 

• Bij voorkeur waar er momenteel 

(waardevol) struweel voorkomt 

• Interessant voor bv. IJsvogel 

• Breedte van de natte zone is variabel: 

talud is gedeeltelijk afgekalfd 

• Hakhoutbeheer met overstaanders (op 

kruin), of maaibeheer van schraal 

grasland, afhankelijk van de 
uitgangssituatie 
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Type 2: Flauwe oever 

• Vanaf de vooroever loopt het talud 

langzaam op tot aan de kruin langs het 

jaagpad 

• Maximaal plaats bieden aan sequentie 

nat – droog 

• Volledige herprofilering 

• Beheer: variabel: struweel, verruiging, 

rietlandbeheer of (nat) grasland 

(kap/maaifrequentie op basis van 
monitoring) 

 

Type 3: Drasberm 

• Natte oever net boven gemiddelde 

waterpeil, eerder steil talud tot aan het 

jaagpad 

• Juiste niveau variabel; van 0 tot 30 cm 

boven water 

• Mogelijk te beplanten met riet 

• Beheer: variabel: struweel, verruiging, 

rietlandbeheer of (nat) grasland 

(kap/maaifrequentie o.b.v. monitoring) 

• Talud in zelfde beheer 

 

Type 4: Plasberm 

• Natte oever net onder gemiddelde 

waterpeil, eerder steil talud tot aan het 

jaagpad 

• Juiste niveau variabel: van 10 tot 40 

cm onder gemiddelde waterpeil 

• Doelstelling: aquatisch riet en moeras 

• Beheer: Vrijhouden randstroken, 

eventueel ruimen o.b.v. monitoring 

• Sedimentatie tegengaan door 

voldoende debiet, monitoring om na te 

gaan wanneer slib geruimd moet 

worden 

• Talud minstens jaarlijks maaien om 

verstruweling tegen te gaan  

 

Type 5: Open water 

• Vooroever dient voornamelijk om 

golven te stoppen 

• Waterdiepte tussen de 50 en 150 cm, 

variabel 

• Doelstelling: open water houden, met 

paaimogelijkheden voor verschillende 

vissen 

• Beheer: bij sterke verlanding: 

slibruiming, wellicht nulbeheer 

• Talud variabel te beheren: grasberm, 

ruigte, mogelijk riet aan de voet, of 

zelfs verstruweling toelaten 
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Type 6: steil talud 

• Naakte taludwand, geen begroeiing 

onderaan, bovenaan wel om wand af 

te schermen van jaagpad 

• Interessant als oeverzwaluwwand 

• Bij voorkeur huidige taluds, eventueel 

met nesten 

• Breedte van resterende natte zone is 

variabel: talud is gedeeltelijk afgekalfd 

• Beheer: hakhout of hagen bovenaan, 

talud afhankelijk van erosiesnelheid, 

oeverzone vrij houden 

• Kunstmatige wand die erosie tijdig 

stopt 

Figuur 7-5 Vooropgestelde typeprofielen van de oevers voor de zones met natuurontwikkeling 

7.5.4 Typeprofiel (natuur)technische oever (B) 

Naast deze oevers met specifieke ruimte voor natuurontwikkeling is er in se nog een zevende typeprofiel 

te onderscheiden: de meer natuurtechnische oever (zie onderstaande Figuur 7-6), waar er geen 

afgravingen gebeuren voor natuurontwikkeling. Hier volgt na het onderwaterbanket meteen de 

oeverbescherming, die aansluit op een grastalud. 

 

Type 7: Natuurtechnische oever 

• Talud niet te steil, schanskorven met 

breuksteen: spontane 

vegetatieontwikkeling 

• Huidige waardevolle taluds bewaren  

• Beheer: grasberm met 

verschralingsbeheer of ontwikkelen tot 

struwelen 

Figuur 7-6 Typeprofiel van natuurtechnische oever 

Voor de natuurtechnische oevers zijn er ook ecologische potenties omdat het talud niet te steil is en 

een oeverversteviging voorzien wordt (schanskorven met breuksteen) die spontane 

vegetatieontwikkeling mogelijk maakt. De taluds zel f worden grotendeels beheerd als grasberm met 

een verschralingsbeheer (2x per jaar maaien met afvoer van het maaisel).  

Waar het talud wat ruimer is, kunnen sommige delen ook ontwikkelen tot struwelen (door maaien 

achterwege te laten, eventueel inplanten van autochtone struiken en heesters - meidoorn, rode 

kornoelje, sleedoorn, vuilboom, eglantier, veldesdoorn,…).  

Waar er zich momenteel waardevolle vegetaties bevinden op het huidige talud, kan geopteerd worden 

om het profiel voorbij de oeverversteviging niet aan te passen. Zo blijven de huidige waarden maximaal 

bewaard. 

7.5.5 Zonering  

In het ontwerp wordt in de lengterichting van de Leie gezocht naar plaatsen waar de verschillende 

oevertypes een plaats kunnen krijgen. Er zal op diverse locaties langs de Leie, met name vooral in de 

meer stroomopwaartse panden, niet overal ruimte genoeg beschikbaar zijn om oevers met 
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natuurontwikkeling te voorzien. Op die locaties zal de natuurtechnische oever voorzien worden (die 

echter ook ecologisch beheerd kunnen worden, en zo ook een ecologische meerwaarde kunnen 

betekenen).  

 

 

Figuur 7-7 Mogelijke sequentie in oever-talud-kruin van een oeverzone en berm met aan de ene zijde een meer 

natuurtechnische oever en aan de overzijde een brede zone voor natuurontwikkeling 

Waar er wel voldoende ruimte beschikbaar is of kan gemaakt worden , zal één van de oevers of in 

sommige gevallen zelfs beide oevers ingericht worden voor natuurontwikkeling. De oever met 

natuurontwikkeling kan dus mogelijk wisselen tussen linker- en rechteroever, afhankelijk van de 

specifieke mogelijkheden. Onderstaande algemene principes worden nagestreefd bij het uitrollen van de 

verschillende oevertypes, waarbij dus mogelijk ook kan afgeweken worden in functie van de algemene 

eigenheid van de verschillende panden: 

- Waar één van de oevers duidelijk breder is dan de andere (beschikbare ruimte tussen 

lengteprofiel van de vaarweg en het jaagpad), wordt deze oever gekozen om maximaal in te 

zetten op natuurontwikkeling (beter grote goed uitgebouwde zones langs één van beide zijden). 

Dit impliceert meestal dat de tegenoverliggende oever dan eerder smal is en een 

natuurtechnische oplossing vraagt. 

- Bij voorkeur bevindt de zone met natuurontwikkeling zich langs de kant van de oude meander, 

aangezien hier de grootste kansen voor extra natuurontwikkeling voorkomen, waarop de oevers 

dan aansluiten. 

- Waar mogelijk, wordt een overlap voorzien daar waar de zone met natuurontwikkeling van kant 

wisselt, om een zo goed mogelijk aaneengesloten corridor te creëren voor organismen die deze 

zones nodig hebben. 

- Per oevertype wordt er telkens een segmentlengte van minstens 200m voorzien. Dit is een 

afweging tussen het bieden van voldoende lengte om een zekere oppervlakte van dit type te 

bieden, en het voorzien van voldoende afwisseling tussen de verschillende types . 

- In de afwisseling tussen de versch illende types wordt getracht om een logische sequentie te 

bieden van open water over plas-dras situaties tot meer drogere types. Er kan dankbaar gebruik 

worden gemaakt van de uitstroomconstructies waarbij een bepaald debiet doorheen de 

plasberm stroomt. 
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Figuur 7-8 Mogelijke zonering langsheen de Leie van oeverzones met natuurontwikkeling 

7.5.6 Beeldmateriaal oevers 

In onderstaande Figuur 7-9 worden enkele visualisaties getoond van de oeverzones. 
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Figuur 7-9 Sfeerbeelden/visualisaties van heringerichte oevers 
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7.5.7 Conclusie oevers 

Samenvattend worden de oevers in het ontwerp als volgt vorm gegeven: aan landzijde, aansluitend 

op de onderwaterdamplanken die het bakprofiel van de vaarweg begrenzen, komt een 

onderwaterbanket in inerte steenachtige materialen (bv. stortsteen met geotextiel, 

onderwaterbeton,…) Vanaf dit onderwaterbanket zijn 2 mogelijkheden ontworpen:  

(A) een aansluiting op een brede oeverzone met natuurontwikkeling of (B) een aansluiting op 

een natuurtechnische oever, waar de ruimte eerder beperkt is. In dat geval volg t na het 

onderwaterbanket de oeverbescherming, die aansluit op een grastalud. 

In geval van een bredere oeverzone met natuurontwikkeling, sluit het gronddicht 

onderwaterbanket aan op een verticaal vooroeverelement, waarachter zich de brede oeverzone 

kan ontwikkelen. Het vooroeverelement kan uitgewerkt worden in natuurlijke materialen (houten 

palenrij met eventueel beplanking) of in inerte materialen (of stortsteen onder helling). De vooroevers 

worden voorzien van in- en uitstroomopeningen. 

Er werden 6 typeprofielen uitgewerkt voor de oeverzones met natuurontwikkeling, die telkens 

voorzien in verschillende van de vooropgestelde habitattypes. Een combinatie van de verschillende 

typeprofielen zal zorgen voor een voldoende variatie in beschikbare habitats langs de Leieoevers.  

Waar in een bepaalde zone voldoende ruimte beschikbaar is, wordt in principe één van de oevers 

of in sommige gevallen zelfs beide oevers ingericht voor natuurontwikkeling, wat impliceert dat 

in het eerste geval de andere oever een meer technische oplossing vraagt met grasbermen (die 

echter ook ecologisch beheerd kunnen worden, en zo ook een ecologisc he meerwaarde kunnen 

betekenen). De brede oeverzone kan dus wisselen tussen linker - en rechteroever. In het ontwerp 

wordt in de lengterichting van de Leie een variatie nagestreefd van de verschillende oevertypes met 

natuurontwikkeling. 

7.6 Scherpstelling van de projectdoelstellingen 

Op basis van het voortschrijdend inzicht rond de kalibratie vaarweg (verbreding en verdieping) gekoppeld 

aan de oeverinrichting en het ontwerp en inrichting van de (voor)oevers kunnen de doelstellingen van 

het Binnenvaartproject Seine Schelde voor de Leie-as en het onderdeel van de natuurvriendelijke oevers 

van het Rivierherstel Leie verder scherp gesteld worden. Hieronder worden een aantal 

nevendoelstellingen geformuleerd, die te maken hebben met het ontwerp en de uitvoering van het 

project. 

De hoofddoelstelling voor dit project blijft uiteraard van kracht, met name het realiseren van een 

scheepvaartverbinding op het niveau van een Europese hoofdwaterweg, d.w.z. een volwaardige 

binnenvaartverbinding tussen het Seine- en het Scheldebekken. Dit betekent het op een vlotte en veilige 

manier bevaarbaar maken van de Leie voor klasse Vb schepen: een tweebaks -duwvaart in gestrekte 

formatie of een koppelverband van een Va motorschip met een duwbak (laadvermogen tot 4.500 ton, 

duwkonvooien van 190m x 11,40 x 3,50m), en containervaart op 3 lagen. 

Daarnaast zijn er een aantal nevendoelstellingen te formuleren die voortvloeien uit het voortschrijdend 

inzicht met betrekking tot de kalibratie vaarweg gekoppeld aan de oeverinrichting, namelijk het maken 

van een toekomstvast en kwalitatief ontwerp dat streeft naar: 

- Uitvoerbaarheid van de aanlegfase met een efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte; 

- Uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de onderhoudswerken op lange termijn, zowel voor de 

harde infrastructuur (onderhoud vooroever en baggerwerken) als voor de beheerwerken van 

de natuurvriendelijke oevers (zie hieronder). 

De finaliteit van ‘Rivierherstel Leie’ is te komen tot een rivier met een multifunctioneel karakter dat nauwer 

aansluit bij het natuurlijke rivierkarakter, en d it ook wil versterken: de verschillende functies 

optimaliseren/herwaarderen en beter op elkaar afstemmen/integreren. Ook voor het ontwerp en de 
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inrichting van de (voor)oevers zijn er met betrekking tot het project ‘Rivierherstel Leie’ een aantal 

nevendoelstellingen te definiëren: 

- Maximaliseren van de ruimte voor watergebonden natuur door een efficiënt gebruik van de 

beschikbare ruimte; 

- Maximaal behoud van de aanwezige natuurwaarden, zowel intrinsiek als naar de 

belevingswaarde toe; 

- Maximaal valoriseren van de potenties voor natuurontwikkeling in de natte sfeer langs de rivier 

met focus op de ecologische verbinding tussen de bermen en de Leie zelf; 

- Ontwikkeling van een ontwerp van de (voor)oevers om de robuustheid van het ecosysteem zo 

hoog mogelijk te maken door maximaal te variëren op alle mogelijke parameters ; 

- Streven naar een zo extensief mogelijk beheer (quasi -nulbeheer) van de oevers; 

- Streven naar een goede visuele beleving vanop het jaagpad van de oevers van de Leie.  

Het evenwicht vinden tussen al deze nevendoelstellingen heeft geleid tot het ontwerp dat hierboven 

beschreven is en in voorliggend project toegepast zal worden. 
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8. VISIES 

In de loop van het studietraject, zoals beschreven in hoofdstuk 7.1, zijn er ook een aantal visies rond 

verschillende te nemen maatregelen langs de Leie-as ontwikkeld. Het gaat om maatregelen die binnen 

het kader van het ‘Rivierherstel Leie’ door de Vlaamse Waterweg genomen zullen worden en niet alleen 

natuur komt aan bod, maar ook aspecten van landschap, beeldkwaliteit en recreatie. De visie en concrete 

aanpak op het terrein wordt hieronder beschreven.  

Ook de voorstellen van het deelluik recreatie binnen ‘Rivierherstel Leie’ werden getoetst aan de huidige 

inzichten, verwachtingen en vragen van de verschillende actoren alsook aan de ondertussen uitgewerkte 

interne visies rond waterrecreatie binnen De Vlaamse Waterweg nv. Er werden bilaterale gesprekken 

georganiseerd met alle sectoren. Een werkgroep recreatie werd opgericht waarin de verschillende 

thema’s besproken werden. De resultaten van deze besprekingen werden teruggekoppeld met de 

gemeenten en gebundeld in een werktekst die als insteek dient bij het verder uitwerken van de plannen. 

8.1 Visie rond maatregelen i.f.v. fauna 

8.1.1 Aanpak van fauna-uitstapplaatsen 

Verticale vooroevers zijn barrières voor dieren. Zowel ‘landdieren’ (zoals reeën) als ‘waterdieren’ (o.a. 

watervogels, diverse insecten en kleine zoogdieren (bevers, otters) die een deel van hun leven ook op 

het land doorbrengen), reptielen (waterslang) en amfibieën,... dienen in en uit een waterloop te geraken. 

In het huidige ontwerp is het de verticale vooroeververdediging (houten palen, stortsteen onder 

helling,…) die een potentiële barrière vormt voor deze fauna. 

Het voorzien van voldoende mogelijkheden voor passage van de vooroever door fauna is belangrijk. In 

sommige uitvoeringsvarianten zal de passeerbaarheid an sich voldoende worden geacht. Waar dit niet 

zo is, kan de aanleg van fauna-uitstapplaatsen (FUP’s) noodzakelijk zijn om de beoogde oeverzones 

als volwaardig natuurvriendelijk te kunnen bestempelen.  

Van fauna-uitstapplaatsen bestaan veel verschillende varianten. Algemeen kunnen ze zowel in voor- 

als achteruitbouw worden geconstrueerd. Natuurvriendelij ke oevers die ook als uitstapplaats moeten 

fungeren, hellen van aan de vooroever geleidelijk af naar de vaste oever of lopen op enkele plaatsen 

geleidelijk uit in de oever. 

Volgende richtlijnen werden bij het uitwerken van de FUP’s  in acht genomen: 

- Aanwezigheid van geleidingselementen. Dieren die de oeverlijn volgen, zwemmen  

meestal tegen de oeverlijn aan en volgen die totdat ze een houvast of opening vinden. 

Maar verschillende soorten kunnen –zelfs met een goed zichtvermogen- 

uitstapgelegenheden voorbijzwemmen als ze onvoldoende zichtbaar of herkenbaar zijn. 

Een geleidelijk afbuigen van de vooroever zal de herkenbaarheid van de inzwemopening 

verhogen; 

- De taludbasis moet voldoende diep onder het laagste waterniveau liggen en bij voorkeur 

60cm breed zijn zodat de dieren kort kunnen rusten voor ze het talud opklimmen. Dieren 

moeten zich op de taludbasis kunnen afzetten. Grootte opening vooroever minimaal 1m. 

Hoe ruimer, hoe groter de kans dat ze door het zwemmende dier gevonden wordt; 

- Een fauna-uitstapplaats is 5m lang. Dat wil zeggen dat in de luwe zone een flauw hellend 

talud naar de achterliggende oever van minimaal 5m moet aanwezig zijn ; 

- Gradueel oplopende waterdiepte van 5 cm onder het laagste waterpeil; 

- Geleidelijk verloop van onderwatertalud en oeverhelling. Hoe meer geleidelijk, hoe 

gemakkelijker het uitklimmen verloopt en hoe meer soorten er voordeel bij hebben. Een 

verhouding van 6/4 (ruwe oever) tot 10/4 (gladdere oever) is minstens vereist; 

- De helling van de fauna-trap moet stabiel zijn en voldoende grip bieden. 

Langs de oevers met natuurontwikkeling is er in elk van de zes oevertypes de mogelijkheid voor fauna 

om het water te verlaten, aangezien de oevertaluds eerder flauw zijn. In elk van de types is het bovendien 
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mogelijk om op eenvoudige manier enkele ‘uitlopers’ van het talud te voorzien die dieper in de oever 

doorlopen en zo een nog flauwere helling voorzien. De steilste taluds komen voor in types 1 en 6, 

waar de afkalving van het steile talud net een van de doelstellingen is. Hier zal in het deta ilontwerp 

rekening gehouden worden met de mogelijkheid voor fauna om het talud te slechten, of wordt voorzien 

in de mogelijkheid om langs het talud een aangrenzend typeprofiel te bereiken met flauwere oevers. 

Op de meer technische oever is er wel een steilere overgang van het water naar het talud, en zullen 

meer geregelde fauna-uitstapplaatsen (FUP) voorzien worden. Gezien de meer beperkte breedte, zal  

hier wellicht een meer technische oplossing uitgewerkt dienen te worden, waarbij de FUP ofwel 

gerealiseerd wordt via een inspringing van de waterkering, ofwel via een uitstulping (waar dit niet in de 

vaarweg terecht zou komen).  

8.1.2 Aanpak rond oeverzwaluwwanden 

Tijdens de heraanleg van de oevers moet voldoende aandacht geschonken worden aan het behoud of 

het herstel van de habitat van deze vogels. De aanleg van specifieke natuurlijke oevers voor 

oeverzwaluwpopulaties vraagt een doordacht ontwerp dat een evenwicht vindt tussen het vereiste 

instabiele karakter van de oevers en de controleerbaarheid van de afkalvingen omwille van het 

beheer. 

Volgende essentiële aspecten blijken belangrijk te zijn bij de uitwerking van een oeverzwaluwwand 

(INBO, 2009):  

- Kale, verticale wand (hetzij door spontane afkalving, hetzij door beheer); 

- Aanvliegzijde zonder opgaande begroeiing (dus geen struiken ervoor; vergt opvolging en 

beheer); 

- Minimaal 3m hoog, minimaal 8m lang. 

Gezien de plaatstrouw van deze vogelsoort worden deze zones voorzien waar reeds de belangrijkste 

bezette wanden aangetroffen zijn door deze te behouden of lokaal een alternatief te voorzien. Vaak 

blijken deze voor te komen daar waar boerderijen zich dichtbij de oever bevinden 

(insectenbeschikbaarheid), deze zullen dan ook als vestigingsfactor mee in rekening gebracht worden. 

In principe wordt er minstens voldoende aantrekkelijke wanden voorzien als nodig om de huidige 

populatie (over verschillende jaren) te huisvesten. Waar er zich  potenties voordoen, kan uiteraard meer 

ruimte voorzien worden om een toename van de populatie toe te laten.  

In het ontwerp wordt uitgegaan van twee types oeverzwaluwwanden (zie onderstaande Figuur 8-1): 

- Natuurlijke wand: De natuurlijke, momenteel reeds voorkomende potentiële broedwanden 

voor oeverzwaluwen worden behouden, waar mogelijk en in sommige gevallen verbeterd . Er 

wordt onderzoek en een monitoring opgezet om de bruikbaarheid te garanderen. Door het 

installeren van een vooroever wordt de golfwerking echter sterk beperkt, wat de natuurlijke 

dynamiek wellicht grotendeels stillegt. Dit heeft positieve effecten wat betreft de stabiliteit van 

het achterliggende gebied (jaagpad), maar leidt op termijn tot een onbruikbare wand. Bovendien 

kan een verlanding van de vooroeverzone ook voor opgaande vegetatie zorgen, wat de 

bruikbaarheid voor oeverzwaluwen sterk beperkt (voor ijsvogels daarentegen is dit dan weer 

een voordeel). Ook hier zullen monitoring en een aangepast beheer (afsteken  van de wand, of 

net de constructie van een nieuwe wand, meer richting Leie) dan ook belangrijk zijn ; 

- Kunstmatige wand: de realisatie van een betonnen wand met perforaties, die uitgeven op een 

laag leemhoudend zand (aangevoerd). Ook hier is beheer noodzakelijk: jaarlijks dienen de 

gebruikte nestopeningen schoongemaakt te worden om parasieten tegen te gaan, en weer 

opgevuld te worden met substraat. De toegankelijkheid van de wand voor beheerders (maar 

niet voor recreanten en predatoren) is dan ook een aandachtspunt. Dit kan eenvoudig opgelost 

worden door aan de voet van de wand, zo’n 40-50cm onder het gemiddeld waterpeil, een 

verharding te voorzien waarlangs het beheer kan plaatsvinden. 
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Figuur 8-1 Voorbeeld van een doorsnede (links) en een vooraanzicht (rechts) van een technische 

oeverzwaluwwand. 

Beide types van wand worden aan de bovenzijde van het talud van het jaagpad (en de recreanten) 

afgeschermd door houtige vegetatie, bestaande uit een bosje, struweel o f haag. Zo wordt verstoring van 

de wand voorkomen.  

Zeker de technische wanden hebben tegelijkertijd de potentie om als ‘eyecatcher’ te functioneren door 

ze te voorzien op een plaats die vanaf de overzijde van de Leie gezien kan worden. Het af- en aanvliegen 

van de vogels tijdens de broedperiode vormt op deze manier een speels schouwspel dat de aandacht 

van de recreant kan trekken op de natuurvriendelijke oevers van de gehele Leie.  

8.1.3 Maatregelen ten behoeve van vissen 

Op de Leie werden tijdens recente tellingen 21 soorten vis aangetroffen en de verwachting is dat dit 

door een verdere verbetering van de water- en structuurkwaliteit nog verder zal toenemen. De troebele, 

zuurstofarme en diepe waterweg biedt momenteel echter weinig tot geen mogelijkheden voor de 

vissen om hun kuit af te zetten.  

Het voorzien van specifieke, technisch uitgewerkte paaiplaatsen wordt echter niet als zinvol 

aanzien, aangezien de verschillende soorten telkens andere eisen stellen en het moeilijk in te schatten 

valt welke soorten er op welke plaats in de ‘nieuwe’ rivier zullen voorkomen. Paaimogelijkheden zullen 

dan ook worden voorzien door verspreid over de gehele lengte van de Leie te voorzien in een ruim 

gamma aan vooroevers en door de vooroevers afgescheiden delen, met verschillende waterdieptes, 

stroomsnelheden en begroeiing als gevolg. Doel hiervan is om voor zoveel mogelijk soorten ook 

geschikte paaiplaatsen en rust- en foerageerplaatsen te bekomen. Deze elementen zijn  dus 

geïntegreerd in de concepten van de verschillende typeprofielen van de oevers met 

natuurontwikkeling. 

Belangrijk hierbij is het voorzien van voldoende ruime vispassages doorheen de vooroever, om de 

vlotte migratie van de vissen van de vaargeul naar de verschillende oeverzones toe te laten. Om brasem, 

één van de forsere soorten die hier voorkomen, te laten passeren, is bv. een waterdiepte van 50cm en 

een voldoende brede opening (1m) nodig. Ook hier zal gekozen worden voor een variatie aan 

passages, zowel net onder de waterlijn als over de gehele diepte van de waterkolom of net de onderste 

delen, om omstandigheden te creëren die voor vele verschillende soorten aantrekkelijk zijn.  

8.1.4 Maatregelen ten behoeve van vleermuizen 

Voor vleermuizen zijn er op dit moment geen specifieke voorzieningen aanwezig langsheen de Leie-

oevers, en er zijn ook geen belangrijke kolonies of andere concentraties bekend. Toch bevat de 

riviervallei, met landbouwgebied, lijnvormige structuren en bos(fragmenten) zeker waardevolle 

elementen die vleermuizen kunnen aantrekken. Binnen het ecologische luik van dit project zal er dan 

ook aandacht gaan naar de vleermuizen, zonder er echter zware technische ingrepen voor uit te voeren. 

De gehele inrichting van de Leie-oevers als meer natuurlijke oever zal sowieso de aantrekkelijkheid voor 
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vleermuizen vergroten, door het voorzien van (natte) habitats die ook voor insecten erg aantrekkelijk zijn. 

Vleermuizen zullen hiervan graag gebruik maken.  

Wel zal er aandacht besteed worden aan het behoud, herstel en de creatie van lijnvormige 

landschapselementen in de nabije omgeving van de rivier, aangezien deze gebruikt worden door 

vleermuizen om zich doorheen het landschap te verplaatsen of als jachtterrein. Waar mogelijk blijven 

ook oude (dikke) bomen behouden, aangezien deze immers mogelijkheden bieden als verblijfplaats 

voor de vleermuizen. 

8.2 Visie rond landschapsontwikkeling 

Voor de Leie is duidelijk dat de vroegere rivier, en het samengaande landschap, sterk gewijzigd is. De 

gekanaliseerde Leie met begeleidende bomenrijen en verhoogde dijken  vormt momenteel het 

dominante landschapsbeeld. Aanliggende meanders zijn de voornaamste restanten van de oude loop 

van de Leie, maar ze zijn vaak verborgen en slecht waarneembaar. Ze zijn vaak gedeeltelijk gedempt 

of onderbroken en afgesneden van de Leie, waardoor de ruimtelijke samenhang niet meer leesbaar 

is. Het is de doelstelling om het toekomstige landschap korter te laten aanleunen bij het historisch open 

karakter van de Leievallei.  

De visie om het landschap meer open te maken wordt flexibel toegepast met afstemming op de 

ecologische potenties en op het omliggende landschap. Belangrijk is immers ook een kader te 

scheppen waarbinnen potenties ontstaan voor het herstel en de ontwikkeling van waterecosystemen en 

watergebonden terrestrische ecosystemen. We willen met andere woorden terug meer ruimte geven 

aan de rivier.  

Een terugkeren naar het oorspronkelijke ‘kanaallandschap’ met uniforme begeleidende bomenrijen is 

niet realistisch en niet wenselijk: er zal zich een nieuwe rivier, met een nieuw rivierlandschap moeten 

ontwikkelen. Het landschappelijk streefbeeld voor de vallei is een gradatie tussen een 

cultuurlandschap en een half-natuurlijk landschap. In deze gradatie komen deels open, halfopen en 

gesloten landschapsdelen voor. 

Een belangrijke ingreep binnen de landschapsvisie is  de visuele dominantie van het Leiekanaal te 

verminderen en de oude meanders opnieuw meer zichtbaar en beleefbaar te maken. Door de 

begeleidende bomenrijen langs het Leiekanaal te onderbreken en de dijken tot de hoogte van het 

oorspronkelijke valleiniveau te verlagen, zal het kanaal minder opvallen in het open landschap. Op 

andere plaatsen langsheen industriezones, worden de bomenrijen plaatselijk verdicht en eventueel 

aangevuld met schermbeplanting.  

Ook wat betreft de afgraving van de grondbermen wordt een evenwicht tussen de verschillende visies 

en doelstellingen betracht. Waar de meanders van de oude Leie de vaarweg snijden, zullen de 

grondbermen worden afgegraven om de oude Leie meer zichtbaar te maken. Ter hoogte van de 

kouters is er een afweging noodzakelijk in het kader van de beoogde inrichting van de oeverzones, de 

landschappelijke kwaliteit van het achterliggende gebied en de huidige oever. 

Ter hoogte van de oude Leie wordt natuurlijk gestreefd naar het herstel en het behoud van de 

typische open meersen, maar er wordt zinvol afgestemd ter hoogte van de kouters. 

8.3 Visie rond vegetaties 

8.3.1 Aanpak rond de aanwezigheid van bomen  

De algemene visie op het landschap voor meer openheid en zichten op de natuurlijke riviervallei vereist 

dat de visuele dominantie van bomenrijen langs de vaargeul verbroken wordt, door te 

onderbreken. Bovendien is beschaduwing van de bermen niet positief voor soortenrijke 

graslandvegetaties. Anderzijds vormen bomen wel een belangrijk verbindingselement voor vogels, 

vleermuizen en andere diersoorten en staan ze dus mee in voor het behoud van de biodiversiteit langs 

de waterweg.  
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De afweging over het behoud of de kapping van bomen (in bomenrijen) op de kruinen van de bestaande 

oevers, wordt daarnaast ook mede gestuurd door de technische veiligheidsevaluatie van bomen en 

de ecologische relevantie.  

Volgende algemene richtlijnen staan daarbij voorop  (cfr. Richtlijn voor het opstellen van een beleids- en 

beheerplan voor bomen, Inverde, 2009):  

- Het boombestand moet technisch veilig zijn: 

✓ Dit betekent dat bomen geen zichtbare mechanische of biologische gebreken vertonen die 

een risico vormen en dus elke individuele boom veilig dient te zijn. Om dit te controleren 

wordt op regelmatige tijdstippen controles uitgevoerd. 

- Een boom mag oud worden: 

✓ De uiteindelijke kapleeftijd van een boom wordt niet op voorhand bepaald. Het rooien van 

een boom hangt af van zijn individuele gezondheidstoestand. Er wordt naar gestreefd om 

zoveel mogelijk oude bomen te behouden en indien ze geen gevaar opleveren, ook in  hun 

eindfase (aftakelingsfase) te laten komen. 

- Beschermen van bomen tijdens beheer- en infrastructuurwerken: 

✓ Om schade aan de voet van bomen te beperken, wordt een 0,5m rond de stamvoet niet 

gemaaid. Al van bij de planfase van infrastructuurwerken wordt d e bescherming van de te 

behouden bomen verzekerd. 

- Eindbeeld: 

✓ Een eindbeeld is van toepassing op aangeplante bomen. Bij aanvang wordt reeds bepaald 

wat het eindbeeld is, een solitaire boom, bomen in lijnverband, … Jonge bomen buiten 

de oeverzone worden opgesnoeid tot een takvrije stamlengte van 8m. Met uitzondering 

van enkele knotwilgen wordt er geen vormsnoei uitgevoerd. 

- Ecologisch interessante bomen maximaal behouden: 

✓ Bomen kunnen omwille van verschillende ecologische redenen behouden blijven. Dit kan 

gaan over bijzondere fauna (bv. kolonieboom vleermuizen of als onderdeel van een 

ecologische corridor) of het voorkomen van zeldzamere soorten (paddenstoelen of de 

bomen zelf zoals de bedreigde olmen die nog niet aangetast zijn door de iepenziekte). 

Indien ze toch dienen te worden verwijderd, worden mi lderende maatregelen genomen 

(gefaseerde kap, ecologische velling, vleermuiskasten, …). 

In de regel verdwijnen de bomen waar grondbermen worden afgegraven in functie van de nieuwe 

oevers met natuurontwikkeling. Het gaat vooral om de taluds aan de waterzijde. De kruin aan de 

waterzijde wordt enkel vergraven waar die nu hoger ligt dan het jaagpad. Indien er geen afgravingen 

nodig zijn, kunnen er ook aan waterzijde bomen en struiken behouden blijven. De juiste locaties van 

zowel de te kappen als de te behouden bomen zullen bepaald worden op basis van de resultaten van 

het MER en een verdere concretisering van de ontwerpopdracht. 

8.3.2 Aanpak rond de aanwezigheid van struiken/struweel 

Het algemene streven naar meer openheid en zichten op de natuurlijke riviervallei vereist in feite een 

eerder open talud met minder bomen en ook minder struiken, zodat vanaf beide oevers het landschap 

zich maximaal laat beleven. Er zijn echter verschillende redenen mogelijk om toch voor opgaande 

vegetatie te opteren: 

- Op heel wat plaatsen is landschappelijk een meer gesloten beeld te verkiezen (bv. buffering, 

richten van de blik, op de taluds aan de verschillende bruggen over de Leie, …);  

- Waar opgaande vegetatie de meanders afschermt en de daar aan wezige fauna behoedt voor 

verstoring, blijven ze best ook (gedeeltelijk) behouden ; 

- De bestaande struwelen en bosjes bevatten vaak belangrijke natuurwaarden; tenzij er 

duidelijke redenen zijn om ze te verwijderen om natte corridors te creëren, kunnen deze 

behouden blijven. 

In deze gevallen kunnen op het talud ook struwelen ontwikkelen. Dit draagt ook bij aan de in de visie 

en doelstellingen beoogde variatie van natuurdoeltypes. 
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Bij gewenste struweelontwikkeling op het talud  kan ook in de oeverzones in sommige gevallen 

struweelontwikkeling getolereerd worden. Het afzetten van de houtige begroeiing in de oeverzone zal 

samenvallen met de hakhoutkapping op het talud. 

Oeverzwaluwwanden worden in principe (maar wederom niet als eenduidige regel) gecombineerd met 

een beheerde strook ruigte achter de steile wand, die op zijn beurt van het jaagpad afgeschermd wordt 

door struweel. Op die wijze worden de aanvliegroutes gevrijwaard, maar wordt ook de verstoring door 

passanten op het aanliggende jaagpad gebufferd . 

8.3.3 Aanpak rond rietvegetaties 

Rietvegetatie vormt een belangrijke doelhabitat binnen de visie van het luik Rivierherstel. Waar de 

omstandigheden dit toelaten, zullen bestaande rietkragen dan ook behouden blijven. Zo is er steeds ook 

een volgroeide vegetatie aanwezig. De verwachting is echter dat dit in vele gevallen niet mogelijk zal 

zijn, zowel wegens de technische ingrepen  die noodzakelijk zijn binnen het luik binnenvaart als voor het 

inrichten van de oeverzones voor natuurontwikkeling. 

Waar er bestaande rietkragen verwijderd dienen te worden, zullen deze bij voorkeur uitgegraven worden 

om als plantgoed (rietkluiten) gebruikt te worden in andere delen van de Leie. Het gebruik van 

volwassen plantgoed leidt immers tot een hogere vestigingskans en een snellere uitbreiding van de 

aangeplante delen. Bovendien blijft zo de aanwezige genetische diversiteit behouden. Eveneens 

hierom verdient het de aanbeveling om, wanneer meteen herplanten niet mogelijk is, de verwijderde 

rietkluiten tijdelijk te transplanteren voor de aanplant van andere, later aan te leggen rietkragen. 

Naast het actief inplanten van riet op verschillende locaties langsheen de Leie voorziet het ontwerp ook 

de spontane vestiging van rietvegetaties op verschillende andere plaatsen, voornamelijk op de lagere 

delen van de taluds. Ook de typeprofielen flauwe oever, drasberm en p lasberm lenen zich uitstekend 

voor de spontane vestiging van verschillende types rietvegetatie (moeras, aquatisch riet,…). Door deze 

omstandigheden te creëren, krijgen de natuurlijke processen van vestiging en successie alle kansen. De 

geplande vooroevers zullen, nog beter dan de momenteel aanwezige palenwanden, de golfslag van de 

passerende schepen dempen, waardoor deze natuurlijke successie beter zal verlopen dan in het 

huidige kanaal. 

8.3.4 Principes bij aanleg van oevers en talud 

Het toelaten van spontane ontwikkeling van vegetaties verdient in het algemeen de voorkeur boven 

aanplantingen. Daarom zal de toplaag van de bestaande bermen bij de afgraving van grondbermen 

apart bewaard worden. Zo kan de zaadvoorraad enigszins behouden blijven en kan vanuit hergebruik 

van de streekeigen grond – als afdekkingsmateriaal van de geherprofileerde oevers- de herkolonisatie 

met de bestaande plantensoorten gemakkelijker verlopen. Dit geldt vanzelfsprekend enkel voor de 

plaatsen waar er momenteel een waardevolle vegetatie voorkomt. 

Verschillende segmenten zijn sterk overbemest, hier zal de verwijdering van de toplaag net een meer 

schrale uitgangssituatie veroorzaken, die grotere kansen biedt aan waardevolle natuur. Er moet ook 

bijzonder strikt op toegezien worden dat grond van locaties waar invasieve exoten voorkomen (vnl. 

reuzenbereklauw en Japanse duizendknoop), minutieus en correct wordt behandeld volgens het kader 

zoals beschreven in Thoonen en Willems (2018). De locaties van exoten in het projectgebied zijn reeds 

geïnventariseerd in voorgaande studies en dus gekend. Bij de uitvoering van de grondwerken zal 

hiermee rekening gehouden moeten worden. Uit deze grond moeten verhoute knollen en wortelstokken 

afgezeefd worden voordat hergebruik van de grond kan overwogen worden. 

Om bodemerosie op de vers aangelegde taluds te vermijden, wordt gekozen om de eerste en tijdelijke 

bodemfixatie te realiseren door het inzaaien met een grassoort die snel kiemt, maar niet dominant 

blijft bij verdere ontwikkeling. Bodemverbeteraars worden niet toegediend  omdat schrale bodem beter is 

voor de ontwikkeling van soortenrijke bermvegetaties. 

De struweelontwikkeling in de oeverzones en op taluds wordt eveneens als een spontaan proces 

gezien dat enkel door beheermaatregelen (hakhoutbeheer volgend op natuurlijke successie) 

gecontroleerd wordt. 
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Op bepaalde locaties langs de Leie kan het echter wel opportuun zijn om bomen en struiken aan te 

planten. Het gaat dan zowel om rijbeplanting van g rote (klasse A) bomen op de oever, als om bosjes, 

struiken en heesters als (visuele) buffer aan landschappelijk minder fraaie constructies en om de oevers 

af te schermen van verstoring door recreatie. Ook het struweel ter afscherming van 

oeverzwaluwwanden zal aangeplant worden, omdat het snel functioneel moet zijn . De juiste locaties van 

de nieuwe houtige vegetatie zullen bepaald worden op basis van de resultaten van het MER en een 

verdere concretisering van de ontwerpopdracht. 

Bij beplanting worden streekeigen soorten gebruikt. Ook wordt in de mate van het mogelijke 

plantmateriaal van autochtone herkomst gebruikt (bv. met label Plant van Hier). Daarnaast kan geëist 

worden dat de bomen afkomstig zijn van een kwekerij met MPS-label (MPS=More Profitable 

Sustainability, duurzaamheidscertificaat voor de tuinbouw). Sowieso wordt gekozen voor een grote 

lokale variatie aan soorten om risico ’s van aantasting te beperking. 

Volgende soorten kunnen in lijnbeplanting of struweel overwogen worden (aangepast op basis van de 

selectie in INBO (2008): 

- Bomen: zwarte els, zomereik, zomerlinde, Hollandse linde, haagbeuk, ratelpopulier, iep (enkel 

beproefde soorten/cultivars met hoge resistentie zoals Ulmus laevis (fladderiep) of resista® 

klonen zoals Ulmus ‘new horizon’ of Ulmus rebona; 

- Struiken: sporkehout, Gelderse roos, gewone vogelkers, aalbes, gewone vlier, hazelaar, wilde 

kardinaalsmuts, wilde lijsterbes, eenstijlige meidoorn, sleedoorn, hondsroos, iep en zoete kers . 

Soorten die niet weerhouden blijven zijn esdoorn/witte abeel vanuit sterke verbreiding/opslag 

(extensivering beheer) en gewone es/tamme kastanje vanuit ziektegevoeligheid. Er wordt de 

mogelijkheid voorzien uitzondering te maken voor eventueel te ontwikkelen resistente stammen. Wilg 

wordt niet aangeplant omdat hij  zich ook spontaan zal vestigen . Daarnaast veroorzaakt hij als 

hoogstammige boom veiligheidsrisico’s omwille van zijn gevoeligheid voor takbreuk. In struweel kan hij 

als knot- of hakhout beheerd worden. 

8.3.5 Visie omtrent beheer van oevers en bermen 

Algemeen wordt er gestreefd naar het extensiveren van het benodigde beheer; natuurlijke processen 

krijgen zo maximaal de kans om te spelen. Toch zal, om een algemene verstruweling en verbossing van 

de gehele oeverzone te voorkomen, er een zeker beheer ingesteld dienen te worden. Het algemeen 

vooropgestelde beheer bestaat voornamelijk uit het terugbrengen naar een vroegere 

ontwikkelingsfase, waarna de natuurlijke successie weer een verdere ontwikkeling toelaat. Door 

deze ingrepen in de tijd en de ruimte te spreiden, blijft er verspreid over de Leie steeds een ruim aanbod 

aan alle verschillende ontwikkelingsstadia. Op een bepaalde locatie zal dus niet steeds hetzelfde 

oevertype aanwezig zijn, maar dit zal (spontaan) evolueren in de tijd. 

De verschillende habitattypes vragen een ander beheer. In onderstaande paragrafen zijn algemene 

principes aangegeven op basis van huidige inzichten. De specifieke ingrepen moeten echter nog 

verder bepaald worden op basis van de vastgestelde processen, en bij voorkeur niet vaker  dan nodig 

om de ontwikkeling van de (water)habitats mogelijk te maken. Er zal een monitoringsprogramma  

opgezet worden met de bedoeling voortschrijdend inzicht te verkrijgen op basis waarvan het beheer 

verder kan scherp gesteld worden in overleg met de verschillende partners. 

- Struwelen/hakhout (voornamelijk op (de voet van) het talud aanwezig) worden in de meeste 

gevallen beheerd in een kapcyclus van 6 jaar voor zachthoutsoorten (wilg, populier,  …) en een 

12-jaarlijkse cyclus voor hardhoutsoorten (esdoorn, eik, …). Het gevoerde beheer wordt 

afgesteld op de aanwezige (doel)soorten. 

- Grasbermen komen zowel langs de meer ‘technische’ als langs de zones met 

natuurvriendelijke oevers van de Leie voor. In het laatste geval betreft het mins tens de kruin 

van de berm langs weerszijden van het jaagpad, een zone van minstens telkens 3m breed. Bij 

het beheer wordt vooral gestreefd naar het verschralen van de bermen, dus het maximaal 

afvoeren van biomassa. Dit heeft tot doel soortenrijke graslandvegetaties te ontwikkelen, van 

droog schraalgrasland op droge zandige koutergrond tot vochtig glanshavergrasland op 

alluviale gronden; plaatselijk zelfs kalkgrasland. Er wordt een ecologisch maaibeheer  

toegepast. 
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- Rietzones op de lage oever en in de plas-draszone worden cyclisch gemaaid, om het riet in 

optimale conditie te houden. Gefaseerd maaien lijkt hier aangewezen: zo verjongt het riet 

voldoende en wordt verstruweling van de zone tegengegaan, maar blijft er toch steeds overjarig 

riet aanwezig voor de organismen die hiervan afhankelijk zijn voor voedsel, beschutting en 

nestgelegenheid. 

- Plas-drasgebieden zonder riet zullen eveneens regelmatig onderhouden moeten worden, 

wellicht vooral om opslag van houtige vegetatie (voornamelijk wilgen) tegen te gaan. De 

noodzaak hiertoe is sterk afhankelijk van de specifieke situatie en zal dan ook bepaald worden 

op basis van de ontwikkeling op het terrein. De algemene regel is dat er zo minimaal mogelijk 

ingegrepen wordt om de kruidachtige (waterplanten)vegetatie te behouden. Mogelijk behoort 

ook slibruiming tot de beheermaatregelen. Indien dit het geval is, gebeurt dit bij voorkeur over 

voldoende grote stukken (zeker met een in - en uitstroomopening doorheen de golfwering), 

vanop het water en niet vaker dan om de 4 à 5 jaar, zodat de vegetatie de kans krijgt zich te 

ontwikkelen. 

- Open water dient in principe niet regelmatig beheerd te worden, aangezien de waterkolom de 

vestiging van planten tegengaat. Enkel wanneer er sterke verlanding optreedt door de 

accumulatie van slib, zal tot slibruiming overgegaan moeten  worden. Ook hier geldt dat de 

ingrepen bepaald moeten worden op basis van de vastgestelde processen, en bij voorkeur niet 

vaker dan nodig om de ontwikkeling van de waterhabitats mogelijk te maken. 

8.4 Aanpak en visie rond meanders 

In het GSP (2005) werden voor de meanders een viertal principes naar voor geschoven die verder naar 

haalbaarheid en uitwerking dienden onderzocht te worden : 

- Plaatselijke verbreding waterweg via inname parallelle meander; 

- Plaatselijke verbreding waterweg in functie van visualisatie achterliggende meanders; 

- Aansluiten afgesneden meanders; 

- Openmaken gedempte meanders. 

Met betrekking tot de aansluiting, (her)inrichting en/of het deels terug opengraven van oude meanders 

gebeurt momenteel verder onderzoek en afstemming. Een algemene visie is momenteel nog in opmaak. 

Op heden zijn met betrekking tot de meanders de volgende ingrepen, die interfereren met de vaarweg 

reeds, verder uitgewerkt: 

- De plaatselijke verbreding van de waterweg en landschappelijke inkl eding om het zicht op de 

achterliggende meanders te verbeteren en (indien mogelijk op termijn) de waterdoorstroming in 

de achterliggende meanders te verbeteren ; 

- Vernieuwen van in- en uitlaatconstructies tussen de meanders en de vaarweg . 

Hierbij wordt uitgegaan van de huidige toestand van de meander en worden die maatregelen 

meegenomen die momenteel zinvol zijn. Dit principe geldt onder meer ook voor het voorzien van 

vispassages (enkel indien het in de huidige toestand van de meander zinvol is).  

8.4.1 Plaatselijke verbreding van de waterweg i.f.v. visualisatie bij afgesneden 
meanders 

De locaties waar de verschillende meanders vroeger aantakten op de Leie, kunnen door middel van een 

lokale uitgraving van de gekanaliseerde Leie, geaccentueerd worden. Hierdoor komen de 

achterliggende meanders prominenter in beeld. Hoewel dit voornamelijk een ingreep in functie van 

landschap (visualisatie) en recreatie is, bieden dergelijke uitstulpingen in de waterweg het voordeel dat 

er ook luwere zones aansluitend op de vaarweg (minder golfslag) worden gecreëerd. Hier kan een 

moerassige vegetatie ontwikkelen die op haar beurt geschikt is als paaiplaats voor vissen.  

In het GSP (2005) werd dit uitgewerkt als een buitendijkse uitstulping van de waterweg, de 

zogenoemde ‘hoeden van Napoleon’, waarbij het jaagpad rond deze h oed werd gelegd.  
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Rekening houdend met het feit dat het jaagpad ondertussen is geselecteerd als fietssnelweg en dat de 

visie op de overige ingrepen aan de meanders nog in evolutie is, worden deze lokale uitgravingen in het 

huidige ontwerp binnendijks uitgewerkt. 

Waar een vroeger aantakkingspunt van een meander gelegen is in een oeverzone met 

natuurontwikkeling, wordt nagegaan of een binnendijkse verbreding van de vaarweg kan ingepast 

worden binnen het oeverconcept (zie Figuur 8-2). Achter de vooroever wordt hier dan ook maximaal 

gekozen voor het oevertype 6 ‘Open water’ (zie Figuur 7-5). Deze uitvoering kan volledig binnen het 

openbaar domein ingepast worden en noodzaakt geen omleiding van het jaagpad. 

Onderstaande Figuur 8-2 geeft een schematische weergave. Het onderwaterbanket loopt hierbij steeds 

rechtdoor, de damplankenwand wordt hier verlaagd tot 10cm onder het normaalpeil , zodat het 

wateroppervlak visueel doorloopt, maar er toch een zekere golfdemping aanwezig is. Ter hoogte van 

deze verbreding worden in principe ook de taluds steiler uitgevoerd, waar opportuun kan ook verticaal 

gekeerd worden, om het jaagpad visueel zo dicht mogelijk bij het water te brengen. 

 

Figuur 8-2 Uitwerking binnendijkse lokale verbreding waterweg ter hoogte van achterliggende meanders 

8.4.2 Landschappelijke inkleding van de meanders 

In principe is het de bedoeling om de meanders meer zichtbaar te maken vanop de Leie-oevers, en ook 

functionele relaties te leggen. Het is echter niet in alle gevallen aangeraden om het landschap volledig 

open te maken in de omgeving van de aantakking van de meander. De botanische waarde van de vaak 

aanwezige opgaande vegetatie kan een reden vormen om deze te behouden, maar ook het vermijden 

van verstoring van watervogels op de oude meander door de recreanten op het jaagpad kan aanleiding 

zijn om de oevers niet volledig vrij te maken. Er zal met andere woorden telkens een  evenwicht gezocht 

worden tussen de landschappelijke en ecologische waarde. 

Al naar gelang de concrete situatie kan er dan voor een van de drie principes gekozen worden (zie Figuur 

8-3): 
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- Volledig openen van de meander, zodat de oude loop van de Leie maximaal voelbaar is in het 

landschap, en de meander onbeschaduwde oevers krijgt; 

- Openen van de begeleidende vegetatie daar waar de meander de Leie het dichtste nadert, 

zodat er daar lokaal een open zicht over de oude rivierloop ontstaat. Tegelijkertijd blijft een 

groot deel van de oever begroeid en dus (minstens visueel) afgeschermd van verstoring uit het 

omliggende landschap; 

- Blijvend afschermen van de meander om de verstoring op de avifauna maximaal te vermijden. 

Vanuit recreatie- en natuur-educatief oogpunt kan hier dan best een vogelkijkwand voorzien 

worden, zodat de recreanten toch uitgenodigd worden om de lokale waarden te ontdekken. Dit 

vermijdt dat de meander louter als een bosje ervaren wordt. 

 

Figuur 8-3 Principeschetsen van de landschappelijke overgang naar de meanders 

8.4.3 In- en uitlaatconstructies aan de meanders 

Het is de bedoeling de bestaande in- en uitlaatconstructies aan de aansluiting op de vaarweg, te 

vernieuwen of te vervangen door een regelbaar kunstwerk indien dit nog niet het geval is. De 

beoogde doelstellingen zullen nog per meander worden vastgelegd na het doorlopen van een 

besluitvormingstraject met alle stakeholders (actief peilbeheer, doorstroming, vismigratie waar relevant, 

…). Er wordt voor gezorgd dat het realiseren van de doelstellingen (op korte of langere termijn) niet wordt 

gehypothekeerd. De kunstwerken worden sowieso nog niet in werking gesteld omdat de 

randvoorwaarden daarvoor nog niet vervuld zijn. De drempelwaarde van de nieuwe constructie blijft dus 

dezelfde als de bestaande. Er wordt nog geen actief peilbeheer aan gekoppeld. In voorkomend geval 

worden de constructies conceptueel ontworpen (zie onderstaande Figuur 8-4). 

 

Figuur 8-4 Principeschets regelbare constructie aan meanders (zijaanzicht) 

Indien er momenteel geen kunstwerk aanwezig is en er dus nog andere ingrijpende werken nodig zijn 

om de beoogde doelstellingen te kunnen realiseren (bijvoorbeeld het opnieuw uitgraven van een 

meanderdeel), wordt momenteel nog geen in - en uitlaatconstructie voorzien, maar wordt dit integraal 

bekeken in een apart project. 

8.5 Visie op recreatie 

Het globale doel is het streven naar een kwalitatieve ontwikkeling van recreatie langs en op de Leie met 

daaraan gekoppeld een volwaardig en kwalitatief netwerk van water-recreatieve infrastructuur. Er 

wordt gestreefd naar een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod, rekening houdend met de diverse 

doelgroepen enerzijds en de multifunctionaliteit van de Leie anderzijds. Dit zal de uitstraling van de 
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Leie verhogen en bijdragen aan het maatschappelijk draagvlak voor het g eïntegreerd project Seine-

Schelde Leie.  

Per recreatievorm werd nagegaan op welke manier het bestaande netwerk het  best verder 

geoptimaliseerd kan worden. Er wordt gestreefd om het recreatief medegebruik van de vaarweg , de 

jaagpaden en de langsliggende groengebieden zoveel mogelijk te faciliteren en dit binnen de grenzen 

die worden bepaald door de beroepsscheepsvaart en natuur/landbouw anderzijds. De schaal, dynamiek 

en ruimtelijke draagkracht van de vaarweg of het aanpalende (natuur)gebied  zijn daarbij 

richtinggevend. Daarnaast wordt er ook naar gestreefd om de verschillende functies zo goed mogelijk 

op mekaar af te stemmen.  

8.5.1 Recreatie op het water 

Naast de beroepsvaart is er ook heel wat recreatie op de Leie aanwezig. De belangrijkste vormen van 

recreatie op de Leie zijn toervaart, snelvaart en passagiersvaart. 

Streven naar een volwaardig en kwalitatief netwerk van in frastructuur voor de toervaart lijkt in ieder 

geval voldaan. Op vandaag zijn de meeste interessante locaties reeds afgedekt door een jachthaven of 

aanmeerplaats. In pand 150 is nabij de verbinding met het Kanaal Roeselare-Leie, ter hoogte van de 

meander Munkenhof – Leie, een jachthaven gepland (jachthaven van Ooigem). Het (toekomstige) 

aanbod aan jachthavens is ruim, het aanbod aan aanmeerplaatsen eerder beperkt. Het voorzien van 

een aanlegplaats voor pleziervaart in de omgeving van Machelen (recreatief kno oppunt met 

Raveelmuseum) kan nog een meerwaarde voor het netwerk op de Leie betekenen. De bestaande 

jachthaven van Kuurne is de enige die effectief langsheen de vaarweg is gelegen waardoor deze zal 

aangepast moeten worden.  

Er zijn over de Leie verspreid een 3-tal zones voor snelvaart en een jetskizone aangeduid. Deze 

situeren zich nabij de stedelijke omgevingen van Menen -Wervik, Kortrijk en Waregem-Wielsbeke. 

Rekening houdend met de stedelijke omgevingen, kwetsbare gebieden en het Seine Schelde project is 

verdere uitbreiding van de snelvaartzones of nieuwe snelvaartzones niet wenselijk . Bij iedere 

snelvaartzone is er een mogelijkheid om de boten te water te laten. Een goede ruimtelijke spreiding van 

trailerhellingen is ook belangrijk voor inspecties, onderhoud, brandweer, … De tussenafstanden tussen 

de trailerhellingen is wel wat groot. Een bijkomende trailerhelling in de omgeving van Kortrijk, als stedelijk 

gebied, voornamelijk in functie van hulpdiensten en allicht een bijkomende trailerhelling bij de nieuwe 

jachthaven van Ooigem kunnen dit netwerk verder aanvullen en verfijnen. 

Voor de passagiersvaart zijn er aanmeermogelijkheden nabij de belangrijkste steden, alsook nabij het 

Raveelmuseum in Machelen. In kader van het Seine Schelde project zullen bepaalde kaaimuren worden 

vernieuwd.  

Voor het varen met een kano/kajak/roeiboot op de Leie is ervaring en techniek vereist door de 

confrontatie met de grotere beroepsvaartschepen. Het gaat dan om de kajak/kano/roeier-sporter en niet 

de recreant die eenmalig (en zelfstandig) een tochtje wenst te maken . De Leie blijft toegankelijk voor 

deze geoefende en ervaren kano/kajak/roeier-sporter. Gezien de Leie een grote waterweg is waarbij 

ingrepen gepland zijn om de beroepsscheepvaart nog in omvang en aantal te laten toenemen, zijn 

uitstapplaatsen voor kano/kajak/roeien hier niet prioritair verder te ontwikkelen. De bestaande 

infrastructuur kan behouden en onderhouden worden. De Oude Leiearmen zijn te beperkt in lengte om 

hier een relevant aanbod voor de recreatieve kano/kajak/roeier uit te bouwen.  

Zwemmen en stand-up paddle (SUP) is verboden in de Leie, de mogelijkheden op de oude Leie-armen 

moeten verder bekeken worden. 

8.5.2 Recreatie langs het water  

De landschappelijke beleving langs de Leie is belangrijk. Er zal een verschil zijn tussen het landschap 

zoals het de laatste decennia bestond en het landschap dat zal gecreëerd worden door de aanpassingen 

aan de oevers en de bermen en aan de meanders. De beleving zal bijgevolg ook veranderen. 
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Er wordt al heel vaak gevist op de Leie en oude Leie-armen. Het aanbod aan vis is er sterk toegenomen, 

zowel qua aantal als diversiteit. Hengelen is toegelaten indien het de scheepvaart en jaagpadgebruikers 

niet hindert. Om alles in goede banen te leiden, zijn een aantal goedgekozen hengelstei gers of 

hengelplaatsen aangewezen. De waterwegbeheerders staan mee in voor het faciliteren van de 

hengelsport door het plaatsen van hengelinfrastructuur zoals steigers, trappen of parkeerplaatsen, 

die de hengelplaatsen toegankelijk maken. Het is wel verbod en te vissen in sluizen, boven op bruggen 

van bevaarbare waterlopen en in vispassages. Hengelen is eveneens verboden op alle plaatsen, zowel 

vanaf de oever als op het water, waar het Agentschap voor Natuur en Bos ter plaatse door middel van 

de signalisatieborden een tijdelijk of permanent visverbod heeft aangeduid.  

Jaagpadrecreatie omvat verschillende activiteiten, maar de hoofdmoot wordt ingenomen door fietsers 

en wandelaars. Daarnaast eisen ook ruiters, skeelers, mountainbike, joggers, … hun plaats op.  

Het jaagpad is in eerste instantie bedoeld als dienstweg voor onderhoud, maar wordt waar mogelijk wel 

opengesteld voor wandelaars en fietsers en kan deel uitmaken van routes en netwerken voor 

functioneel en recreatief fietsverkeer waarbij het jaagpad zal worden ontworpen volgens de 

desbetreffende ontwerprichtlijnen. Er wordt gestreefd naar een zo continu mogelijk (recreatief) 

netwerk langs de Leie. Daarbij is een verbinding aan één zijde in principe voldoende, waarbij vlot en 

veilig van kant kan gewisseld worden. 

Er wordt gestreefd naar het bijdragen aan het comfort en de veiligheid van het fietsverkeer. Hierbij 

mag echter, rekening houdende met de eigenheid van jaag paden, niet verwacht worden dat het comfort- 

en veiligheidsniveau van een officieel fietspad wordt bereikt. Het comfort op de jaagpaden langs de Leie 

wordt overwegend positief beoordeeld: de paden zijn meestal in goede staat en hebben een voldoende 

breedte. Het overgrote deel van de paden is verhard. Te vernieuwen stukken jaagpad in het kader van 

het project Seine Schelde voor de Leie, worden aangelegd in asfaltbeton en met een breedte van 4,5m. 

Het huidige comfortniveau wordt daarmee aangehouden.  

Voor de verdere verfijning van het recreatief fiets- en voetgangersnetwerk vertaalt de actualisatie van de 

visie zich in de wenselijkheid om tussen Deinze en Menen ook een aantal nieuwe fietsbruggen te 

bouwen. Met deze fietsbruggen zal vooral aan een aantal lokale noden tegemoet worden gekomen en 

wordt de oversteekbaarheid van de Leie in een aantal steden  en tussen dorpen verhoogd waardoor de 

barrièrewerking van de Leie hier vermindert. 

Vele jaagpaden zijn opgenomen in een wandelknooppuntnetwerk. Langs de Leie is d at niet het geval. In 

het gebied rond de Leie, zijn de wandelmogelijkheden te beperkt om er een netwerk te kunnen 

uitbouwen. Het gebied leent zich ook landschappelijk minder goed voor een kwalitatief wandelproduct 

(sterke verstedelijking en industrialisering). 

Doordat de Leie in de meer stroomopwaartse panden door een zeer verstedelijkt gebied stroomt, is de 

vraag naar meer (toegankelijk) groen langs de Leie groot. In het kader van Seine-Schelde worden langs 

de Leie bijkomende groengebieden voorzien. Deze gebieden zullen in meer en mindere mate 

bijkomende mogelijkheden voor zachte recreatie, voornamelijk wandelen, betekenen. 

Paardrijden is alleen toegestaan op specifieke ruiterroutes die worden ingericht in de berm, gescheiden 

van het jaagpad (de andere recreanten en het wegverkeer) en waar er voldoende ruimte beschikbaar is. 

Aandacht gaat naar het behoud van de bestaande routes en naar het zoeken van 

verbindingsmogelijkheden tussen deze routes. 

8.6 Visie rond beeldkwaliteit 

De beeldkwaliteit langs de Leie wordt uiteraard het meest bepaald door het landschapsbeeld. De 

landschapsvisie alsook het nieuwe beeld van de waterweg met de brede oeverzone voor 

natuurontwikkeling, zijn uitgebreid beschreven in vorige hoofdstukken en zullen leiden tot een nieuwe 

beleving van de rivier en haar vallei.  

Een huisstijl is de visuele weergave van de identiteit van een gebied. Een herkenbare stijl voor de 

Leie kan de beeldkwaliteit versterken en het zichtbaar maken van de rivier ondersteunen. Dit kan zich 

vertalen in eenvormigheid voor het zitmeubilair, in materiaalgebruik, bewegwijzering, bruggen, … 
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Wat betreft de nieuwe wegbruggen die gerealiseerd worden in kader van Seine-Schelde gaat extra 

aandacht naar beeldkwaliteit. Diverse aspecten voor een hedendaags ontwerp en een passende 

verschijningsvorm worden daarbij bekeken. Voor de drie nieuwe bruggen in de open ruimte wordt naar 

een uniform ontwerp toe gewerkt (gebaseerd op de Olsenebrug). Dit verhoogt de identiteit en 

herkenbaarheid langs de Leie. De nieuwe bruggen in de doortochten (Wervik, Menen en Harelbeke) 

worden ingepast binnen de stedelijke context. Een constante in de nieuwe ontwerpen is het realiseren 

van een grote overspanning zodat ook onder de brug meer ruimte beschikbaar komt en er dus een 

aangenamere passage van het jaagpad voor onder meer de recreant kan gecreëerd worden. Hierdoor 

is het ook mogelijk om de eco logische verbinding langs de Leie onder de bruggen te laten doorlopen. 

In het kader van het geïntegreerd project Seine-Schelde Leie zullen langs de Leie een aantal 

rustpunten, picknickplaatsen, uitkijkpunten,… voorzien worden volgens een multifunctioneel 

ontwerp dat reeds in andere initiatieven langs de Leie werd gebruikt. In overleg met de betrokken actoren 

zullen hiertoe een aantal goedgekozen locaties aangeduid worden. 



 

 

83 

 

9. PROJECTBESCHRIJVING 

9.1 Algemeen 

Het project voor de kalibratie van de Leie-as tussen Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke, het zogenaamde 

pand 150, beoogt in de eerste plaats het uitdiepen en verbreden van de Leie voor deze sectie. Daarnaast 

worden ook nog natuurvriendelijke oevers aangelegd onder de vorm van zones voor natuurontwikkeling, 

overbodige verhoogde bermen afgegraven, bomenrijen waar nodig en wenselijk in functie van het 

landschap (her)aangeplant of gekapt, recreatieve ingrepen voorzien (zoals aanleg van hengelplaatsen, 

infoborden, picknickbanken, etc.) en langs en over het water worden ond er meer groene links aan 

kunstwerken uitgebouwd om de beeldkwaliteit te verhogen. 

De wegbrug van de Desselgemsesteenweg-Ooigemstraat tussen Ooigem (Wielsbeke) en Desselgem 

(Waregem) zal worden vernieuwd. Stroomopwaarts van deze brug  wordt een nieuwe fiets- en 

voetgangersbrug voorzien. Deze infrastructuurwerken zijn onderwerp van een afzonderlijk project en 

zullen voorafgaand aan de kalibratiewerken worden uitgevoerd. Binnen pand 150 zijn er verder geen 

andere projectonderdelen, zoals bruggen, sluizen of doortochten die reeds opgestart zijn of nog moeten 

aangevat worden.  

Het ontwerp van pand 140 is reeds uitgewerkt om in vergunningsfase te gaan, en in een volgende fase 

zullen ook de stroomopwaartse panden (160 en 170) op een gelijkaardige manier aangepakt worden.  

De projectbeschrijving omvat de concrete uitwerking voor pand 150 van de algemene visie zoals 

toegelicht in Hoofdstuk 8 en is gebaseerd op het voortschrijdend inzicht zoals toegelicht in Hoofdstuk 7.  

9.2 Kalibratie vaarweg 

9.2.1 Huidig profiel 

Het huidige gekalibreerde profiel van de Leie (zie Figuur 9-1) is ontworpen met een waterdiepte van  

3,5m, waarbij de breedte aan de waterspiegel varieert van 47 tot 53m. Op een diepte van 1,30m onder 

de waterspiegel is een onderwaterbanket aangebracht met een breedte van 1,5m, waarna het talud 

onder helling 12/4 naar de bodem afloopt. Het talud boven het onderwaterbanket heeft een helling van 

10/4 en is dus steiler dan 12/4. De bodembreedte is gemiddeld 28m. In het algemeen wordt als referentie 

steeds het theoretisch dwarsprofiel van de gekalibreerde Leie opgenomen. De oevers zijn uitgevoerd in 

een betonplaten bescherming tot een hoogte van 1,5-2,0m boven de waterspiegel.  

 
Figuur 9-1 Theoretisch en actueel dwarsprofiel van de gekalibreerde Leie, zoals aanwezig op pand 150  

Langsheen het pand zijn op verschillende plaatsen de betonnen platen door uitspoeling ondergraven,  

en soms weggespoeld of weggezakt als gevolg hiervan. De onbeschermde oevers zijn hierdoor op 

meerdere plaatsen uitgespoeld. Waar noodzakelijk zijn doorheen de jaren meerdere uitspoelingen  

bijkomend beschermd met stortsteen op het talud of met vooroevers in palenrijen of breuksteen.  
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9.2.2 Bochtverbredingen en aanleg van passeerstrook 

Binnen pand 150 zijn volgende bochtverbredingen voorzien van Sint-Baafs-Vijve naar Harelbeke (Figuur 

6-1 of Bijlage 2) : 

- Bocht 33. Geen verbreding nodig t.o.v. de basisbreedte krap profiel van 43,35 m; 

- Bocht 32. Verbreding van 14,93 m nodig bovenop het basisprofiel met breedte 43,35 m. Deze 

zal grosso modo evenredig verdeeld worden over beide oevers ; 

- Bocht 31. Verbreding van 12,69 m nodig bovenop het basisprofiel met breedte 43,35 m. Deze 

zal grosso modo evenredig verdeeld worden over beide oevers ; 

- Bocht 30. Verbreding van 16,19 m nodig bovenop het basisprofiel met breedte 43,35 m. Deze 

zal grosso modo evenredig verdeeld worden over beide oevers; 

- Bocht 29. Verbreding van 11,35 m nodig bovenop het basisprofiel met breedte 43,35 m. Deze 

zal grosso modo evenredig verdeeld worden over beide oevers ; 

- Bocht 28. Verbreding van 21,14 m nodig bovenop het basisprofiel met breedte 43,35 m. Deze 

zal grosso modo evenredig verdeeld worden over beide oevers, maar verschuift richting RO 

verder opwaarts. In deze bocht bevindt zich de brug van de N36 die behouden blijft en een 

nautisch knelpunt vormt. De vaarwegbreedte onder de brug blijft beho uden op 44,19 m. 

Tabel 9-1 Straal van de bochten in pand 150 

 Bocht 28 Bocht 29 Bocht 30 Bocht 31 Bocht 32 

Straal 984 m 1062 m 1115 m 1422 m 1208 m 

Binnen pand 150 was vroeger de aanleg voorzien van  een statische passeerstrook van 250 m door 

middel van het verlengen van de kaaimuur van de containerterminal RTW op de linkeroever te 

Wielsbeke. In het huidige ontwerp wordt, zoals in voorgaand hoofdstuk uiteengezet, gewerkt met 

dynamische passeerstroken. In pand 150 is enkel op het traject tussen de kruising met het Kanaal 

Roeselare-Leie en de brug van de N382 een recht vaarwegstuk aanwezig. Deze zone wordt als 

dynamische passeerstrook ingericht en krijgt een vaarwegbreedte van 46,2 m.  

In de rest van pand 150 zal enkel éénrichtingsverkeer mogelijk zijn voor klasse Vb schepen . Daarnaast 

gelden er enkele beperkingen, waardoor lokaal verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn om de veiligheid 

te garanderen: 

- De doorgang ter hoogte van de wegbrug van de N36 is beperkt tot 44,19m; 

- De benodigde doorvaarthoogte van 7,0 m ter hoogte van de brug van de N382 is beperkt tot de 

middelste 25,0 m. 

9.2.3 Zwaaikom 

In het projectgebied voor pand 150 wordt ter hoogte van de toegang tot Kanaal Roeselare-Leie een 

zwaaigelegenheid ingericht. In functie van de uitbouw tot Va+-zwaaiplaats worden de vijf dukdalven 

verwijderd en wordt de zwaaikom uitgediept. Omdat deze verbreding altijd opnieuw zal aanslibben 

(fungeert als zandvang door de lagere watersnelheid), zal deze met een overdiepte van 0,5 à 1m worden 

gerealiseerd. Zo kan de zwaaikom functioneel blijven, en tegelijkertijd werken als zandvang, waar  

preferentieel onderhoudsbaggerwerken dienen plaats te vinden.  

9.2.4 Toegepast nieuw bakprofiel 

Zoals in voorgaand hoofdstuk aangehaald, wordt overgestapt van het huidige trapeziumprofiel naar een 

bakprofiel. Het ontworpen bakprofiel heeft een benodigde breedte van 43,35m (zie §7.2.2). Voor pand 

150 wordt, in functie van de aanleg van een dynamische passeerstrook, tussen de brug van de N382 en 

de aansluiting Kanaal Roeselare-Leie een bakprofiel van 46,2m voorzien. Overal wordt een waterdiepte 

van 4,5m voorzien. 
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Figuur 9-2 Dwarsdoorsnede van de vaarwegprofielen zoals toegepast zal worden op pand 150 

9.3 Aanpassing van aanpalende harde infrastructuur 

Op en langs de oevers van pand 150 bevindt zich ook aanpalende infrastructuur. Dit betreft zaken als  

het jaagpad, bruggen, kaaimuren, nutsleidingen, uitstroomconstructies en kleine aanhorigheden zoals 

zitbanken, infopanelen, vangrails, e.d. Op plaatsen waar reeds een bestaand jaagpad ligt blijft dit in regel 

behouden, gezien de werken binnen de bestaande jaagpaden blijven. In functie van de aanleg kan een 

tijdelijke opbraak lokaal noodzakelijk. Een vernieuwing van de asfaltlaag van de jaagpaden is voorzien 

op plaatsen waar reeds schade aanwezig was voor de werken of waar schade optreedt ten gevolge van 

de werken..  

Op voorhand van de werken wordt de brug tussen Ooigem en Desselgem vernieuwd en wo rdt 

stroomopwaarts een nieuwe fietsbrug voorzien. De bestaande steiger naast (afwaarts van) de stadskaai 

te Waregem wordt afgebroken, omdat deze in de vaarweg zal komen te liggen. Het project voorziet geen 

nieuwe kaaimuren. Vermoedelijk zal de stadskaai op termijn uitgebreid worden door een uitbreiding van 

de kaaimuur en een verlenging van de aanlegplaats (nog niet beslist). De overige bruggen en kaaimuren 

blijven behouden. Eventuele kleine verstevigingswerken aan de overige bruggen en kaaimuren kunnen 

wel noodzakelijk blijken na technische doorrekening door de aannemer.  

Langsheen het pand zijn ook tal  van uitstroomconstructies aanwezig, die in kader van het project 

vernieuwd zullen worden vanwege de noodzakelijke profielwijziging of omdat de huidige toestand een 

herbouw vraagt. Daarnaast wordt de uitstroomconstructie van de Schoondalebeek visvriendelijk 

gemaakt. 

9.4 Aanleg van oevers 

9.4.1 Concrete visie rond landschapsontwikkeling 

De concrete visie rond landschapsontwikkeling binnen pand 150 is gebaseerd op de algemene visie 

zoals toegelicht in §8.2.  

Naast het inzetten op ecologische hotspots, worden er  ook gericht zichten gecreëerd, zodat de 

aanwezigheid van de oude meanders voelbaar wordt in het landschap. Ook het ruimere (open) 

valleilandschap wordt gericht geaccentueerd. Waar deze laatste het historische valleilandschap 

afbakende, is er echter geen duidelijke landschappelijk-visuele afbakening van de vallei langs de kant 

van de nieuwe, rechtgetrokken Leie. Het landschapsontwerp voorziet hier een nieuwe afbakening door 

middel van rijen met opgaande bomen, of indien er reeds een verhoogde berm langsheen de Leie 

aanwezig is, wordt er geen extra bomenrij voorzien . Deze vormen een duidelijke structuur in het 

landschap, maar beperken niet, vanop het jaagpad, het zicht op de (tegenovergelegen) vallei. 

Tegelijkertijd worden enkele storende elementen, voornamelijk kruisende wegen, door opgaande 

groenschermen visueel afgescheiden. Door het behoud van bestaande bosjes met bomen van een 

zekere leeftijd biedt het ontwerp hier zowel een ecologische meerwaarde als een landschappelijke.  

De belangrijkste landschappelijke ingrepen binnen het project passen binnen het meer beleefbaar 

maken van de rivier vanop de jaagpaden, en het creëren van zichten op de vallei binnen de oude 

meanders.  
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Concreet zal over een zekere lengte het dijklichaam dat zich nu tussen het jaagpad en de Lei e bevindt, 

weggegraven worden (zie §9.6), waardoor eveneens de begroeiing die er zich nu bevindt, zal verdwijnen. 

Hierdoor wordt het contact met de rivier vanop het jaagpad hersteld. Ook het afgraven van het oevertalud 

zelf, om een natte vooroever te creëren, heeft vanzelfsprekend een belangrijk landschappelijk effect. 

Naast deze werken op de eigenlijke Leie-oever, zal op enkele plaatsen ook langs de landzijde van het 

jaagpad beperkt ingegrepen worden, door het ook daar kappen van opgaande vegetatie. Op deze manier 

komt het historische open rivierlandschap  beter tot zijn recht. Dankzij het verwijderen van het dijklichaam 

loopt het zicht bovendien vanop de ene oever, over de rivier en de andere oever tot in de vallei.  

Naast het openen van zichten en landschappen worden bomenrijen gebruikt om de vallei landschappelijk 

en visueel te begrenzen. Het gaat dan om een rij van grootte-A bomen op de oever tegenover de oude 

meanders. Door grote hoogstambomen te gebruiken, wordt enerzijds het landschap begrensd, maar 

laten de bomen anderzijds toe om vanop het jaagpad onder de kruinen door te kijken  naar de 

tegenoverliggende oever en de vallei binnen de meander. 

9.4.2 Aanleg van oevers met natuurontwikkeling 

In het projectgebied zijn er reeds verschillende waardevolle natuurtypes aanwezig, waaronder ook  

enkele droge types (schraal grasland in de grasbermen). Het spreekt voor zic h dat hun aanwezigheid 

meegenomen wordt in de afwegingen die tijdens het ontwerpproces gemaakt worden. In regel worden  

de bestaande waarden behouden en zelfs versterkt, tenzij er redenen zijn om ze toch te verwijderen om 

zo globaal een hogere ecologische waarde te verkrijgen.  

Voor de sectie van de Leie tussen Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke zijn in het huidige ontwerp lengtes met 

natuurvriendelijke oevers voor ontwikkeling van de beoogde natuurstreefbeelden en doelen  voorzien. 

Om de breedte van de zones tussen vaarweg en jaagpad te maximaliseren alterneren de zones tussen 

linker- en rechteroever en worden ze afgewisseld met stroken waar een steilere oever zal  voorzien 

worden. De toepassing van het nieuwe ontwerp van natuurvriendelijke oevers voor het pand  150 zoals 

beschreven in voorgaand hoofdstuk, is consulteerbaar op de grondplannen (zie Bijlage 1 ‘visie 

oevertypes’). Op Figuur 9-3 wordt weergegeven waar er ingezet wordt op natuurontwikkeling.  

 
Figuur 9-3 Globale aanduiding van de potentiële zones van oevers met natuurontwikkeling voor pand 1 50 
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De grijze zones zijn de technische oevers, die nodig zijn voor de stabil iteit of veiligheid, en de kaaimuren. 

De lichtgroene zones zijn de zones waar wandeltaluds worden voorzien. De donkergroene zones zijn de 

zones waar de realisatie van natuurwaarden wordt gemaximaliseerd in  functie van natuurontwikkeling. 

Hierbij is het belangrijk voor ogen te houden dat deze groene zones zeker niet in alle gevallen grootse 

werken noodzakelijk maken; in heel wat gevallen, en dan met name in smallere delen en waar er op 

beide oevers ‘oevers met natuurontwikkeling’ voorzien worden, zal de natuurontwikkeling inhouden dat 

de huidige natuurwaarden behouden blijven achter de nieuwe vooroever en spontaan verder kunnen 

evolueren. 

De principes die voorgesteld werden in het vorige hoofdstuk, werden in deze Aanmelding reeds 

uitgewerkt tot op schetsniveau. Dit geeft nog geen concrete invulling van welk typeprofiel waar precies 

voorzien wordt, maar het duidt alvast aan welk type ingreep er voorzien wordt (zie Bijlage 1). In het 

schetsontwerp geeft dat volgende mogelijke ingrepen:  

- Creëren van open water: deze zones worden voornamelijk als typeprofiel 5 ingericht, zodat 

de relatie met de achterliggende oude meander maximaal gevrijwaard wordt;  

- Behoud huidige vegetatie en oever: in deze zones wordt er zo weinig mogelijk ingegrepen, 

om de huidige ecologische of landschappelijke waarden niet in het gedrang te brengen. Dit wil  

zeggen dat er landinwaarts van de nieuwe vooroever bij voorkeur geen ingrepen gebeuren  

voornamelijk typeprofielen 1 en 6; 

- Ecologische inrichting: deze zones krijgen een nieuw oeverprofiel, door het verwijderen van  

het huidige talud en/of waar nodig het aanvullen van het profiel. In de praktijk zal het hier  

voornamelijk gaan om typeprofielen 2, 3 en 4, al is zeker o ok 5 (open water) nog een 

mogelijkheid; 

- Creëren van zichten: bijkomende ingreep om zichten te creëren, door het verwijderen van 

struweel of bomen die de zichten zouden kunnen hinderen, en waar dit aanwezig is ook het 

dijklichaam dat zich tussen het jaagpad en de Leie bevindt.  

Bij de concrete uitwerking van het ontwerp voor de verschillende deelzones zal op basis van deze 

principeschets een invulling gegeven worden aan deze oevers. Hierbij spelen de huidige situatie en de 

aanwezige ecologische waarden en potenties uiteraard een bepalende rol. Op basis hiervan zal voor de 

gehele oever bepaald worden welk profiel waar voorzien zal worden. Mogelijk zal dit verdere onderzoek 

ten behoeve van de detaillering nog beperkte verschuivingen veroorzaken in de hierboven voorgestelde 

zonering.  

Het concrete ontwerp zal beschikbaar zijn bij de uitwerking van het ontwerp-MER. De effectbeoordeling 

in het ontwerp-MER zal gebaseerd zijn op dit concreet uitgewerkte ontwerp.  

9.5 Maatregelen in functie van fauna 

9.5.1 Aanleg van fauna-uitstapplaatsen 

Bij de aanleg van de oevers met natuurontwikkeling op pand 150 worden fauna-uitstapplaatsen voorzien 

zoals beschreven in §8.1.1. 

9.5.2 Aanleg van oeverzwaluwwanden 

Op verschillende plaatsen in het projectgebied bevinden zich momenteel afkalvende oevers die een  

zekere aantrekkingskracht bezitten voor nestelende oeverzwaluwen , hoewel deze soort hier niet meer 

werd gesignaleerd tijdens de meest recente inventarisaties.. Er zijn zoekzones voorgesteld voor 

technische wanden voor oeverzwaluwen op de linkeroever en de rechteroever (stroomopwaarts van de 

kruising met het Kanaal Roeselare-Leie). De inplanting van deze wanden wordt zowel op hun 

ecologische als hun recreatieve waarde geëvalueerd, zodat de activiteit van de oeverzwaluwen ook 

vanop de tegenoverliggende oever geobserveerd kan worden. 
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9.6 Terreinprofilering en baggerwerken 

Voor de aanleg van de oeverzones en andere inrichting zijn ingrijpende terreinprofileringen nodig 

langsheen het pand. Deze bestaan voornamelijk uit het weggraven van de grondbermen (waar  

aanwezig) alsook het verder afgraven van de talud om deze flauwer te maken of dichter bij de waterlijn  

te brengen. Deze ingrepen zijn dan ook in hoofdzaak droog grondverzet.  

Voor realisatie van de oevers zijn ook terreinwerken nodig, om zowel de vooroeverconstructie te kunnen 

aanbrengen, als voor het realiseren van de vaargeul. Afhankelijk van de locatie en de lokale bathymetrie  

betreft dit droog en nat grondverzet.  

Voor het verdiepen van de vaargeul dient gebaggerd te worden tussen de gerealiseerde vooroevers, dit  

betreft in hoofdzaak natte specie.  

Deze aanpassingswerken worden uitgevoerd in het hele projectgebied. Tijdens de werken zullen  

aanzienlijke hoeveelheden grond gebaggerd en afgegraven moeten worden.  

De uitvoering van de baggerwerken zal bepaald worden door de aannemer. Er wordt gestreefd naar een 

maximale afvoer via de waterweg. In de aanbesteding zullen voorwaarden met betrekking tot de afvoer 

opgelegd worden. De baggerspecie is na uitvoeren van de werken eigendom van de aannemer. De 

verwerking van de specie wordt dus overgelaten aan de marktwerking.  

Gelet op het beperkte tijdsbestek waarbinnen de werken uitgevoerd zullen moeten worden, zal wellicht 

op verschillende plaatsen tegelijk gewerkt moeten worden. Dit betekent dat een tijdelijke opslag van  

gronden (TOP), zowel voor de af te voeren gronden als voor de tijdelijke opslag van o.a. de toplaag, 

noodzakelijk zal zijn. Indien de tussentijdse opslagplaats langer dan  één jaar geëxploiteerd zal worden, 

dient een omgevingsvergunning  aangevraagd te worden (rubriek 61 volgens bijlage 1 bij Vlarem II). In 

het MER wordt geëvalueerd welk type locaties hiervoor niet in aanmerking komen (zie verder in de 

methodologie per discipline).  

Afhankelijk van de kwaliteit van de af te voeren gronden zal een geschikte bestemming gezocht moeten 

worden. In volgorde van toenemende verontreiniging zijn volgende opties mogelijk:   

- Hergebruik als bodem; 

- Hergebruik in bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast product; 

- Indien reinigbaar:  

o Reiniging voor hergebruik als bodem; 

o Reiniging voor hergebruik in bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast product  

- Indien niet reinigbaar:  

o Afvoeren naar een daartoe vergunde stortplaats. 

In de maanden juli en augustus 2008 werd door Ecorem een verkennend grondonderzoek uitgevoerd 

teneinde de milieuhygiënische en geotechnische kwaliteit van de uit te graven gronden te kunnen  

evalueren. Hiervoor werden 357 boringen uitgevoerd verspreid over de oevers van het gehele traject 

(inclusief Noordervak Ringvaart).  

9.7 Aanpassingen in functie van de aanwezigheid van meanders 

Zoals onder §8.4.1 aangegeven wordt in het project in principe gekozen voor het oevertype 6 ‘Open 

water” (zie Figuur 7-5, binnendijkse verbreding van 15 m over 70 m lengte) ter hoogte van de vroegere 

aantakkingspunten van een meander die gelegen zijn in een oeverzone met natuurontwikkeling. Achter  

de vooroever wordt hier dan ook maximaal gekozen voor open water. In principe blijven de  

mogelijkheden voor het ontwerp van de aansluiting zo veel mogeli jk open, want de aansluitingen met de 

meander (bv. duiker of vistrap) worden in dit project niet gemaakt. De in- en uitlaatconstructies zullen 

vernieuwd worden of vervangen door een regelbaar kunstwerk indien dit  nog niet het geval is. De 

kunstwerken worden sowieso nog niet in werking gesteld en er wordt dus nog  geen actief peilbeheer 

aan gekoppeld. De (her)aankoppeling van oude, afgesneden Leiemeanders binnen de sectie Sint-Baafs-

Vijve tot Harelbeke wordt beschouwd als een ontwikkelingsscenario (zie hoofdstuk 12).  
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Op twee dergelijke plaatsen worden de bestaande aansluitingen geëvalueerd: 

• Ter hoogte van de afwaartse aantakking van de meander van Munkenhof; 

• Ter hoogte van de afwaartse aantakking van de meander van Schoondale. Voor de 

Schoondalebeek worden tevens de mogelijkheden voor het verbeteren van de vismigratie 

onderzocht. 

9.8 Maatregelen in functie van natuurbeleving en recreatie 

9.8.1 Recreatie op het water 

Voor de toervaart kan gesteld worden dat in globo een volwaardig en kwalitatief netwerk van 

ondersteunende infrastructuur aanwezig is langs de Leie. Ter hoogte van dit projectgebied zijn geen  

jachthavens, aanmeer- of aanlegplaatsen voor toervaart of passagiersvaart gelegen. Wel zijn er plannen 

om ter hoogte van het Kanaal Roeselare-Leie, ter hoogte van de meander van Munkenhof een 

jachthaven te voorzien (geen beslist beleid). De jachthaven van Zulte bevindt zich  ten noorden van het 

projectgebied op de oude stuwarm van Sint-Baafs-Vijve.  

Binnen het projectgebied zijn 2 snelvaartvakken gelegen: 

- Km 25,1-22,5 voor waterski en hoge snelheid. Dit betreft het vak tussen 2900m opwaarts en 

200 m opwaarts de brug van St. Eloois-Vijve over een afstand van 2700m. Onder de brug van 

de N382 bevindt zich een trailerhelling ; 

- Km 22,2 en 21,2 voor jet-sport. Dit is afwaarts het pompstation in Ooigem over een afstand van 

1250m (afwaarts de kruising met het Kanaal Roeselare-Leie). 

Gelet op de vele stedelijke omgevingen, de reeds aanwezig kwetsbare gebieden, de plannen voor 

Rivierherstel en de hoofdfunctie als transportas van de Leie in de Seine-Scheldeverbinding is een 

verdere uitbreiding van snelvaartzones of nieuwe snelvaartzones niet wenselijk. 

Gezien de Leie-as een grote waterweg is waarbij ingrepen gepland zijn om de beroepsscheepvaart nog 

in omvang en aantal te laten toenemen, zijn kano/kajak uitstapplaatsen hier niet prioritair verder te 

ontwikkelen.  

Momenteel zijn er weinig mogelijkheden om te hengelen en er zijn geen specifieke hengelplaatsen  

voorzien, hoewel er op verschillende plaatsen wel af en toe gehengeld wordt. De maatregelen voor het 

inrichten van natuurvriendelijke oevers maken de oevers echter makkelijker betreedbaar voor mens en  

dier, dus ook voor hengelaars. Om te vermijden dat zij al te verspreid hun activiteiten zullen beoefenen  

en zo de oevers beschadigen en de fauna verstoren, voorziet het ontwerp in de inrichting van  

verschillende hengelplaatsen. Zo worden de hengelaars naar voor hen aantrekkelijke plaatsen geleid,  

opdat de rest van de oever onverstoord zou kunnen blijven. De hengelplaatsen worden voornamelijk 

voorzien in de omgeving van de bruggen, aangezien deze plaatsen het meest toegankelijk zijn (via de 

kruisende wegen). Een in het oog springende hengelplaats hier zal de hengelaars overtuigen om er  

gebruik van te maken, eerder dan zich een stuk verder te begeven om ‘wild’ te gaan vissen. 

De hengelplaatsen worden voorzien als een (half)verharde zone tegen de gemiddelde waterlijn,  

bereikbaar via trappen of een helling. Ze zijn tussen 5 en 10m lang, en er wordt langs weerszijden van 

de plek nog zeker 5m open water (typeprofiel 5) voorzien, zodat de hengels niet meteen in het riet 

terechtkomen.  

De locaties van mogelijke hengelplaatsen binnen pand 150 is weergegeven in Figuur 9-4. De definitieve 

afbakening zal in overleg gebeuren met de hengelaars (Provinciale visserijcommissie). 
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Figuur 9-4 Locatie mogelijke hengelplaatsen binnen pand 150 

9.8.2 Recreatie langs het water 

Het comfort op de jaagpaden langs de Leie wordt overwegend positief beoordeeld: de paden zijn meestal 

in goede staat en hebben een voldoende breedte. Vanuit recreatie is een verbinding aan één  zijde 

voldoende, waarbij vlot en veilig van kant kan gewisseld worden. In pand 150 is aan weerszijde een 

jaagpad aanwezig. Enkel ter hoogte van de kaaimuur RTW (linkeroever) verloopt de doorgaande route 

nu verder ‘landinwaarts’. Dit blijft behouden. 

De continuïteit van de jaagpaden wordt binnen het pand 150 maximaal gegarandeerd. Te vernieuwen  

stukken verhard jaagpad worden aangelegd in asfaltbeton en met een breedte van 4m. Het huidige 

comfortniveau wordt daarmee aangehouden.  

In kader van dit project zullen binnen het pand 150 ook een aantal rustpunten, picknickplaatsen, voorzien 

worden volgens een multifunctioneel ontwerp dat reeds in andere initiatieven langs de Leie werd 

gebruikt.  

9.9 Verdere aanpak uitgevoerde maatregelen 

Voorliggend project omvat alle ingrepen met betrekking tot de inrichting die noodzakelijk zijn om de 

vooropgestelde doelstellingen naar het ontwikkelen van natuurvriendelijke oevers met 

randinfrastructuur, landschapsontwikkeling en recreatie te initiëren binnen pand 150. Na de inrichting zal 

een aangepast beheer noodzakelijk zijn om de doelstellingen effectief te realiseren.  

Zo zal voor het deelluik natuurvriendelijke oevers een specifiek beheer voor de verschillende oevertypes  

(zie §7.5.2) uitgewerkt moeten worden. Dit aspect wordt apart uitgewerkt via de daartoe beschikbare 

instrumenten (natuurbeheerplannen) in overleg met het Agentschap Natuur en Bos en andere betrokken  

actoren en vormt geen voorwerp van dit project. Enkel de basisprincipes van het benodigde beheer zijn  

hier uitgewerkt.  

Ook het natuurherstel en de verdere natuurontwikkeling in de meanders vereist een specifieke aanpak. 

De noodzakelijke ingrepen om dit proces te kunnen initiëren worden voo rzien (vb. plaatselijke 
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verbreding, operationeel maken van in - en uitlaatconstructies). Het verdere beheer (vb. peilbeheer, 

tegengaan verlanding, …) wordt uitgewerkt in een apart project.  

De deelluiken landschapsontwikkeling en recreatie vereisen minder i ntensieve opvolging, maar ook hier 

zal na de uitvoering van dit project een zekere opvolging vereist zijn  

9.10 Timing en uitvoeringstermijn 

De start van de werken is voorzien voor begin 2022 en de uitvoeringstermijn voor de werken wordt 

geschat op ca. 3,5 jaar (42 maanden). 
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10. RELEVANTE INFORMATIE UIT BESTAANDE 

ONDERZOEKEN 

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 sch epen 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 s tudie 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 werd en 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 Leiev allei. 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 onder meer door fotorealistische, 

driedimensionale computeranimatie in beeld gebracht.  

Het plan-MER (2008) omvatte de algemene effectbeoordeling van het Seine-Schelde plan. Een 

belangrijk uitgangspunt was inzicht verkrijgen in de cumulatieve milieueffecten van de verschillende 
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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. 

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, sch eepvaart, 

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-MER 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 LER 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 ; 
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- Het (voor)ontwerp van een aantal bruggen . 

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 GAS resulteerde in een concreet voorontwerp dat voor de eerste maal  op niveau van 

een overzichtsplan op kaart uitgetekend werd. 
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11. ALTERNATIEVEN 

11.1 Nulalternatief 

Het nulalternatief wordt niet beschouwd aangezien  Vlaanderen reeds beslist heeft bepaalde 

engagementen aan te gaan binnen het Europese Seine-Schelde programma (zie ook §11.2.1). Deze 

beleidsbeslissing werd onderworpen aan een milieueffectenonderzoek door middel van de opmaak van 

het plan-MER Seine-Schelde van 2008.  

Het nulalternatief in dezer zou betekenen dat het Seine-Schelde programma niet kan uitgevoerd worden  

aangezien klasse Vb-schepen deze sectie niet zouden kunnen overbruggen. 

Het nulalternatief wordt per definitie wel onderzocht in het project-MER, aangezien het overeenkomt met 

de referentietoestand. De referentietoestand komt in de disciplines overeen met de bestaande toestand.  

De autonome ontwikkeling, zijnde werken die onafhankelijk van het Geïntegreerd Strategisch Project 

Seine Schelde Leie worden uitgevoerd, maken deel uit van het nulalternatief. 

11.2 Te onderzoeken alternatieven 

11.2.1 Locatie- en beleidsalternatieven 

Omdat het gaat om aanpassingen aan de Leie in het kader van de realisatie van de Seine-

Scheldeverbinding zijn locatiealternatieven niet aan de orde. De keuze van de Leie als verbindingsas 

binnen het Seine-Schelde programma werd reeds in het verleden gemaakt (zie hoofdstuk 4 en 5). 

Deze keuze is tevens een beleidskeuze geweest. Vlaanderen heeft zich immers op Europees niveau 

geëngageerd binnen het Seine-Schelde programma. In de lopende subsidieovereenkomst (Grant 

Agreement) Seine-Schelde 2020 is momenteel een pakket van 343 miljoen euro voorzien voor de 

investeringen in Vlaanderen (wat overeenkomt met een Europese subsidie van 141 miljoen euro). 

11.2.2 Uitvoeringsalternatieven 

Uitvoeringsalternatieven kunnen betrekking hebben op de interne schikking en oriëntatie van de 

voorziene functies binnen het terrein, maar ook op de wijze waarop het project uitgevoerd wordt 

(methode of fasering). 

Het ontwerp bestaat in feite uit twee bouwstenen, zijnde het vaarwegprofiel (vanuit het  

binnenvaartproject) en de (voor)oevers (vanuit het project ‘Rivierherstel Leie’). Voor de eerste bouwsteen 

zijn er twee uitvoeringsalternatieven uitgewerkt. 

11.2.2.1 UITVOERINGSALTERNATIEVEN VAARWEGPROFIEL BINNENVAART 

(A) Trapeziumprofiel 

In deze variant wordt de vaarweg uitgewerkt als een trapeziumprofiel. De begrenzing van de vaarweg  

en de bescherming van de oevers wordt opgevangen door één element: een stalen damwand die 

minimaal 1,00m boven het normaal peil uitsteekt. Ter bescherming van het onderwatertalud (aan  

vaarwegzijde) wordt een steenbestorting (ca. 11-12m) voorzien op voldoende zwaar geotextiel. 

Tegenaan de damwand worden de stortstenen (aan vaarwegzijde) over een breedte van circa 1,00m 

gepenetreerd met colloïdaal beton, ter bescherming tegen uitspoeling. Door dit verstevigende 

onderwaterbanket kan de lengte van de damplank beperkt worden. Gemiddeld 2-3m minder diep dan in 

onderstaande varianten. Achter de damwand (aan landzijde) kan de oever aangelegd worden en zich  

ontwikkelen. 
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(B) Volledig Bakprofiel 

In dit alternatief wordt de vaarweg als een bakprofiel ontworpen. De begrenzing van de vaarweg (en  

grondkerende werking) wordt voorzien door een verticale stalen damwand, die eindigt onder het normaal 

peil. Een bakprofiel faciliteert een meer nuttige breedte voor de scheepvaart bij gelijke breedte aan de 

waterlijn. Hierdoor kunnen de damplanken in dit ontwerp ongeveer 3m minder landinwaarts geplaatst 

worden. Het realiseren van een volledig bakprofiel betekent dat alle grond binnen de damplanken wordt 

uitgebaggerd. 

In dit ontwerp wordt aan landzijde, aansluitend op de onderwaterdamplanken die het bakprof iel van de 

vaarweg begrenzen, een onderwaterbanket (ca. 5m) in inerte steenachtige materialen (bv. stortsteen  

met geotextiel, onderwaterbeton, …) aangelegd. Dit heeft een dubbele functie, namelijk het ontlasten  

van de damplank en het creëren van een ondiep e zone voor golfbreking. Dit onderwaterbanket sluit aan 

op een verticaal vooroeverelement, dat voor de resterende golfbrekende werking en bijkomende 

grondkering zorgt. Het vooroeverelement kan uitgewerkt worden in natuurlijke materialen (houten  

palenrij met eventueel beplanking) of in inerte materialen (of stortsteen onder helling). Achter het 

vooroeverelement kan de oever aangelegd worden en zich ontwikkelen. 

(C) Tussenvorm 

Het feit dat een bakprofiel wordt gemaakt, hoeft niet te betekenen dat de volledige rechthoek op volle 

diepte moet worden uitgebaggerd. Met behoud van de benod igde vaarwegbreedtes en -dieptes, kunnen 

tegen de verticale damwand onder water grondbanketten worden behouden. Gezien dit banket niet wordt 

beschermd dient in het ontwerp voldoende rekening te worden gehouden met ontgronding van dit banket 

in de gebruiksfase. Dit betekent dat de damplanken dus dieper moeten worden uitgevoerd dan bij het 

beschermd banket (trapeziumprofiel). 

 

 

Figuur 11-1 Illustratieve vergelijking tussen trapeziumprofiel (boven) en tussenvorm (onder) 

11.2.2.2 UITVOERINGSALTERNATIEVEN AANLEGFASE 

Vanuit de randvoorwaarde dat scheepvaart steeds mogelijk moet zijn op de Leie, kunnen de werken  

telkens maar aan één kant van de rivier doorgaan. Voor de uitvoering worden twee mogelijkheden van 

werforganisatie onderzocht: ofwel wordt telkens één kant over de volledige lengte aangepakt, ofwel 

wordt in segmenten gewerkt, bij voorkeur tussen twee bruggen over de Leie. Er kan  dus op meerdere 

locaties tegelijk gewerkt worden. Dit zal vermoedelijk het geval zijn rekening houdend met de gewenste 

uitvoeringstermijn voor de werken (ca. 3,5 jaar).  
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12. ONTWIKKELINGSSCENARIO’S 

Ontwikkelingsscenario’s beschrijven de evolutie van het studiegebied in de toekomst, rekening houdend 

met de autonome evolutie van het gebied en met de evolutie onder invloed van plannen en beleidsopties  

(gestuurde ontwikkeling). De ontwikkelingsscenario’s zijn een aanvulling op de referentiesituatie en het 

nulalternatief en houden dus rekening met toekomstprojecties. 

Zoals toegelicht in hoofdstuk 3 is het allerminst de bedoeling om cumulatieve effecten met de andere 

deelprojecten buiten beschouwing te laten. De cumulatieve effecten veroorzaakt door de toekomstige 

realisatie van andere projectonderdelen zijn te beschouwen als ontwikkelingsscenario ’s. 

De toekomstige ontwikkelingen worden gegroepeerd onder drie ontwikkelingsscenario’s. 

Een ontwikkelingsscenario wordt enkel besproken in een discipline indien in de desbetreffende discipline 

zou blijken dat de toekomstige situatie zou afwijken van de huidige situatie ten gevolge van  het 

ontwikkelingsscenario. De toetsing van de milieueffecten ten opzichte van een  ontwikkelingsscenario zal 

functie zijn van de graad van concreetheid waarmee dit ontwikkelingsscenario  beschreven kan worden. 

12.1 Ontwikkelingsscenario 1: Aanpassing vaarwegprofiel pand 
140, 160 en 170 

Voorliggend project betreft de kalibratie- en oeverwerken van een deel van de Leie-as binnen het 

Geïntegreerd Strategisch Project Seine Schelde Leie (GSP), nl. het deel van Sint-Baafs-Vijve tot 

Harelbeke (pand 150). Ook voor de overige delen zal een project-MER opgemaakt worden (pand 140, 

160 en 170); voor pand 140 is het MER reeds in opgemaakt en ingediend bij team Mer. 

Pas wanneer de kalibratiewerken ook in de overige (stroomaf- en -opwaarts gelegen) panden 

gerealiseerd zijn, alsook de bruggen en sluizen waar nodig zijn aangepast, kan de doortocht van klasse 

Vb schepen met 3 lagen containers, via de Leie-as effectief plaatsvinden. De effecten ten gevolge van 

de effectieve doortocht van deze schepen worden daarom besproken in dit ontwikkelingsscenario.   

Dit ontwikkelingsscenario brengt de cumulatieve effecten van het geïntegreerd strategisch project  Seine 

Schelde Leie in rekening wat betreft de realisatie van de binnenvaart.  

Daarnaast kan de verdere aanleg van oevers met natuurontwikkeling in de stroomaf- en -opwaarts 

gelegen panden, cumulatieve effecten veroorzaken op de globale natuurwaarde en bergingscapaciteit. 

Deze effecten worden echter beperkt geacht gelet op de grote afstand. Een verdieping van de overige 

panden zal leiden tot een toename in bergingscapaciteit, voor de basisafvoer,  maar niet voor de 

piekafvoer (enkel bij verbreding). De mogelijkheden tot verbreding van d e vaarweg zijn beperkt, gezien 

de beperkte ruimte en verstedelijking in de nabije omgeving van de waterweg. De afvoer zal echter 

nauwelijks veranderen, gezien dit hoofdzakelijk geregeld wordt door de stuwen, die het water 

stroomopwaarts zoveel mogelijk tegenhouden. Bovendien zorgen de grotere bergingscapaciteiten voor 

een betere sturing op de panden en een lager verhang op het pan d. Hierdoor wordt het niet relevant 

geacht om deze invloed mee te nemen als ontwikkelingsscenario binnen dit project. 

Dit ontwikkelingsscenario is van belang binnen de disciplines mobiliteit, oppervlaktewater, geluid, lucht 

en mens-gezondheid. De realisatie van de doortocht zal voor de andere disciplines geen invloed hebben  

op de effectbespreking binnen de desbetreffende discipline.  
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12.2 Ontwikkelingsscenario 2: Overige ingrepen binnen de 
bevoegdheid van De Vlaamse Waterweg nv op de Leie-as 

12.2.1 Scenario 2.1: Meanders  

In het GSP (2005) werden een aantal principes naar voor geschoven met betrekking tot de meanders 

langsheen de Leie-as, die verder op haalbaarheid en uitwerken onderzocht dienen te worden. Dit zijn 

zowel ingrepen die rechtstreeks interfereren met de vaarweg (zoals de plaatselijke verbreding van de 

waterweg en landschappelijke inkleding en het vernieuwen van in - en uitlaatconstructies tussen de 

meanders en de vaarweg) als ingrepen die betrekking hebben op de meander (aansluiten  afgesneden 

meanders, openmaken gedempte meanders).  

De ingrepen die interfereren met de vaarweg zijn reeds verder uitgewerkt en opgenomen in het project. 

Voor de ingrepen op de meanders zelf gebeurt momenteel verder onderzoek en afstemming. Een  

algemene visie is momenteel nog in opmaak.  

De effecten van deze laatste ingrepen op natuurontwikkeling in de meanders zijn op dit ogenblik niet  

gekend (en sterk gelinkt met de ontwikkeling van watergebonden terrestrische natuur in de Leievallei  

(zie ontwikkelingsscenario 3)). Dit ontwikkelingsscenario kan dan ook enkel kwalitatief benaderd worden. 

Dit is relevant in de discipline biodiversiteit en in de disc ipline oppervlakte- en grondwater. 

In pand 150 zijn volgende meanders aanwezig: 

- Meander van Sint-Baafs Vijve Oude plaats (LO bocht 33). Momenteel opwaarts geen verbinding 

(open afwatering naar gracht), afwaarts duiker door de dijk, kant meander drempel met  

schotbalken en afwaarts terugslagklep. Een open verbinding lijkt mogelijk, maar de 

waterkwaliteit van de Leie vormt nog een probleem. In de meander komt watergentiaan voor 

die zeer gevoelig is voor variatie in waterkwaliteit en waterpeil. Waterrecreatie i s hier niet 

toegestaan; 

- Meander van Schoondale, Desselgem (RO tussen bocht 32 en 33). Momenteel afgesloten, 

overloop naar beek. Een open verbinding lijkt mogelijk via het verruimen van de 

Schoondalebeek; 

- Meander van Wielsbeke Stamphoek (LO bocht 32). Momenteel geen verbinding met de Leie. 

Geen aankoppeling voorzien; 

- Meander van Munkenhof – Ooigem (LO bocht 32). Momenteel opwaarts geen verbinding, 

afwaarts duiker door de dijk, kant meander drempel met schotbalken. Een open verbinding aan 

beide zijden lijkt mogelijk via een regelbaar kunstwerk. Waterrecreatie is hier niet toegestaan ; 

- Meander van Bavikhove (LO bocht 30). Momenteel opwaarts geen verbinding, afwaarts duiker 

door de dijk, kant meander drempel met schotbalken en afwaarts terugslagklep. Geen 

aankoppeling voorzien. 

12.2.2 Scenario 2.2: Bruggen 

Ter hoogte van Ooigem (Wielsbeke) en Desselgem (Waregem) wordt een nieuwe wegbrug over de Leie 

voorzien. Met het oog op de realisatie van de vooropgestelde vrije doorvaarthoogte van 7,20m boven 

NP (inclusief reserve bij wasdebiet of opstuwingsreserve) is de huidige doorvaarthoogte (5,58m) en de 

doorvaartbreedte (34,51m) onder de bestaande brug ontoereikend  voor de toekomstige trafiek van 

klasse Vb schepen. Teneinde een veilige en vlotte doorvaart te garanderen van de Vb schepen moet de 

bestaande doorvaartbreedte van 34,51m verbreed worden tot een nautische breedte van 56,78m en de 

doorvaarthoogte verhoogd tot een hoogte van 7,20m (zie hierboven).  

Daarnaast wordt ook de aanleg van een verkeersveilige fiets- en voetgangersverbinding tussen de beide 

oevers van de gekanaliseerde Leie voorzien. 

De werken voor beide bruggen zullen voorafgaand aan de kalibratie van de Leie worden uitgevoerd en 

behoren bijgevolg tot de referentiesituatie. 
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Figuur 12-1 Zijaanzicht ontwerp nieuwe wegbrug Ooigem-Desselgem 

12.3 Ontwikkelingsscenario 3: Ingrepen buiten de bevoegdheid van 
De Vlaamse Waterweg nv 

12.3.1 Scenario 3.1: Natte natuur 

De doelstelling binnen het luik Rivierherstel van het geïntegreerd strategisch project Seine Schelde Leie-

as is om tot een globale verhoging van de natuurwaarde rond de meanders te komen in de vorm van 

watergebonden terrestrische natuur, ook ‘natte natuur’ genoemd. De algemene doelstelling volgens de 

nota van de Vlaamse Regering van 16/06/2006 is om 500ha watergebonden terrestrische natuur te  

ontwikkelen.  

De concrete realisatie van deze natte natuur valt niet binnen de scope van het huidige project. De zones  

voor de realisatie van de natte natuur zijn dan ook niet opgenomen binnen het huidige proj ectgebied. De 

realisatie van de natte natuur kan daarom beschouwd worden als een ontwikkelingsscenario. Dit 

ontwikkelingsscenario ‘natte natuur’ zal een positief versterkend effect hebben op het ecologische luik 

binnen dit project en vice versa. Deze effecten zijn echter op dit ogenblik nog onvoldoende gekend  

waardoor een kwantitatieve beoordeling onmogelijk is.  

Binnen de discipline biodiversiteit zullen deze effecten beperkt kwalitatief besproken worden. Binnen de 

overige disciplines wordt dit ontwikkelingsscenario aangehaald waar relevant (vb. mogelijks bij discipline 

oppervlaktewater).  

12.3.2 Scenario 3.2: GRUP ‘Vallei van de Leie van Bavikhove tot Deinze’ 

In 2011 werd het GRUP ‘Vallei van de Leie van Bavikhove tot Deinze’ geagendeerd. Het proces werd 

hierna niet verder opgenomen in het gebiedsgericht programma van het coördinatieplatform AGNAS, 

gezien er nog te veel onduidelijkheid was over de inrichting van natte natuur i n deze regio.  

Ter voorbereiding op het RUP is sinds begin 2019 een geïntegreerde ruimtel ijke visie voor de Leievallei 

in opmaak. Deze op te maken visie voor de Leievallei, waarin verschillende thema’s tot elkaar zullen 

worden afgewogen (zowel economische, ecologische, energie, agrarische, toeristische, … aspecten), 

zal de nieuwe basis vormen van het ruimtelijk planologisch kader. Het gaat hierbij om het creëren van 

een ruimtelijke kader voor een geïntegreerde ontwikkeling van de Leievallei als geheel, van Wervik tot 

aan het afleidingskanaal Leie.  

Voor de uitvoering van voorliggend project is dit GRUP minder relevant aangezien geen  

bestemmingswijzigingen binnen het projectgebied beoogd worden.  
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Figuur 12-2 Afbakening van het GRUP ‘Vallei van de Leie van Bavikhove tot Deinze’ 
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13. INGREEP-EFFECTANALYSE 

13.1 Overzicht van de projectfasen en deelingrepen 

In functie van de effectvoorspelling wordt het project ingedeeld in hoofdingrepen met elk een aantal 

relevante deelingrepen. De ingrepen kunnen elk een bepaalde impact op het milieu hebben en dienen 

hierbij in 2 fasen beschouwd te worden. Als eerste fase of hoofdingreep is er de aanlegfase, meer 

bepaald de fase waarin de inrichtingswerken zullen plaatsgrijpen. De inrichtingswerken zullen gefaseerd 

uitgevoerd worden. In tweede instantie is er de gebruiks- of exploitatiefase, met andere woorden het in 

gebruik nemen van de verbrede vaarweg en nieuwe brugconstructies. 

Voor de inrichting van het projectgebied kunnen volgende hoofdingrepen onderscheiden worden: 

- Aanlegfase: 

o Voorzien van omleidingen voor verkeer jaagpaden; 

o Rooien van vegetatie; 

o Afbraak van verhardingen en constructies (kaaimuren, …); 

o Aanleg nieuwe oevers, inclusief profielaanpassingen waterweg (grondverzet, 

stockage, afvoer en berging van grond); 

o Oprichting van verhardingen (herstel bestaande jaagpaden); 

- Exploitatiefase: 

o Verbrede vaarweg in werking. 

13.2 Ingreep-effectenschema 

Uitgaande van de hoofd- en deelingrepen en een eerste afbakening van de karakteristieken van het 

milieu in het studiegebied, kunnen potentiële milieueffecten afgeleid worden. Het al dan niet effectief 

voorkomen en de mate en ernst waarmee de opgesomde effecten voorkomen, zal verder in het MER 

worden onderzocht.  

In het project-MER zullen zowel de milieu-impact van de geplande aanlegwerken als de effecten ten 

gevolge van het toekomstige gebruik van de verbrede vaarweg onderzocht worden. De klemtonen in het 

project-MER zullen liggen op de tijdelijke en permanente effecten door de aanleg en exploitatie. Alle 

MER-disciplines worden bestudeerd. 

Het uitvoeren van de inrichtingswerken heeft een  totale looptijd van ongeveer 3,5 à 4 jaar. De aanlegfase 

is een tijdelijke ingreep met evenwel permanente effecten. Eens de inrichtingswerken voltooid zijn, volgt 

een permanente periode van gebruik en periodiek onderhoud. 

In Tabel 13-1 wordt het algemeen ingreep-effectenschema voor het project weergegeven. Dit overzicht 

dient als leidraad voor de verschillende disciplines om de effecten concreet uit te werken en te evalueren 

op basis van discipline-eigen criteria. 
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Tabel 13-1 Ingreep-effectenschema 

Deelingrepen Bodem Grondwater Oppervlaktewater Mens-

mobiliteit 

Lucht Geluid en 

trillingen 

Mens – 

Ruimtelijke 

aspecten 

Biodiversiteit Landschap, 

bouwkundig 

erfgoed en 

archeologie 

Aanlegfase          

Voorzien van omleidingen 

voor verkeer 

   Wijziging 

ontsluiting 

  Wijziging 

gebruiks-

kwaliteit 

  

Afbraak van bestaande 

verhardingen, constructies 

(kaaimuren, …) en rooien 

van vegetatie 

Structuurwijziging   Impact op 

scheepvaart 

Emissies Geluids-

hinder 

Wijziging 

ruimtebeleving 

Ruimtebeslag 

Versnippering 

Verstoring 

Aantasting 

erfgoedwaarde 

Impact op 

bouwkundig 

erfgoed 

Wijziging 

perceptieve 

kenmerken 

Verdiepen (aanbrengen 

damplanken) en aanpassen 

profiel Leie (werken en 

afvoer specie en gronden) 

Wijziging diepere 

ondergrond 

Grondverzet 

Structuurwijziging 

Profielwijziging 

Wijziging 

bodemvochtgehalte 

Sedimentatie en 

erosie 

Wijziging 

grondwater-

kwantiteit 

Wijziging 

structuurkwaliteit van 

waterlopen 

Wijziging 

oppervlaktewater-

kwantiteit 

Wijziging 

oppervlaktewater-

kwaliteit 

Wijziging 

waterbodemkwaliteit 

Impact op 

scheepvaart 

Emissies Geluids-

hinder 

Trillings-

hinder 

 Ruimtebeslag 

Wijziging in de 

hydrologie van een 

oppervlaktewater-

lichaam 

Wijziging in de 

(grond)waterstand 

Verstoring  

Eutrofiëring 

Wijziging 

perceptieve 

kenmerken 

Impact op 

archeologisch 

patrimonium 

Landschapsontwikkeling, 

aanplantingen, oevers met 

natuurontwikkeling, 

maatregelen fauna, 

meanders 

Structuurwijziging 

Profielwijziging 

Wijziging 

bodemkwaliteit 

Wijziging 

grondwater-

kwantiteit 

Wijziging 

grondwater-

kwaliteit 

Wijziging 

structuurkwaliteit van 

waterlopen 

   Wijziging 

ruimtegebruik 

Wijziging 

gebruiks-

kwaliteit 

Wijziging 

ruimtebeleving 

Ruimtebeslag 

Wijziging in de 

hydrologie van een 

oppervlaktewater-

lichaam 

Wijziging in de 

(grond)waterstand 

Aantasting 

erfgoedwaarde 

Impact op 

bouwkundig 

erfgoed 

Wijziging 

perceptieve 

kenmerken 
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Deelingrepen Bodem Grondwater Oppervlaktewater Mens-

mobiliteit 

Lucht Geluid en 

trillingen 

Mens – 

Ruimtelijke 

aspecten 

Biodiversiteit Landschap, 

bouwkundig 

erfgoed en 

archeologie 

Verstoring  

Versnippering 

Eutrofiëring 

Impact op 

archeologisch 

patrimonium 

Maatregelen natuurbeleving 

en recreatie 

      Wijziging 

ruimtegebruik 

Wijziging 

gebruiks-

kwaliteit 

Wijziging 

ruimtebeleving 

Ruimtebeslag 

Verstoring  

 

Wijziging 

perceptieve 

kenmerken 

 

Terreinprofilering (werken en 

afvoer gronden) 

Grondverzet 

Structuurwijziging 

Profielwijziging 

  Wijziging 

ontsluiting 

Emissies Geluids-

hinder 

Wijziging 

ruimtebeleving 

Ruimtebeslag 

Verstoring 

Wijziging 

perceptieve 

kenmerken 

Impact op 

archeologisch 

patrimonium 

Exploitatiefase          

Verbrede vaarweg 

operationeel 

Structuurwijziging 

Profielwijziging 

Wijziging 

bodemvochtgehalte 

Wijziging 

bodemkwaliteit 

Wijziging 

grondwater-

kwantiteit 

Wijziging 

grondwater-

kwaliteit 

Wijziging 

oppervlaktewater-

kwantiteit 

Wijziging 

oppervlaktewater-

kwaliteit 

Impact op 

scheepvaart  

Wijziging 

ontsluiting 

Emissies Geluids-

hinder 

Wijziging 

ruimtegebruik 

Wijziging 

gebruiks-

kwaliteit 

Wijziging 

ruimtebeleving 

Versnippering 

Wijziging in de 

hydrologie van een 

oppervlaktewater-

lichaam 

Wijziging in de 

(grond)waterstand 

Eutrofiëring 

Structuur- en 

relatiewijzigingen 

Aantasting 

erfgoedwaarde 

Wijziging 

perceptieve 

kenmerken 
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14. VRAAG TOT SCOPINGADVIES 

14.1 Algemeen 

14.1.1 Methodiek 

De wijze waarop de milieueffectbeoordeling zal plaatsvinden op het niveau van de individuele disciplines, 

zal gebeuren conform de bepalingen van de MER-decreten van 18/12/2002, 22/04/2005 en 27/04/2007 

en het uitvoeringsbesluit van 10/12/2004. Er wordt rekening gehouden met de richtlijnen(boeken) die het 

Team Mer ter beschikking stelt. Elk van deze aspecten wordt behandeld door een erkend MER-

deskundige. 

De studie naar de effecten wordt per discipline uitgevoerd volgens volgende globale werkwijze: 

• Afbakening studiegebied; 

• Beschrijving huidige situatie en referentiesituatie van het studiegebied ; 

• Beschrijving en beoordeling van de milieueffecten (geplande situatie) ; 

• Beschrijving van de milderende maatregelen ; 

• Opgave van leemten in de kennis, hoe ermee is omgegaan en eventuele gevolgen voor de 

verdere besluitvorming. 

14.1.2 Afbakening van het studiegebied 

Effecten ten gevolge van een project manifesteren zich doorgaans in een groter gebied dan het 

projectgebied. Dit wordt het studiegebied genoemd. De afbakening van het studiegebied wordt bepaald 

door het gebied waarbinnen effecten optreden. Dit kan per discipline en zelfs per effect verschillend zijn. 

Het studiegebied wordt globaal gedefinieerd als het projectgebied met inbegrip van het invloedsgebied. 

Het studiegebied zal per discipline worden gedefinieerd. 

14.1.3 Referentiesituatie en geplande toestand 

Voor de beschrijving van de referentiesituatie wordt uitgegaan van de huidige toestand van het 

studiegebied (situatie 2020). Per discipline zullen de huidige milieukarakteristieken aangegeven worden, 

op basis van bestaande onderzoeken, literatuurgegevens en terreinverkenningen. De referentiesituatie 

zal worden aangevuld met een beschrijving van de gevolgen van al de genomen beslissingen waarvan 

wordt verwacht dat ze uitgevoerd zullen zijn vooraleer het voorgenomen project afgerond is. In deze 

studie wordt voorgesteld te werken met 2025 als referentiejaar. 

Voor de beschrijving van de te verwachten milieueffecten (= geplande toestand) in het studieg ebied zal 

steeds vergeleken worden met de toestand van het milieu in de referentiesituatie, ook wel het 

nulalternatief genoemd waarbij het voorgenomen project niet uitgevoerd wordt, maar de andere, reeds 

vergunde of besliste projecten wel. 

14.1.4 Referentiekaders 

Om de uitkomst van de impactevaluatie te kunnen waarderen, zullen verschillende referentiekaders 

toegepast worden.  

De uitkomsten van de impactanalyse worden uitgedrukt in wijzigingen veroorzaakt in een aantal 

essentiële parameters of criteria; wijzigingen in deze criteria of indicatoren (i.e. de invulling van de 

criteria) worden verondersteld model te staan voor wijzigingen in het systeem (statusindicatoren, vb. 

aantal erfgoedwaarden die verdwijnen) of voor de mate van impact op het systeem (impactindicatoren, 

vb. gewijzigde waterkwaliteit). De waarde van de indicatoren wordt getoetst aan een referentiekader. 
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Een referentiekader is nodig om de uitkomst van de impactevaluatie te kunnen waarderen. Zonder 

vergelijking is immers geen waardering mogelijk. 

Relatieve waarderingen zijn mogelijk met de bestaande situatie of met de referentiesituatie: Wat is, na 

verloop van tijd, het verschil tussen een situatie waarbij geen maatregelen zijn genomen en één waarbij 

de aan een bepaald alternatief verbonden ingrepen zijn uitgevoerd? Het verschil tussen beiden kan 

toegeschreven worden aan de impact van de ingrepen. 

Naast relatieve waarderingen zijn ook absolute waarderingen mogelijk. Zij laten toe antwoord te geven 

op bv. de vraag of de toename of afname in de kwaliteit van een omgevingsparameter relevant is of niet, 

of hij ons op significante wijze dichterbij of verder af brengt van een “gewenste” situatie. Absolute 

waarderingen zijn ook nodig om de toetsing van de impact aan bepaalde wettelijk opgelegde 

(kwaliteits)doelstellingen na te gaan. 

Om een vergelijking te maken tussen de alternatieven volstaat het in principe te werken met een relatief 

referentiekader. Waar ze bestaan, zullen nochtans ook absolute referentiekaders gebruikt worden, ter 

illustratie van het belang van een bepaalde impact en ter toetsing aan wettelijke normen (bv. 

geluidsnormen).  

14.1.5 Milderende maatregelen 

In het kader van het milieueffectenonderzoek worden milderende maatregelen geformuleerd. Dit zijn 

relevante maatregelen ter voorkoming of ter vermindering van negatieve effecten en ter bevordering van 

positieve effecten. 

Onderstaand wordt de relatie tussen de beoordeling van het effect en de noodzaak aan milderende 

maatregelen gegeven.  

 

14.1.6 Leemten in de kennis en voorstellen tot monitoring 

Tijdens de opmaak van het MER kunnen een aantal leemten of onzekerheden opduiken, waarbij 

onderscheid kan gemaakt worden in leemten in gegevens (informatie), leemten in inzichten of 

voorspellingsmethodes. In het MER zal hier telkens een overzicht van gegeven worden en wordt ook 

ingegaan op de consequenties ervan voor de effectvoorspelling en de besluitvorming. Uit de leemten in 

kennis worden voorstellen naar monitoring geformuleerd. 
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14.2 Methodologie discipline Bodem en Grondwater 

14.2.1 Afbakening van het studiegebied 

Geografische afbakening  

Het studiegebied voor de discipline bodem en grondwater omvat de zone van het projectgebied, in casu 

de zone waar de verbreding voorzien is, met inbegrip van de werfzone, de eventuele werfwegen en 

zones waar uitgegraven gronden tijdelijk of definitief geborgen zullen worden, uitgebreid met de delen 

van de land- en /of waterbodems en het grondwater die een kwalitatieve of kwantitatieve invloed van de 

geplande ingrepen (ten gevolge van wijziging waterhuishouding) kunnen ondervinden. Daarnaast speelt 

de nabijheid van gebieden die voor de deeldiscipline grondwater belangrijk zijn (bv. kwelgebieden, 

infiltratiegebieden, grondwaterwingebieden, …) een rol bij de afbakening van het studiegebied.  

 
Figuur 14-1 Studiegebied disciplines bodem en grondwater 

Inhoudelijke afbakening  

De uitvoering van het project kan zowel effecten hebben op het bodemgebruik, de bodemkundige 

kenmerken, de geologische en hydrogeologische toestand, de grondwaterkwantiteit als op de bodem- 

en grondwaterkwaliteit. Rekening houdend met de aard van de huidige activiteiten, de geplande ingrepen 

(aanleg en werking verbrede waterweg) en de aard van het studiegebied zijn de aanwezige Quartaire 

bodemlagen van belang tot op een diepte waarop de waterweg wordt aangepast. De te verwachten 

effecten van de toekomstige situatie worden vergeleken met de referentiesituatie en de relevante 

wetgeving (Vlarem, Vlarebo, Vlarema). 

Door de kanalisering van de Leie en de bestaand e wegenis en bebouwing zal de bodem ter hoogte van 

het projectgebied al in hoge mate verstoord zijn. In het MER zal daarom voornamelijk aandacht 

geschonken worden aan effecten gerelateerd aan het grondverzet, het grondwater en mogelijke 

calamiteiten. Bijzondere aandacht gaat naar de eventueel aanwezige (historische) bodem- en 

grondwaterverontreinigingen. 



 

 

107 

 

Eventuele aantasting van het archeologisch bodemarchief wordt binnen de discipline ‘landschap, 

bouwkundig erfgoed en archeologie’ behandeld. 

14.2.2 Methodiek voor de beschrijving van de referentiesituatie 

Bij het beschrijven van de referentiesituatie wordt in eerste instantie uitgegaan van de beschrijving  

opgenomen in het project-MER van 2010. 

Bodem 

De referentiesituatie voor de discipline bodem wordt in de eerste plaats beschreven aan de hand van de 

Bodemkaart van België, de website bodemverkenner.be, de DOV Subsurface viewer en een 

terreinbezoek. De Bodemkaart bevat informatie over de textuur, vochtklasse en profielontwikkeling van 

de natuurlijke bodems. 

Daarnaast wordt ook beroep gedaan op de gegevens van OVAM (afdeling Bodemsanering en 

Attestering) om een beeld te krijgen van de bodemonderzoeken en de bodemsaneringsprojecten in de 

omgeving van het projectgebied. Deze geven een indicatie van de bodemkwaliteit zoal s die uit gerichte 

onderzoeken is gebleken. 

Andere projectspecifieke onderzoeken ziin o.a. het grondonderzoek op de oevers en de waterbodem 

(2008), sonderingen van DOV (St. Eloois-Vijve Bavikshove, St. Baafs-Vijve), bijkomende sonderingen 

MoW (2019). 

Voor wat betreft de beschrijving  van het huidige bodemgebruik wordt uitgegaan van de landgebruikskaart 

2013 afkomstig uit de ruimtemonitor. 

Grondwater 

Voor het verkrijgen van inzicht in het grondwatersysteem wordt beroep gedaan op gegevens uit officiële 

databanken (Databank ondergrond Vlaanderen met informatie over grondwaterwinningen, 

grondwaterstanden, hydrogeologische opbouw, een projectspecifieke ecohydrologische studie, …) en 

daarvan afgeleid kaartmateriaal (grondwaterkwetsbaarheidskaart), voorstudies opgemaakt in het kader 

van voorliggend project, algemene literatuur en terreinbezoeken.  

Te beschrijven elementen van de referentiesituatie zijn:  

- Hydrogeologische opbouw; 

- Grondwaterkwetsbaarheid; 

- Grondwatersysteem (diepte grondwatertafel, infiltratiegevoeligheid en richting van de 

grondwaterstroming); 

- Grondwaterkwaliteit; 

- Aanwezige grondwaterwinningen. 

14.2.3 Beknopte beschrijving van de referentiesituatie 

Zonder uitvoering van het project zal het huidig bodemgebruik in de periode 2019 - 2025 voortgezet 

worden. In het gebied zijn geen saneringsplichtige activiteiten aanwezig. Binnen de disciplines bodem 

en grondwater worden de komende jaren geen grote wijzig ingen verwacht, zodat voor het studiegebied 

de huidige toestand (2020) als referentiesituatie wordt beschouwd.  

14.2.3.1 TOPOGRAFIE 

De Leie in Vlaanderen heeft het karakter van een benedenloop. Typisch voor de Leie tussen Wervik en 

Deinze zijn het kleine verval, het overwegen van sedimentatie boven erosie en de vorming van meanders 

en een alluviale vlakte. De meanders zijn  echter alleen volledig bewaard gebleven op de Leie tussen 

Deinze en de monding van de Ringvaart (geen deel van het studiegebied). Binnen het stud iegebied zijn 



 

 

108 

 

bijna alle meanders afgesneden van de rivier door de historische rechttrekking van de vaarweg. 

Sommige meanders en meanderdelen werden in het verleden gedempt. 

Oeverwal-komgronden sequenties ontwikkelen in alluviale vlaktes van rivieren  onder invloed van de 

overstromingsdynamiek. Bij rivier met tamelijk kleine stroomsnelheden worden bij overstromingen de 

grofste bestanddelen afgezet in stromend water, namelijk in en langs de boorden van de rivier. Fijnere 

bodemdeeltjes (leem en klei) blijven langer in suspensie en komen bijgevolg pas tot bezinking in  

stagnerend water, verder van de waterloop. Zodoende ontstaan langsheen de rivier  oeverwalgronden 

met een lichte textuur, gevolgd door zwaardere komgronden verder  weg. Vermits de komgronden 

bovendien zeer vaak op ingeklonken venig materiaal  rusten, terwijl de oeverwallen niet inklinken, vormen 

deze laatsten duidelijk hogere dijken langsheen de (al dan niet verdwenen) waterlopen. 

Op basis van de topografische kaart (Kaart 1), bodemkaart (Kaart 7), digitaal hoogtemodel (Kaart 6) en 

hydrologische atlas (Kaart 12), aangevuld met terreinwaarnemingen  uitgevoerd door Ecorem in het 

kader van het plan-MER (2008), werden volgende structuren binnen het studiegebied van Pand 150 

waargenomen: 

- Niet-opgehoogde alluviale kleigronden langs de Leie: zijn eerder schaars en 

gefragmenteerd; 

- Deels verstoorde alluviale kleigronden : het binnengebied van de meander van Bavikhove 

is deels opgehoogd ten behoeve van de landbouw. De mate van ophoging is beperkt; 

- Oeverwallen: duidelijk terug te vinden t.h.v. meander van Bavikhove; 

- Steile valleiranden: zijn terug te vinden aan de buitenbocht van de meander van Bavikhove; 

- Hoger gelegen zandige gronden. 

14.2.3.2 GEOLOGISCHE BESCHRIJVING 

De geologische opbouw van het studiegebied wordt bepaald door de Quartaire en Tertiaire afzettingen. 

Quartair 

De insnijding van de Leievallei vond plaats gedurende de IJstijden (Pleistoceen). De brede Leievallei 

werd tijdens de Weischelijstijd (Boven-Pleistoceen) opgevuld met een ca. 15m dikke loesslaag. Tijdens 

het Epipleistoceen werd achtereenvolgens een 1 à 2m dikke laag met gemengde textuur afgezet (klei, 

leem, zandleem, zand, grind) en lokale dekzanden. Deze zanden vormen de ruggen langs de Leie en 

zijn 1 à 2m dik. 

De insnijding van de huidige Leievallei vond plaats in het Holoceen (boreale vallei) . De Leievallei werd 

overwegend met klei opgevuld. In natte valleien werden veenlagen gevormd (o.a. Deinze-Zeveren). 

Boven het veen werd kleiig alluvium afgezet. De opvulling van de Leievallei duurt tot op heden voort 

(recent alluvium). Het resultaat van deze opeenvolgende ontwikkelingen is een relatief vlak gebied met 

een matig tot uitgesproken microreliëf.  

De quartaire laag ter hoogte van het projectgebied is 20 à 25m dik. Vermits de Leie verdiept wordt tot 

4,5m en de quartaire afzettingen minimum 10m dik zijn, zullen mogelijke effecten vooral beïnvloed 

worden door de samenstelling van de quartaire afzettingen en niet zozeer door de tertiaire afzettingen.  

De samenstelling van de quartaire laag werd bestudeerd aan de hand van enkele representatieve 

boringen uit de Databank Ondergrond Vlaanderen en de Quartairgeologische profielkaarten. In vrijwel 

het gehele projectgebied bestaat het Quartair uit Holocene en/of Tardiglaciale fluviatiele afzettingen 

bovenop de Pleistocene sequentie (Kaart 8). De textuur varieert van zeer zware klei tot middelmatig grof 

zand. In enkele profielen komen veenlagen voor. In het algemeen wordt de textuur lichter verder van de 

bodemoppervlakte. De dominerende lithologische samenstelling van het globale Pleis tocene dek is 

middelmatig zandig. 

Hoewel de algemene opbouw buiten de Holocene dalen (waar het bovenste pakket van venen en kleien 

tot 10m dik kan zijn) overwegend zandig is, kunnen plaatselijk veel minder uniforme profielen of ook 

veenhoudende of lemige tussenlagen voorkomen. Deze lithologische diversiteit is vooral een gevolg van 

de laterale wisselingen die gelijktijdig binnen de opeenvolgende sedimentatiemilieus voorkwamen, en 

ook van de insnijdingen en geulopvullingen die zich gedurende de afzettingen zelf voordeden. 
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Tertiair 

Het Tertiair in het projectgebied bestaat uit het Lid van Moen uit de Formatie van Kortrijk. Het Lid van 

Moen is een grijze klei tot silt met zand en kleilagen. 

14.2.3.3 BODEMKUNDIGE BESCHRIJVING 

Kaart 7 toont een uittreksel van de Bodemkaart van België. Hier dient opgemerkt te worden dat de 

bodemkaart verschillende decennia oud is, en sindsdien niet meer geactualiseerd werd. De 

weergegeven bodemtypes stemmen dus niet altijd overeen met de werkelijke situatie. Veel gronden zijn 

vergraven of opgehoogd. 

Het projectgebied volgt de loop van de Leie. Er kan een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen 

valleigebied en hoger gelegen gronden. Valleigronden hebben een nattere vochttrap en een zwaardere 

textuur dan hoger gelegen percelen. Binnen de valleigronden zijn voor sommige meanders ook duidelijk 

de drogere oeverwallen (grovere textuur) en de nattere komgronden (kleiige textuur) te onderscheiden.  

De hoger gelegen percelen bestaan voornamelijk uit zandleemgronden of zandg ronden. 

Over het volledige gebied komt plaatselijk klei tot zware klei voor langs de Leieoevers. Het 

bodemoppervlak van de linkeroever wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door een licht zand-lemige tot zand-

lemige textuur. Op de rechteroever treft men vooral lemig zand en licht zandleem aan. Ter hoogte van 

Bavikhove (zeer lokaal) vertoont het bodemoppervlak een venige textuur.  

De enkele zones waar klei tot zware klei de bovenlaag vormt, zijn nat tot zeer nat, dus matig slecht tot 

slecht gedraineerd. De rest van  het studiegebied wordt gekenmerkt door matig natte, matig droge en 

droge bodems. Dit zijn respectievelijk onvoldoende, matig en goed gedraineerde bodems. De 

onvoldoende gedraineerde bodems zijn voornamelijk de zandleembodems. De lichte zandleembodems 

en de bodems met als toplaag lemig zand zijn matig tot goed gedraineerd. De zandbodems in het 

studiegebied zijn matig gedraineerd. 

Over het hele studiegebied is de aanwezigheid van substraten beperkt. Te Bavikhove situeert zich in 

beperkte mate veen op matige diepte (tussen 75 en 125cm).  

Verstoorde bodems en waardevolle profielen (bodemkundig erfgoed) 

Aangezien de bodemkaart al verschillende decennia niet geactualiseerd is, stemt deze niet altijd overeen 

met de actuele situatie. De drainagetoestand is vaak gewijzigd t.o.v. de drainageklasse aangegeven op 

de bodemkaart. Algemeen kan gesteld worden dat sinds de kartering een verdroging van Vlaanderen 

opgetreden is.  

Daarenboven kunnen gronden afgegraven of opgehoogd zijn, onder meer bij de kanalisering van de Leie 

of bij ruilverkavelingen. Langsheen de (oude loop van) de Leie komt op de meeste locaties een smalle 

zone met alluviale gronden voor. Veel van deze gronden werden echter opgehoogd zodat de natuurlijke 

bodemtypes en het natuurlijke reliëf hier niet meer zichtbaar zijn.  

Op basis van de bodemkundige erfgoedkaart van de dienst Land - en bodembescherming bevinden zich 

geen waardevolle bodems in het studiegebied. Bij de totstandkoming van deze kaart is onder meer 

gekeken naar de wetenschappelijke waarde en zeld zaamheid van de profielen, losgekoppeld van enige 

gebruiksfunctie. 

14.2.3.4 BODEMGEBRUIK 

Het huidige bodemgebruik bestaat grotendeels uit de vaarweg en de oevers tot aan de grens met het 

jaagpad (Kaart 9). Momenteel zijn langs de gekanaliseerde Leie over aanzienlijke afstanden dijken terug 

te vinden, die vaak geen waterkerende functie hebben (en dus eigenlijk geen dijken, maar verhoogde 

oevers zijn). 
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14.2.3.5 EROSIE 

De gevoeligheid van de bodems voor erosie werd afgeleid uit de potentiële bodemerosiekaart (2019). 

De gebieden direct stroomopwaarts en lateraal van het projectgebied zijn (zeer) weinig erosiegevoelig. 

De veldwaarnemingen geven aan dat de oevers binnen het studiegebied wel gevoelig zijn voor 

watererosie. Een deel van Leieoevers is sinds de aanleg geërodeerd. Om het erosieproces in te dijken, 

werden de oevers lokaal voorzien van een palenri j. Op bepaalde plaatsen zullen in 2021 nog stortstenen 

geplaatst worden i.f.v. de graad van erosie. 

14.2.3.6 GRONDWATER 

Hydrogeologische opbouw 

De doorlatendheid van de lithologische eenheden maakt een indeling in watervoerende en niet-

watervoerende lagen mogelijk. In het studiegebied vormt het Quartair zandpakket de belangrijkste 

watervoerende laag. 

Grondwaterkwetsbaarheid 

De kwetsbaarheid van (de kwaliteit van) het grondwater is voor Vlaanderen weergegeven in 

kwetsbaarheidskaarten, met een schaal van vijf eenheden  (van uiterst tot weinig kwetsbaar), en geeft 

het risico op verontreiniging van het grondwater in de bovenste watervoerende laag aan.  

De Leie stroomt volgens de grondwaterkwetsbaarheidskaart door zeer kwetsbaar tot matig kwetsbaar 

gebied (Ca1/Cb). De index Ca1/Cb duidt op een bestaande watervoerende laag uit zand waarbij de dikte 

van de deklaag beperkt is tot 5m en/of zandig/lemig is en de dikte van de onv erzadigde laag dunner of 

gelijk of groter is dan 10m. 

Grondwaterstand en –stroming 

In onderstaande tabel wordt de maximale (max), minimale (min) en standaarddeviatie (stdev) van de 

grondwaterstand voor de verschillende peilbuizen op twee onderzoekslocaties van de ecohydrologische 

studie uit 2008 weergegeven. Hierbij dient opgemerkt te worden dat zowat alle peilbuizen gelegen zijn 

op niet-verstoorde alluviale (klei)gronden. Deze situatie is niet kenmerkend voor de Leievallei in de zin 

dat het merendeel van de valleigronden wel verstoord is. De grondwaterstand zal in die gevallen meestal 

dieper onder het maaiveld gelegen zijn. Dit dient in het achterhoofd gehouden te worden bij interpretatie 

van deze cijfers. 

Tabel 14-1 Grondwaterstanden op 2 onderzoekslocaties in de Vlaamse Leievallei 

Locatie  Grondwater (m onder maaiveld) 

Laagste  Hoogste Stdev 

Ooigem PB 2 -1,93 -0,02 0,75 

PB 3 -1,93 0,00 0,64 

PB 5 -1,45 0,05 0,48 

PB 6 -1,42 -0,32 0,38 

Sint-Baafs-Vijve PB 2 -1,14 -0,07 0,33 

PB 3 -1,09 0,06 0,37 

PB 4 -0,78 -0,02 0,23 

Op de niet-verstoorde valleigronden ligt de grondwaterstand in de winter tussen 0,06m boven maaiveld 

en 0,32m onder maaiveld ligt. In de zomer bedraagt de grondwaterstand tussen 0,78 en 1,93m onder 

het maaiveld.  
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Uit de ecohydrologische studie kon voor de onderzoekslocaties in het projectgebied geen éénduidige 

conclusie getrokken worden m.b.t. de stromingsrichting. 

Kwel 

Langs de Leievallei komt op verschillende locaties kwel voor. Meestal zijn de kwelzones gelegen aan de 

voet van steilere valleiranden (vaak langs buitenkant van meander), waar kleigronden grenzen aan 

gronden met een iets lichtere textuur. Dit is relevant in dit project-MER om te toetsen of de ingrepen in 

het luik binnenvaart een verdrogingseffect kunnen teweegbrengen op de locaties waar in een latere fase 

natte natuur zal ontwikkeld worden. In het plan -MER werd op de volgende locaties kwel waargenomen 

(niet-limitatieve lijst): 

- Buitenbocht meander van Sint-Baafs-Vijve (L.O. bocht 33); 

- Buitenbocht meander van Schoondale (R.O. tussen bocht 32 en 33); 

- Buitenbocht langsliggende meander Wielsbeke (L.O. bocht 32); 

- Buitenbocht meander van Bavikhove (R.O. bocht 30). 

Grondwaterbeschermingszones en grondwaterwinningen 

Het projectgebied is niet gelegen in een drinkwaterwingebied of in een beschermingszone van een 

waterwinning. In het studiegebied zijn enkele vergunde grondwaterwinningen gelegen (Kaart 11). 

14.2.3.7 BODEM- EN GRONDWATERKWALITEIT 

In de omgeving van het projectgebied zijn in het verleden enkele bodemonderzoeken en 

bodemsaneringsprojecten uitgevoerd (Kaart 10). Indien relevant zal het resultaat van deze onderzoeken 

worden opgevraagd in het kader van de opmaak van het project -MER. 

Resultaten van het verkennend grondonderzoek in 2008 

Om een idee te krijgen van de kwaliteit van de af te graven grond en baggerspecie werden in kader van 

het verkennend grondonderzoek (onderdeel van Seine-Schelde deel 4) in totaal circa 357 boringen 

uitgevoerd in de maanden juli – augustus 2008, gespreid over het hele traject van de Leie, het 

Afleidingskanaal en het Noordervak van de Ringvaart. 

In de grondverzetstudie (Ecorem, 2008) werd het totale volume af te graven grond en baggerspecie ter 

hoogte van het projectgebied geschat op 3.302.238 m³. Dit omvatte het volume voor profielaanpassing 

(verdieping en onderwaterverbreding) langs de Ringvaart, het Afleidingskanaal en de Leie, het volume 

voor de bochtverbredingen en passeerstroken langs de Leie en het Afleidi ngskanaal, het volume voor 

de plaatselijke verbredingen ter hoogte van de vaarweg (parallelle meanders en ‘hoedjes van 

Napoleon ’). Het omvatte echter niet het volume dat zou vrijkomen bij uitgraven van de gedempte 

meanders.  

Tijdens het veldwerk dat plaatsvond van 17 juli 2008 tot 25 augustus 2008 werden 195 boringen 

uitgevoerd op de oever (Bodem) en 162 boringen in de waterbodem (Specie). De boringen gebeurden 

steeds in clusters van 3 (dus drie boringen in eenzelfde omgeving). Er werden 244 (139 B – 105 S) 

mengstalen samengesteld op basis van de gelaagdheid van de clusterboringen (mengmonster per 

aanwezige laag). Op de Leie en het Afleidingskanaal werden 185 boringen uitgevoerd op de oever. In 

het kader van de verdieping, die enkel op de Leie zal plaatsvind en, werden 162 boringen in de 

waterbodem uitgevoerd. De boringen op de oever vonden plaats met een avegaarboor en een geo -

probe. De staalnames van de waterbodem gebeurden met een vibrocore geïnstalleerd op een met een 

trilblok uitgeruste hydraulische kraan . Alle mengstalen van boringen op de oever (Bodem) werden 

geanalyseerd op het standaard analyse pakket (SAP) voor bodem van beken de herkomst 

(standaardprocedure opmaak van een technisch verslag van de OVAM). Alle mengstalen van boringen 

in de waterbodem (Baggerspecie) werden geanalyseerd op het Vlarebo -pakket voor toetsing voor het 

gebruik van baggerspecie als bodem (conform huidige Vlarea-wetgeving). Indien nodig werd een extra 

uitloogproef uitgevoerd om bouwkundig bodemgebruik (voor bodem) en hergebruik als bouwstof (voor 

baggerspecie) te bepalen. Ook werden de geotechnische karakteristieken van de monsters bepaald.  
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Door de aanwezigheid van betonplaten en/of stortstenen op de onderwatertaluds over bijna heel het 

traject, werden de stalen in het kader van de bochtverbredingen en passeerstroken niet in de taluds 

genomen, maar van op de oevers, zo dicht mogelijk bij de waterkant. Omwi lle van dezelfde reden vonden 

de staalnames van de waterbodem niet tot tegen de oevers plaats. Het nemen van stalen in een ster k 

stenige ondergrond is onmogelijk met een vibrocore. De waterbodemstalen werden dus niet net langs 

de oever genomen worden, maar eerder in de brede vaargeul van de Leie. Bij mechanische ontgraving 

kunnen de betonplaten en stortstenen reeds gedeeltelijk vi sueel gescheiden worden. 

In het kader van dit verkennend onderzoek werden puinhoudende lagen niet geanalyseerd. De analyse 

van de puinhoudende lagen zal in een later stadium uitwijzen of deze lagen, na fysische scheiding 

hergebruikt zullen kunnen worden. Er dient echter opgemerkt te worden dat puinlagen een aanduiding 

geven van antropogeen sterk verstoorde lagen. De aanwezigheid van  puin is vaak (maar niet altijd), 

gerelateerd aan bodemverontreiniging.  

Op basis van de analyseresultaten werd een kwaliteitsp lan opgesteld van de uit te graven bodem en 

baggerspecie. In ongeveer 7% van de geanalyseerde bodemstalen werden aanrijkingen aan getroffen. 

De diepte van de aanrijking varieert sterk in functie van de staalnamelocatie en de eventuele 

aanwezigheid van puinhoudende, niet-geanalyseerde lagen, en is niet algemeen vast te stellen. In 

ongeveer 21% van de geanalyseerde waterbodemstalen werden verhoogde concentraties aangetroffen 

(concentratie groter dan waarde voor vrij hergebruik). In de regio rond Kuurne wordt d e zwaarste 

aanrijking aangetroffen. Ook aan de uitmonding van het Kanaal van Roeselare in de Leie te Ooigem en 

in de omgeving van de sluizen van Harelbeke en Sint-Baafs-Vijve werden verhoogde concentraties van 

verontreinigingen aangetroffen in de baggerspecie. Andere aanrijkingen komen meer lokaal voor en 

kunnen niet onmiddellijk aan de omgeving gelinkt worden.  

In de grondverzetstudie werd geen onderzoek uitgevoerd naar gebromeerde vlamvertragers. Uit studies 

blijkt echter dat Leieslib hoge tot zeer hoge concentraties aan gebromeerde vlamvertragers bevat (VMM, 

2007). In het kader van afzetmogelijkheden van de baggerspecie is bijkomend onderzoek naar deze 

stofgroep aangewezen. 

14.2.3.8 WATERBODEMKWALITEIT 

De Leie wordt als sterk afwijkend geklasseerd wat betreft de beoordeling van de in situ waterbodem. Dit 

kan een negatiever beeld geven dan de beoordeling als droge, aan wal geborgen of hergebruikte grond. 

In het kader van de vervolgstudie Seine-Schelde deel 4 werden waterbodemstalen van het Seine-

Schelde traject geanalyseerd. In ongeveer 21% van de geanalyseerde stalen worden verhoogde 

concentraties aangetroffen (> WVG). Aan de monding van het Kanaal Roeselare-Leie te Ooigem worden 

verhoogde concentraties van verontreinigingen (gebromeerde vlamvertragers) aangetroffen in de 

baggerspecie. Andere aanrijkingen  kwamen meer lokaal voor.  

14.2.4 Methodiek voor de effectbepaling en –beoordeling 

De effecten, zowel tijdelijke als permanente, die verwacht worden op de bodem en het grondwater zullen  

beoordeeld worden bij de bespreking van de geplande situatie.  

14.2.4.1 BELANGRIJKE INGREEP-EFFECTEN 

Tijdens de aanlegfase worden effecten verwacht op de aanwezige landbodems die ingenomen worden 

voor de verbreding van de waterweg (ten gevolge van graafwerken, aanleg van werfwegen, ...) en op de 

waterbodem in de vaargeul. 

Het bodemgebruik zal plaatselijk wijzigen. De aanlegwerken kunnen aanleiding geven tot 

profielverstoring, structuurwijziging en een verlies aan geologisch profiel , alsook zettingen. Tijdens de 

werfactiviteiten kan ten gevolge van lekken of morsen van olie of brandstof de bodem en het grondwater 

plaatselijk verontreinigd geraken. Indien verontreinigde bodems aanwezig zijn kan het grondverzet 

theoretisch gezien aanleiding geven tot verspreiding van verontreinigingen, maar dit effect zal ten 

gevolge van de bestaande regelgeving beperkt blijven.  
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Daarnaast is ook de al dan niet tijdelijke stockage (berging) van de uitgegraven gronden belangrijk. Er 

zal een grondbalans opgemaakt worden op basis van de beschikbare gegevens over volumes, aard en 

kwaliteit.  

De effecten van de werfzones of tijdelijke grondopslagplaatsen (TOP’s) zullen nagegaan worden vanuit 

een kwetsbaarheidsbenadering. Er zullen kwalitatieve normen worden geformuleerd die van belang 

zullen zijn voor een beoordeling van de locaties van TOP’s en werfzones, zodat ze gekend zijn bij de 

aanbestedingsfase van het project. De effectgroepen waarbinnen dit zal gebeuren zijn:  

structuurwijziging, wijziging bodemgebruik en bodemgeschikth eid, wijziging bodemstabiliteit en  

aantasting bodemhygiëne. 

Bemalingen zullen in principe niet voorkomen. Indien toch noodzakelijk, bv. om bepaalde werken in den 

droge uit te voeren, zal het om beperkte, lokale ingrepen gaan, waarbij ernaar wordt gestreefd  in de mate 

van het mogelijke een retourbemaling met een open sleuf te voorzien en zo de impact te minimaliseren. 

Tijdens de exploitatiefase wordt de grondwaterstand in het projectgebied mee bepaald door de relatie 

(voor zover aanwezig) tussen het grondwater naast de Leie en het oppervlaktewater in de Leie. 

Wijzigingen in het waterpeil van de Leie worden niet meteen verwacht, zodat ook geen significante 

gevolgen verwacht worden voor de grondwaterpeilen. De impact op het grondwater en het 

bodemvochtregime wordt besproken aan de hand van een eenvoudig conceptueel 

grondwaterstromingsmodel (twee dwarsprofielen op de structuren). 

Tenslotte kan de verbreding van de Leie aanleiding geven tot wijziging in erosie en sedimentatieafzetting  

in de waterweg. 

14.2.4.2 BEOORDELINGS- EN SIGNIFICANTIEKADER 

De hierboven gedefinieerde mogelijk effecten vormen de basis van het beoordelingskader. In het 

beoordelingskader wordt vastgelegd op basis van welke criteria de effecten zullen beoordeeld worden 

en aan de hand van welke methode de effectscores zullen vastgelegd worden. Verder moet ook een 

significantiekader worden vastgelegd voor de verschillende effecten, om te definiëren wanneer een 

bepaald effect beschouwd wordt als (aanzienlijk) negatief, en vanaf wanneer milderende maatregelen 

noodzakelijk zijn. 

Onderstaande Tabel 14-2 geeft het voorgestelde beoordelingskader weer. 

Tabel 14-2 Beoordelingscriteria voor de disciplines bodem en grondwater 

Mogelijk effect Criterium Schaal 
/eenheid 

Methode van effectbepaling Toetsingskader 

Grondverzet/- 
grondbalans 

Volume, kwaliteit, 
open of gesloten 
grondbalans, mate 

van duurzaam 
materialenbeheer 

m³ Inschatting van volume en 
kwaliteit aan de hand van de 
gegevens uit bestaande 

bodemonderzoeken. Evaluatie 
rekening houdend met kwaliteit 

en bergings- of 
afzetmogelijkheden 

Bodemkwaliteits-
normen en 
hergebruiks-

mogelijkheden, 
doelstellingen 

duurzaam 
materialenbeheer 

(Vlarema) 

Wijziging 
bodemgebruik en 
bodemverstoring 

(structuur- en 
profielwijziging) 

Oppervlakte 
ingenomen/ 
verstoorde bodem 

m² Inschatting ruimtebeslag op 
basis van projectgegevens 
(grondplan) en overlay met 

(geactualiseerde) bodemkaart, 
bodemgebruikskaart en luchtfoto 

Aanwezigheid 
onverstoorde, 
natuurlijke of 

waardevolle 
bodems 

Wijziging erosie en 
sedimentatie-

afzettingen  

Wijziging aan 
afkalving oevers 

en onderhouds-
baggerwerken 

/ Expertoordeel Referentiesituatie 

Wijziging 
bodemvochtregime 

en grondwaterpeil 

Wijziging in 
stijghoogte en 

grondwater-
stroming ten 

gevolge 

m, m² Expertoordeel  

Overlay projectgebied met 
bodemgebruikskaart. 

Referentiesituatie 

Peilen in functie van 
functies en gebruik 

(natuur, mens, …) 
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Mogelijk effect Criterium Schaal 
/eenheid 

Methode van effectbepaling Toetsingskader 

bemalingen en de 

diepte van de 
damwanden 

Wijziging bodem- 
en grondwater-

kwaliteit 

Toe- of afname 
(potentiële) 

verontreiniging 
bodem en/of 

grondwater, 
optreden van 

accidentele 
situaties (morsen 

olie, brandstof) 

aantal 
locaties, 

m² 

Kwalitatieve bespreking rekening 
houdend met huidige kwaliteit, 

aard van de ingrepen en 
toekomstige activiteiten, situering 

risicolocaties op kaart 

Referentiesituatie 
(functies en gebruik 

(natuur, mens, …)) 

Kwaliteitsnormen 

De significantiekaders van de verschillende effectgroepen worden hieronder weergegeven.  

Tabel 14-3 Significantiekader grondverzet 

Effectbeoordeling Score Beoordeling 

Geen grondverzet 0 Geen effect 

Grondverzet met gesloten grondbalans -1 Beperkt negatief effect 

Grondverzet met gedeeltelijk hergebruik binnen projectgebied -2 Negatief effect 

Grondverzet zonder hergebruik binnen projectgebied -3 Aanzienlijk negatief effect 

Tabel 14-4 Significantiekader wijziging bodemgebruik en bodemverstoring 

Effectbeoordeling Score Beoordeling 

Geen wijziging in bodemgebruik 0 Verwaarloosbaar of geen effect 

Verstoring van reeds verstoorde bodems -1 Beperkt negatief effect 

Verstoring van onverstoorde bodems -2 Negatief effect  

Verstoring van waardevolle bodems -3 Aanzienlijk negatief effect 

Tabel 14-5 Significantiekader grondwaterkwantiteit/wijziging in bodemvochtgehalte 

Significantie van de 
ingreep  

Betekenis Significantie van 
de omvang 

Betekenis 

Weinig significant 
negatief/positief 

Tijdelijke wijziging (< 3 maanden) van 
grondwaterstanden of bodemvochtgehalte.  

Kwelzone wordt zeer lokaal beïnvloed, zeer 
beperkt verlies van kwel door verhoging van 
permanent bemalingsdebiet. 

Gering Wijziging over een 
geringe oppervlakte 

(<10ha) 

Matig significant 
negatief/positief 

Beperkte wijziging van grondwaterstanden of 
bodemvochtgehalte. Er wordt geen belangrijke 

schade (bv. waterlopen worden infiltrerend i.p.v. 
drainerend door de ingreep) aan het systeem 

vastgesteld. Een wijziging die de historische 
toestand van de grondwaterstand gedeeltelijk of 

geheel herstelt wordt als positief beoordeeld.  

Kwelzone wordt op beperkte schaal beïnvloed, 
verlies van kwel door matig verhoogde drainage 

binnen kwelbereik (aanleggen/verdiepen van 
grachten)  

Matig  Wijziging over een 
matige oppervlakte 

(10 – 25ha)  
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Significantie van de 
ingreep  

Betekenis Significantie van 
de omvang 

Betekenis 

Zeer significant 
negatief/positief 

Belangrijke wijziging van grondwaterstanden of 
bodemvochtgehalte. De bodemvochttoestand 

wordt zodanig beïnvloed, dat ingrijpende effecten 
op bodemstructuur en flora ontstaan. Een 

wijziging die de historische toestand van de 
grondwaterstand gedeeltelijk of geheel herstelt 

wordt als positief beoordeeld.  

Kwelzone wordt op grote schaal beïnvloed, 
verlies van kwel door sterk verhoogde drainage 

binnen kwelbereik (aanleggen/verdiepen van 
grachten) 

Groot Wijziging over een 
grote oppervlakte (> 

25ha)  

Tabel 14-6 Significantiekader wijziging bodem- en grondwaterkwaliteit 

Significantie van de 
ingreep  

Betekenis Significantie van 
de omvang 

Betekenis 

Weinig significant 
negatief/positief 

Beperkte verslechtering van kwaliteit voor 
sommige parameters, maar geen risico op 

overschrijding van kwaliteitsnormen (verstoring 
van goede kwaliteit wordt negatief beoordeeld),  

Beperkte verbetering van kwaliteit voor 1 
parameter (positief). 

Gering Zeer lokale 
verspreiding (t.h.v. 

ingreep of inrichting) 

Matig significant 
negatief/positief 

Beperkte verslechtering van kwaliteit, 
overschrijding van kwaliteitsnorm voor 1 

parameter (negatief) 

Beperkte verbetering van kwaliteit voor meerdere 
parameters (positief). 

Matig  Wijziging over een 
matige oppervlakte 

(10 – 25ha) 

Zeer significant 
negatief/positief 

Belangrijke verslechtering van kwaliteit, 
overschrijding van kwaliteitsnorm voor meerdere 

parameters (negatief) 

Belangrijke verbetering van kwaliteit voor 
meerdere parameters (positief). 

Groot Wijziging over een 
grote oppervlakte (> 

25ha) 

14.2.5 Ontwikkelingsscenario’s 

De aanpassing van de vaarweg in de andere panden kan een invloed hebben op de 

grondwaterhuishouding in het voorliggende pand indien in die panden een interferentie met een 

grondwatervoerende laag wordt veroorzaakt. Dit wo rdt kwalitatief beoordeeld. 

Het aankoppelen van de afgesneden meanders wordt uitgewerkt in een apart project. Een algemene 

visie is momenteel nog in opmaak. Er wordt nagegaan of de oeveraanpassingen aan de Leie ter hoogte 

van de meanders geen belemmering kan vormen voor een aanpassing van de waterstanden van de 

meanders. 

De overige ontwikkelingsscenario’s zijn weinig relevant en worden niet meegenomen in de disciplines 

bodem en grondwater. 

14.2.6 Milderende maatregelen 

De noodzaak tot milderende maatregelen zal bl ijken uit de beoordeling in het MER. Voor significant 

negatieve effecten op de bodem of het grondwater zullen milderende maatregelen voorgesteld worden. 

Mogelijke mildering zal betrekking hebben op het voorkomen  of remediëren van verdichting, 

bodemverontreiniging, profielverstoring, … of de optimalisatie van het grondverzet. Mogelijkheden zijn: 

- Het beperken en strikt afbakenen van de werkstrook; 

- Herstel van bodemstructuur; 

- Profielen gelaagd afgraven, stockeren en  terugplaatsen; 

- Voorstellen van halfdoorlatende verhardingen bij afdekken bodem; 
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- Afdekken van gronddepots … met erosiewerende materialen, vegetatie; 

- Aanpassen van constructies (funderingen, oppervlakten, …) ; 

- Aanbevelingen voor een gesloten grondbalans. 

14.2.7 Leemtes in de kennis 

Typische leemten in de kenn is voor de discipline bodem zijn doorgaans detailgegevens over de kwaliteit 

van de uitgegraven bodem en bestemming van deze gronden. Indien deze leemten zich stellen zal in 

het MER aangegeven worden hoe hiermee omgegaan kan worden (worst-case benadering, 

kwetsbaarheidsbenadering, voorstellen van preventieve maatregelen, monitoring en post-evaluatie). 

Voor de deeldiscipline grondwater zijn geen leemten in de kennis vastgesteld.  
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14.3 Methodologie deeldiscipline Oppervlaktewater 

14.3.1 Afbakening van het studiegebied 

Geografische afbakening 

Het studiegebied is de zone waarin wordt nagegaan of het project effecten op het watersysteem kan 

veroorzaken. Het studiegebied valt in eerste instantie samen met het projectgebied, dit is de zone 

waarbinnen het eigenlijke project, nl. de verbreding van de waterloop, wordt uitgevoerd. Daarnaast 

behoort ook de zone waar er effecten te verwachten zijn als  gevolg van de geplande ingrepen en 

activiteiten tot het studiegebied. 

Concreet beslaat het studiegebied voor de deeldiscipline oppervlaktewater minstens het deel van de 

Leie ter hoogte van het projectgebied en de meest stroomopwaartse zones van de verschillende 

waterlopen die hier uitmonden in de Leie. Dit zijn de waterlichamen waar ten  gevolge van het project 

wijzigingen kunnen ontstaan. Gezien de samenhang tussen water en biodiversiteit (onder meer in relatie 

tot de bepalingen van de Kaderrichtlijn Water) is de afbakening voor water ook afgestemd met de 

discipline biodiversiteit. 

 

Figuur 14-2 Studiegebied deeldiscipline oppervlaktewater 

Inhoudelijke afbakening  

In de deeldiscipline oppervlaktewater wordt ingegaan op de te verwachten effecten van het project op 

het oppervlaktewater. Er wordt nagegaan wat de mogelijke effecten van het project op de waterkwantiteit, 

de waterkwaliteit en de structuurkwaliteit van de waterlopen aanwezig in het studiegebied zijn, en dit 

zowel tijdens de aanlegfase als tijdens de werkingsfase. Met kwantiteitsaspecten worden wijzigingen  in 

watersystemen zoals wijzig ingen in (af)water(ings)systemen (riolering en natuurlijke waterlopen), 

wijzigingen in debieten of waterpeilen bedoeld. 
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14.3.2 Methodiek voor de beschrijving van de referentiesituatie 

Voor het verkrijgen van inzicht in het watersysteem wordt beroep gedaan op gegevens uit officiële 

databanken en daarvan afgeleid kaartmateriaal, voorstudies opgemaakt in het kader van voorliggend 

project (o.a. project-MER van 2010 en verschillende recente studies), algemene literatuur en 

terreinbezoeken.  

Te beschrijven elementen van de referentiesituatie zijn:  

- Hydrografie en waterkwantiteit (peilen, debieten, overstromingssituatie); 

- Waterkwaliteit: ecologische kwaliteit, fysisch-chemische waterkwaliteit, biologische 

waterkwaliteit, structuurkwaliteit. 

Relevante informatiebronnen zijn: 

- Projectspecifieke studies (o.a. inpeilingen op de Leie (2019), Rivierherstel Leie intern rapport 

(2018), geactualiseerde inventaris lozingspunten, ecohydrologische studie (2008), project-MER 

verdieping Leie (2010), studies waterbeschikbaarheid t.h.v. stuwen en sluizen, enz. 

- VHA (Vlaamse Hydrografische Atlas met informatie over de algemene karakteristieken van de 

waterlopen en de categorisering, over de structuurkenmerken en ecologische waarde) ; 

- Overstromingskaarten (ROG, NOG), watertoetsloket, waterinfo.be; 

- VMM waterkwaliteitsdatabank; 

- Zoneringsplannen (VMM); 

- Specifieke literatuur en achtergronddocumenten . 

14.3.3 Beknopte beschrijving van de referentiesituatie 

Zonder uitvoering van het project zijn, naast de invulling van het Decreet Integraal Waterbeleid en Besluit 

van de Vlaamse Regering van 01/10/2004, in het studiegebied geen overige ontwikkelingen voorzien die 

in de periode 2020 - 2025 een effect op water zullen hebben. De huidige toestand (2020) wordt, buiten 

een verwachte lichte verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit, bijgevolg als referentiesituatie 

beschouwd. 

14.3.3.1 HYDROGRAFIE 

Het projectgebied ligt in het stroomgebied van de Schelde en behoort tot het Leiebekken, meer bepaald 

tot het deelbekken Gaverbeek.  

De Leie ontspringt op een hoogte van ongeveer 100m te Lisbourg (Noord-Frankrijk). Ze stroomt ca. 

86km op Frans grondgebied alvorens ze van Armentières tot Komen over 15km de grens tussen België 

en Frankrijk vormt (de zogenaamde Grensleie), waarna ze nog eens 74 km doorstroomt tot ze in Gent 

in de Ringvaart uitmondt. T.h.v. Kortrijk sluit het kanaal Kortrijk-Bossuit aan op de Leie. Het Kanaal 

Roeselare-Leie sluit in Ooigem aan op de Leie en wordt deels gevoed door het overpompen van 

Leiewater naar het kanaal. Aan de Noorderwal in Deinze splitst de Leie in  het Afleidingskanaal van de 

Leie, dat naar het Kanaal Gent-Brugge (en verder naar zee) stroomt en de zogenaamde ‘Toeristische 

Leie’ die naar Gent stroomt en zijn oorspronkelijke meanderende loop grotendeels heeft behouden. 

Het studiegebied voor pand 150 beperkt zich enkel tot het 9,5km lange traject van de gekanaliseerde 

Leie tussen Harelbeke en Sint-Baafs-Vijve en de bijbehorende 19km oevers, inclusief de aansluiting met 

het Kanaal Roeselare-Leie. 

Naast de Leie en het Kanaal Roeselare-Leie zijn er in het projectgebied nog enkele waterlopen 

aanwezig. De hydrografische structuur van het landschap, i.e. bevaarbare waterlopen en waterlopen van 

1ste, 2de en 3de categorie zoals aangegeven in de Vlaamse Hydrografisch Atlas , is weergegeven op 

Kaart 12. De meander van Bavikhove wordt aangeduid als bevaarbaar, maar is niet toegankelijk vanaf 

de Leie. De overige waterlopen zijn allen categorie 2 of lager. 
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14.3.3.2 STRUCTUURKWALITEIT 

Historiek 

Het kleine verval van de Leie gaf aanleiding tot de ontwikkeling van een meanderende rivier. In het 

verleden werd de Leie echter rechtgetrokken ten behoeve van de scheepvaart. Alle meanders grenzend 

aan het studiegebied werden hierbij afgesneden. Ook werden enkele sluizen (o.a. in Harelbeke en  Sint-

Baafs-Vijve) gebouwd, welke de vismigratie belemmerden en het waterpeil  beïnvloedden: het zomerpeil 

was relatief hoog, peilschommelingen werden afgezwakt. 

Deze werken veroorzaken een veel vluggere waterafvoer en lagere waspeilen. Bijgevolg veranderde het 

overstromingsregime van de Leievallei. Daarenboven werd de grond die vrijkwam bij de 

normaliseringswerken op veel plaatsen gebruikt om de alluviale gronden op te hogen, waardoor de vallei 

praktisch niet meer kan overstromen. De relatie tussen de rivier en de vallei ging hier volledig verloren. 

Actuele structuurkwaliteit  

De structuurkwaliteit van de Leie is zeer zwak en van de zijwaterlopen zwak (Bijlage 2; Kaart 13). Binnen 

het pand 150 heeft de Leie een praktisch uniform profiel met oeverversteviging d.m.v. betonplaten. Deze 

betonplaten zijn over grote afstanden in zeer slechte staat door verzakkingen ten gevolgen van  

onderspoeling. Ter hoogte van deze verzakkingen treden vaak (aanzienlijke) afkalvingen van de oevers 

op. Ter hoogte van de kaaimuren bestaat de oeververdediging uit loodrechte betonnen muren. 

Alle zijwaterlopen zijn via een kunstwerk aangesloten op de vaarweg. Omdat de meanders in het 

studiegebied afgesloten zijn van de Leie of slechts in verbinding staan met de Leie via een vaste 

overloop, is de rivierdynamiek binnen de meanders vrijwel volledig stilgevallen. In onderstaande tabel 

wordt een overzicht gegeven van de actuele aansluiting van de verschillende meanders op de 

gekanaliseerde Leie binnen het pand 150.  

Tabel 14-7 Aansluiting van meanders op de Leie 

Naam meander Aansluiting meander-Leie 

Meander van Sint-Baafs-Vijve (L.O. bocht 33) 
Vaste overloop met koker onder jaagpad en terugslagklep aan 

afwaartse zijde 

Meander van Schoondale (R.O. tss. bocht 32 

en 33) 
Afgesloten, overloop naar beek 

Langsliggende meander van Wielsbeke (L.O. 

bocht 32) 
Afgesloten 

Meander van Munkenhof (L.O. bocht 32) Schotbalken aan afwaartse zijde 

Meander van Bavikhove (L.O. bocht 30) Schotbalken en terugslagklep aan afwaartse zijde 

Meander Banmolens te Harelbeke (L.O. tss 

bocht 26 en 27) 
Open verbinding aan stroomafwaartse zijde 

14.3.3.3 OPPERVLAKTEWATERKWANTITEIT 

Waterpeilen 

Het Hydrologisch informatiecentrum (HIC) registreert in opdracht van het Waterbouwkundig 

Laboratorium in verschillende meetstations continu peil - en eventueel debietgegevens. In het 

projectgebied bevinden zich het meetstation Sint-Baafs-Vijve (lei06f-1066) en het meetstation 

Desselgem/Leie (lei07a-1066). Het jaargemiddelde waterpeil in zowel Desselgem als Sint-Baafs-Vijve 

bedroeg 7,97mTAW in 2019 en 8,00m TAW in 2018. Het hoogste peil sinds de start van de metingen in 

2013 bedroeg 9,00mTAW in Desselgem en 8,63mTAW in Sint-Baafs-Vijve (gemeten op 31/5/2016). 

Het projectgebied is voor een klein deel mogelijk overstromingsgevoelig (Kaart 14). Het projectgebied is 

nagenoeg geheel gecategoriseerd als van nature overstroombaar (NOG, Kaart 15) vanuit de waterloop, 

maar is niet aangeduid als risicozone voor overstromingen of recent overstroomd gebied (ROG, Kaart 

16). 
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Overstromingen 

Binnen het studiegebied staat een aanzienlijke oppervlakte aangeduid als Natuurlijk Overstroombaar 

Gebied (NOG, Kaart 15). Dit NOG is afgebakend op basis van de bodemkaart (alluviale en colluviale 

gronden, textuurontwikkeling p) en zou in een natuurlijke situatie jaarlijks overstromen. Dit gebied stemt 

overeen met de voormalige winterbedding van de Leie. In de actuele toestand overstroomt het grootste 

deel van dit NOG niet meer door de sterke reductie van de wassen van de gekanaliseerde Leie die een 

gevolg zijn van de vroegere kanalisering. Bovendien werden veel valleigronden opgehoogd t.b.v. de 

landbouw, wat de overstroombaarheid van de Leievallei nog verder reduceerde.  

Bij de kartering van overstromingsgevoelige gebieden in het kader van de watertoets werden volgende 

zones binnen het studiegebied aangeduid als effectief overstromingsgevoelig (Kaart 14):  

- Zuidoostelijk deel binnengebied meander van Sint-Baafs-Vijve (L.O. bocht 33); 

- Beperkte zone in omgeving van Ooigembos; t.h.v. Paddebeek (L.O. bocht 31); 

- Beperkte zone in omgeving van Vaarnewijkbeek (L.O. bocht 28); 

Deze overstromingsgevoelige gebieden zijn doorgaans ingenomen door landbouw of natuur. Ze 

omvatten slechts een beperkt aantal gebouwen, geconcentreerde bebouwing komt hier niet voor. Hierbij 

dient opgemerkt te worden dat de wateroverlast niet gerelateerd is met de Lei e: het gaat om problemen 

met de lokale afwatering (depressies waarin regenwater zich verzamelt, draagkracht van 

rioleringsstelsels of opstuwing lokale waterlopen die overschreden wordt). 

Deze overstromingsgevoelige gebieden worden aangeduid als recent overstroomd (Kaart 16), maar  

worden met uitzondering van de zone ter hoogte van de Vaarnewijkbeek niet (meer) aangeduid als een 

risicozone voor overstromingen (2017, Kaart 16).  

14.3.3.4 OPPERVLAKTEWATERKWALITEIT 

De bronnen van waterverontreiniging kunnen zowel van menselijke, natuurlijke of van semi-natuurlijke 

oorsprong zijn. Om deze bronnen te omschrijven wordt vaak het onderscheid gemaakt tussen 

puntbronnen en diffuse bronnen.  

Puntbronnen worden gekenmerkt door een vastliggende locatie en een lozingsinfrastructuur, zoals een 

afvoerpijp of een overstort van een rioolstelsel. De belangrijkste puntbronnen zijn de industriële lozingen 

en de lozingen van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Diffuse bronnen hebben in tegenstelling tot 

puntbronnen geen duidelijk lozingspunt. Enkele voorbeelden zijn uit- en afspoelen van 

landbouwgronden, afspoelen van verontreinigd wegwater.  

De belangrijkste actuele vuilvrachten in het studiegebied zijn afspoelende meststoffen van de 

landbouwgronden, effluenten van RWZI’s en huishoudelijk en industrieel afvalwater. Het RWZI Beveren-

Leie/Bavikhove (10.000-100.000 I.E.) bevindt zich in het studiegebied. Daarnaast wordt de kwaliteit van 

het oppervlaktewater ook beïnvloed door de binnenscheepvaart door accidentele lozingen van brandstof 

en door vervuilende bestanddelen van uitlaten. 

Alle oppervlaktewater in het studiegebied moet voldoen aan de basiskwaliteitsnorm, met uitzondering 

van het Kanaal Roeselare-Leie waarvoor de norm viswaterkwaliteit geldt. Verder zijn ook MKN-

richtwaarden van toepassing, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen (grote) rivieren, kleine en grote 

beken. 

Actuele waterkwaliteit 

De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt besproken aan de hand van het oppervlaktewatermeetnet 

van de VMM (Kaart 17). In dit meetnet wordt er een onderscheid gemaakt tussen de chemische 

samenstelling van het water en de biologische kwaliteitsindex. De actuele waterkwaliteit is weergegeven 

in Tabel 14-9 voor de Prati-index en Tabel 14-12 voor de biotische index. De waterbodemkwaliteit werd 

besproken in de disciplines bodem en grondwater. 
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Fysisch-chemische kwaliteit 

De Prati-index (PIO) voor opgeloste zuurstof geeft aan  tot welke fysico-chemische kwaliteitsklasse de 

waterloop behoort. Een lage Prati-index betekent een goede waterkwaliteit. Waarden die groter zijn dan 

8 duiden op een sterk verontreinigde omgeving. De index geeft een momentopname, en is dus gevoelig 

aan plaatselijke en tijdelijke fenomenen (vb. calamiteiten). Bij de interpretatie van de Prati -index dient 

hiermee rekening gehouden te worden. De Prati-index wordt als volgt geïnterpreteerd: 

Tabel 14-8 Beoordeling volgens Prati-Index 

PIO  Beoordeling  

0 - 1 niet verontreinigd 

>1 - 2 aanvaardbaar 

>2 - 4 matig verontreinigd 

>4 - 8 verontreinigd 

>8 – 16 zwaar verontreinigd 

In Tabel 14-9 wordt de Prati-index weergegeven voor de meetpunten ter hoogte van het projectgebied 

(zie ook Kaart 17). 

Tabel 14-9 Evolutie van de waterkwaliteit volgens de Prati-index (PIO) voor waterlopen ter hoogte van het 
projectgebied 

Gemeente Waterloop 
Meetpunt 

Naam Nr. <2010 2012 2013 2017 2018 2019 

Harelbeke Vaarnewijk-

beek - 

Langebeek 

Bavikhoofsestraat, 

opw. Brug, opw. 

Krikro 

648010 
5,04 

(2003) 
  4,26   

Hazebeek - 

Plaatsbeek - 

Havikbeek 

Bavikhove, Tweede-

Aardstraat 646000 
4,75 

(2010) 
2,49 2,95 4,43 4,61 4,45 

Waregem Leie Beveren-Leie, 

Beveren Trakel 
578500 

2,39 

(2010) 
 1,43  1,58  

Beveren-Leie, 

Beveren Trakel, Hve 

Goed te Beaulieu 

578400 
1,91 

(2010) 
 1,35  1,31  

St.- Elooisvijve, 

trapjes op het jaagpad 
577000 

2,76 

(2010) 
2,11 2,28 1,95 1,68 1,45 

Beverenbeek Beveren, Kleine 

heerweg 
578050 

8,14 

(1999) 
2,59     

Kasteelbeek Sint-Eloois-Vijve, 

jaagpad langs Leie-

zijweg 

638001 
4,70 

(2009) 
4,97     

Barmbeek - 

Ezelbeek 

Desselgem, 

Abdijstraat- zijwegel, 

monding 

577050 
3,96 

(2010) 
     

Wielsbeke Leie Desselgem, 

Desselgemstraat, 

Leiebrug 

578000 
2,85 

(2010) 
     

Oude 

Leiearm 

Desselgem, 
Leembosstraat, 

oostelijk eind 

645100 
1,44 

(2007) 
     

Oude 

Leiearm 

Ooigem, 
Ooigemsestraat 

645000 
3,60 

(2007) 
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Gemeente Waterloop 
Meetpunt 

Naam Nr. <2010 2012 2013 2017 2018 2019 

Oude 

Leiearm 

Sint-Baafs-Vijve, 
Ooigemstraat 
zijwegel, motocross 

644500 
3,58 

(2007) 
     

Oude 

Leiearm 

Sint-Baafs-Vijve, Sint-
Bavostraat 638000 

1,44 

(2007) 
     

Voor de gekanaliseerde Leie ter hoogte van het projectgebied kan op basis van de Prati-index de fysisch-

chemische waterkwaliteit als aanvaardbaar worden beschouwd. De Leie heeft een duidelijke verbetering 

gekend van de fysisch-chemische toestand gedurende de voorbije jaren. Over het algemeen wordt aan 

de norm voor CZV voldaan. De normen voor zwevende stof, stikstof totaal en fosfor totaal worden echter 

wel op alle meetpunten overschreden (Tabel 14-10). 

Tabel 14-10 Analyseresultaten periode 2010-2018 op de Leie (bron: geoloket VMM) 

Meetpunt 

 CZV totaal 

stikstof 

totaal 

fosfor 

zwevende 

stoffen 

T pH O2 EC 20 

mgO2/L mgN/L mgP/L mg/L °C - mg/L µS/cm 

577000 min 6 2,7 0,3 7,2 1,9 7,4 3,8 561 

max 590 11,3 1,4 240,0 25,2 8,4 12,4 1.317 

zomerhalfjaar-

gemiddelde 

 5,7 0,7      

10P       5,1  

90P 30   50,5    1051,3 

578400 min 11 3,9 0,3 6 3,1 7,6 5,4 3,1 

max 28 9,0 0,9 51 22,7 8,0 14,2 22,7 

zomerhalfjaar-

gemiddelde 

 5,7 0,6      

10P       6,0  

90P 25,3   50,1    989,6 

578500 min 11 4,5 0,3 8,9 3,3 7,6 4,6 624,0 

max 44 9,0 1,0 97,0 22,4 8,1 10,8 1.006,0 

zomerhalfjaar-

gemiddelde 
 5,8 0,6      

10P       5,8  

90P 33,2   52,9    984,0 

norm 

 

30 

(90P) 

2,5 

(Zomerhalf-

jaargem.) 

0,14 

(Zomerhalf-

jaargem.) 

50 (90P) 25 

(max) 

6,5-

8,5 

6 

(P10) 

1000 

(P90) 

De zijwaterlopen zijn over het algemeen matig verontreinigd tot verontreinigd. Enkele oude Leiearmen 

hebben een aanvaardbare waterkwaliteit. 

Het gehele grondgebied van het Leiebekken wordt als nutriëntgevoelig kwetsbare zone water in het  

kader van de Nitraatrichtlijn aangeduid en alle oppervlaktewateren binnen het Leiebekken werden  

aangeduid als kwetsbare zone voor de behandeling van stedelijk afvalwater 

(bron: stroomgebiedbeheerplan 2016-2021). 
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Biologische waterkwaliteit 

De Belgische Biotische Index (BBI), sinds 2012 vervangen door Multimetrische Macro-

invertebratenindex Vlaanderen (MMIF) wordt gebruikt voor het bepalen van de biologische kwaliteit. De 

BBI-MMIF steunt op het voorkomen van macro -invertebraten in het water. De index is een combinatie 

van o.a. aan- of afwezigheid van vervuilingsgevoelige soorten en de aangetroffen alpha-diversiteit 

(aantal aangetroffen soortengroepen). De BBI-MMIF geeft een geïntegreerd beeld van de chemische, 

biotische en fysische karakteristieken van zowel de waterkolom, als de waterbodem, de oevers, enz. 

Deze index heeft als voordeel dat de meetresultaten geen zuivere momentopnamen zijn (zoals bij de 

Prati-index), maar een beeld geven van de gemiddelde waterkwaliteit over een langere periode. De BBI 

en MMIF wordt als volgt geïnterpreteerd: 

Tabel 14-11 Beoordeling volgens BBI-MMIF 

BBI MMIF Beoordeling 

9 – 10 >9 Zeer goede kwaliteit 

7 - 8 0,7-0,89 Goede kwaliteit 

5 - 6 0,5-0,69 Matige kwaliteit 

3 - 4 0,3-0,49 Slechte kwaliteit 

1 - 2 <0,3 Zeer slechte kwaliteit 

0  Uiterst slechte kwaliteit 

In Tabel 14-9 wordt de BBI en MMIF weergegeven voor de meetpunten ter hoogte van het projectgebied 

(zie ook Kaart 17). 

Tabel 14-12 Evolutie van de waterkwaliteit volgens de Belgische Biotische Index (BBI) en Multimetrische Macro-
invertebratenindex Vlaanderen (MMIF) voor waterlopen ter hoogte van het projectgebied 

Gemeente Waterloop 
Meetpunt BBI-MMIF 

Naam Nr.  <2010 2012 2013 2017 2019 

Harelbeke Vaarnewijk-beek 

- Langebeek 

Bavikhoofsestraat, opw. 

Brug, opw. Krikro 

648010 BBI 5 

(2000) 
  5 

 

MMIF 0,35 

(2000) 
  0,25 

 

Hazebeek - 

Plaatsbeek - 

Havikbeek 

Bavikhove, Tweede-

Aardstraat 

646000 BBI 2 

(2010) 
4 4  

5 

MMIF 0.05 0.25 0.2  0.35 

Waregem Leie Beveren-Leie, Beveren 

Trakel 

578500 BBI-

MMIF 
-    

 

Beveren-Leie, Beveren 

Trakel, Hve Goed te 

Beaulieu 

578400 BBI 6 

(2010) 
   

 

MMIF 0,35     

St.- Elooisvijve, trapjes op 

het jaagpad 

577000 BBI 6 

(2010) 
 6 5 

 

MMIF 0.4  0.4 0.3  

Beverenbeek Beveren, Kleine heerweg 578050 BBI 2 

(2005) 
4   

 

MMIF 0,05 0,15    

Kasteelbeek Sint-Eloois-Vijve, jaagpad 

langs Leie-zijweg 

638001 BBI 7 

(2005) 
   

 

MMIF 0.35     
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Gemeente Waterloop 
Meetpunt BBI-MMIF 

Naam Nr.  <2010 2012 2013 2017 2019 

Barmbeek - 

Ezelbeek 

Desselgem, Abdijstraat- 

zijwegel, monding 

577050 BBI 5 

(2010) 
   

 

MMIF 0.25     

Wielsbeke Leie Desselgem, 

Desselgemstraat, Leiebrug 

578000 BBI 6 

(2010) 
   

 

MMIF 0,4     

Oude Leiearm Desselgem, Leembosstraat, 
oostelijk eind 

645100 BBI 5 

(2006) 
   

 

Oude Leiearm Ooigem, Ooigemsestraat 645000 BBI 7 

(2006) 
   

 

Oude Leiearm Sint-Baafs-Vijve, 
Ooigemstraat zijwegel, 

motocross 

644500 BBI 
7 

(2006) 
   

 

Oude Leiearm Sint-Baafs-Vijve, Sint-
Bavostraat 

638000 BBI 8 

(2006) 
   

 

De biologische waterkwaliteit van de Leie is matig  tot slecht. Ook van de zijwaterlopen is de biologische 

waterkwaliteit overwegend matig tot slecht.  

14.3.3.5 KARAKTERISTIEKEN WATERLICHAAM LEIE II 

In het studiegebied komt de op grond van de bepalingen van de Europese kaderrichtlijn Water 

aangeduide waterlichaam Leie II (VL05_49) voor. Dit waterlichaam heeft een lengte van ca. 15,3km en 

behoort tot de categorie ‘rivier’ en werd het watertype ‘grote rivier’ toegewezen en kreeg de status ‘sterk 

veranderd’, omwille van de hydromorfologische wijzigingen door menselijke ingrepen. De VMM heeft in 

het kader van de tweede en derde stroomgebiedbeheerplannen de toetsing aan  de doelen van de KRW 

uitgevoerd (VMM, 2016 en 2017).  

De chemische toestand wordt als niet goed beoordeeld, wegens het overschrijden van de parameters 

totaal kwik (biota), heptachloorepoxide en perfluoroctaanzuur (PFOS). 

De algemene fysisch-chemische elementen worden beoordeeld als ‘ontoereikend’: 

Tabel 14-13 Fysico-chemische toestand van de Leie II, VL05_49 
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De beoordeling van de ecologische toestand van het waterlichaam in de huidige situatie is als volgt 

(situatie 3e boordeling): 

Groep Kwaliteitselement Beoordeling 

Biologische elementen Fytobenthos Matig 

Fytoplankton Matig 

Macrofyten Niet relevant 

Macroinvertebraten Ontoereikend 

Vis Ontoereikend 

Biologie ondersteunende fysisch-chemische elementen 

Ontoereikend, wegens overschrijding voor parameters 

fosfor en stikstof. Ook de geleidbaarheid is aan de 

hoge kant. 

Specifieke verontreinigende stoffen 
Slecht, wegens overschrijding voor opgelost kobalt en 

thallium 

Eindbeoordeling ecologische toestand: ontoereikend 

14.3.4 Methodiek voor de effectbepaling en –beoordeling 

14.3.4.1 BELANGRIJKE INGREEP-EFFECTEN 

Onderstaande effecten op de deeldiscipline oppervlaktewater ontstaan ten gevolge van de verbreding 

van de Leie. Met de geplande ingrepen wordt het voor grotere schepen (klasse Vb – 4.500 ton) mogelijk 

om de Leie te gebruiken, die momenteel een klasse IV-vaarweg is (1.350 ton). De effecten die 

veroorzaakt worden door de aanleg kunnen tijdelijk zijn, de effecten die door het verbreden van de Leie 

veroorzaakt worden, zijn permanent. 

Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit: Beperkte wijzigingen van de hydrologische kenmerken van de Leie 

zijn mogelijk. In het MER wordt de nodige aandacht geschonken aan het beschrijven van gewijzigde 

waterpeilen, debieten en stroomsnelheden.  

Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit: Door opwoeling van sediment ter hoogte van de geplande werken 

zal de waterkolom vertroebelen. Dit effect beperkt zich tot de aanlegfase. Ook wordt aandacht 

geschonken aan mogelijke calamiteiten tijdens de exploitatiefase. 

Wijziging structuurkwaliteit: de herinrichting van de oevers veroorzaken een wijziging van de 

structuurkwaliteit van de Leie. 

De effecten van de werfzones of tijdelijke grondopslagplaatsen (TOP’s) zullen nagegaan worden vanuit 

een kwetsbaarheidsbenadering. Er zullen kwalitatieve normen worden geformuleerd om de effecten op 

de waterhuishouding in het gebied te beperken . 

Onder klimaatreflex wordt de impact van klimaatverandering (toename wateroverlast- en 

droogteproblematiek) op het project onderzocht. 

14.3.4.2 BEOORDELINGS- EN SIGNIFICANTIEKADER 

Voor de bepaling van de mogelijke effecten op het oppervlaktewater (effectvoorspelling) worden een 

aantal criteria gehanteerd. Per criterium wordt een bepaalde methodiek toegepast. Een overzicht van de 

mogelijke effecten, criteria, methodologie en meeteen heden voor de deeldiscipline oppervlaktewater 

wordt weergegeven in onderstaande Tabel 14-14. 
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Tabel 14-14 Beoordelingscriteria voor de deeldiscipline oppervlaktewater 

Mogelijk effect Criterium Schaal 
/eenheid 

Methode van 
effectbeoordeling 

Toetsingskader 

Wijziging 
oppervlaktewater-
kwantiteit 

Wijziging in 
waterpeilen, debieten 
en stroomsnelheden, 

opgesplitst naar aard 
en functie 

Opgesplitst 
naar aard en 
functie van het 

waterlichaam 

GIS-bepaling op 
basis van kaarten 
bestaande 

toestand en 
projectplannen 

Behoud van functies 
(ecologische en 
andere) 

Wijziging 
oppervlaktewater-

kwaliteit 

Wijziging in kwaliteit 
oppervlaktewater 

(fysico-chemische 
parameters, 

structuurkwaliteit 
waterlopen, 

vertroebeling) 

Kwalitatief, 
met inschatting 

van effect op 
het GEP

6
 

Expert-oordeel, 
rekening met 

huidige kwaliteit, 
aard van de 

ingrepen en 
toekomstige 

activiteiten  

GEP, ecologische en 
fysico-chemische 

waterkwaliteits-
normen (onder meer 

in functie van 
drinkwatervoorziening) 

Wijziging 
structuurkwaliteit 

Wijziging van de 
(waardevolle) 
oeverstructuur 

m Kwalitatieve 
bespreking 
rekening houdend 

met huidige 
structuurkwaliteit, 

aard en omvang 
van de ingrepen 

en toekomstige 
activiteiten en 

ontwikkelingen 

Referentiesituatie 

Klimaatreflex Klimaatbestendigheid 
project 

- Expert-oordeel Klimaatvoorspellingen 

In onderstaande tabellen worden de significantiekaders weergegeven die gehanteerd zullen worden 

om de effecten te bespreken.  

Voor effecten die slechts tijdelijk optreden tijdens de aanleg of die optreden met een kleine 

waarschijnlijkheid of gemakkelijk omkeerbaar zijn, kan een verschuiving met één effectscore (bv. van -2 

naar -1) worden toegepast. Indien een dergelijke scoreverschuiving om reden van “duur van de impact” 

of “waarschijnlijkheid van voorkomen” of “omkeerbaarheid” wordt toegepast, wordt dit in detail toegelicht.  

Tabel 14-15 Significantiekader ‘oppervlaktewaterkwantiteit’ 

Significantie van 
de ingreep  

Betekenis Significantie 
van de omvang 

Betekenis 

Weinig significant 
negatief/positief 

Wijzigen van hydraulische en/of 
hydrologische kenmerken zodat afwatering 

bemoeilijkt wordt (veroorzaken 
wateroverlast) / verbeterd wordt (bv. aanleg 

overstromingsgebieden) 

Gering Op schaal van rioleringsnet, 
waterloop klasse 3 of niet 

geklasseerde waterloop, het 
effect is lokaal binnen het 

projectgebied 

Matig significant 
negatief/positief 

Wijzigen van hydraulische en/of 
hydrologische kenmerken zodat afwatering 
bemoeilijkt wordt (veroorzaken 

wateroverlast)/verbeterd wordt (bv. aanleg 
overstromingsgebieden)  

Matig  Op schaal van bv. waterloop 
klasse 2, het effect is 
representatief voor het 

projectgebied 

Zeer significant 
negatief/positief 

Wijzigen van hydraulische en/of 
hydrologische kenmerken zodat afwatering 
bemoeilijkt wordt (wateroverlast) 

Groot Op schaal van bv. 
bevaarbare waterloop of 
waterloop klasse 1, het effect 

overstijgt het projectgebied 

 
6
  GEP = Goed Ecologisch Potentieel 
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Tabel 14-16 Significantiekader ‘oppervlaktewaterkwaliteit’ 

Significantie van 
de ingreep  

Betekenis Significantie van 
de omvang 

Betekenis 

Weinig significant 
negatief/positief 

Beperkte verslechtering van de waterkwaliteit 
voor sommige parameters, maar geen risico op 
overschrijding van kwaliteitsnormen (verstoring 

van goede kwaliteit wordt negatief beoordeeld),  

Beperkte verbetering van waterbodemkwaliteit 
voor 1 parameter (positief). 

Gering Waterkwaliteitswijziging 
in waterloopsegment 
(deel van projectgebied) 

Matig significant 
negatief/positief 

Beperkte verslechtering van waterkwaliteit, 
overschrijding van kwaliteitsnorm voor 1 

parameter (negatief) 

Beperkte verbetering van waterbodemkwaliteit 
voor meerdere parameters (positief). 

Matig  Waterkwaliteitswijziging 
in volledige waterloop 

Zeer significant 
negatief/positief 

Belangrijke verslechtering van waterkwaliteit, 
overschrijding van kwaliteitsnorm voor 

meerdere parameters (negatief) 

Belangrijke verbetering van 
waterbodemkwaliteit voor meerdere 

parameters (positief). 

Groot Waterkwaliteitswijziging 
op niveau van 

deelbekken, ruimer dan 
projectgebied 

Tabel 14-17 Significantiekader wijziging structuurkwaliteit 

Effectbeoordeling Score Omschrijving 

Geen/Neutraal effect 0 Geen/verwaarloosbare impact op de structuurkwaliteit 

Beperkt negatief effect -1 Aantasting van slechte structuurkwaliteit 

Negatief effect -2 Aantasting van matige structuur over een relevante lengte 

Aanzienlijk negatief effect -3 Aantasting van (zeer) waardevolle structuur over een 
relevante lengte 

14.3.4.3 KADERRICHTLIJN WATER 

Wanneer een overheid een project of een lozing wil vergunnen, dan moet de aanvraag eerst getoetst 

worden aan de waterkwaliteitseisen van de kaderrichtlijn Water. Dat heeft het Europese Hof van Justitie 

bepaald in zijn uitspraak van 1 juli 2015, het zogenoemde Wezer-arrest. Specifiek bevat art. 4 lid 1 a) i) 

van de Kaderrichtlijn Water (KRW) de verplichting om de nodige maatregelen te nemen om de 

achteruitgang van de toestand van de oppervlaktewaterlichamen te voorkomen. Enkel blijvende effecten 

worden als achteruitgang of een  belemmering voor het bereiken van de doelstellingen voor 

oppervlaktewater- en grondwaterlichamen beschouwd. Daarnaast formuleert de KRW ook een 

verbeterdoelstelling die erin bestaat dat er moet gestreefd worden naar een goed ecologisch potentieel7 

en een goede chemische toestand (voor oppervlaktewater, cf. art. 4 lid 1 a) iii)). 

De methodiek zoals neergeschreven in het document ‘Tussentijdse richtlijnen voor de beoordeling van  

effecten op de toestand van waterlichamen’ zal toegepast worden. De effectbeoordeling zal gebeuren 

voor de relevante stoffen en kwaliteitselementen die de chemische en ecologische toestand van de 

verschillende potentieel beïnvloede waterlichamen bepalen, waaronder fysico -chemische, biologische 

en hydromorfologische kwaliteitselementen.  

De gevolgen van het project voor de toestand (volgens de definitie van de KRW) van de waterlichamen 

binnen het studiegebied zal worden onderzocht in het MER in een afzonderlijk hoofdstuk .  

14.3.4.4 WATERTOETS 

De watertoets geeft uitvoering aan het principe van de integratie van integraal waterbeleid bij de opmaak 

van plannen, programma’s en vergunningen, waarin gesteld wordt dat er bij eender welk nieuw initiatief 

 
7  Voor sterk veranderde waterlichamen 
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geen schadelijk effect mag ontstaan of dat dit schadelijk effect zoveel mogelijk wordt beperkt en indien 

dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of gecompenseerd. In overeenstemming met 

het Decreet Integraal Waterbeleid dienen overheden die zich moeten uitspreken over een plan of 

programma te onderzoeken of het plan of programma een schadelijk effect op het watersysteem kan 

doen ontstaan.  

Op basis van de beschikbare gegevens worden in het MER de nodige elementen voor de watertoets 

aangeleverd die de bevoegde overheden in staat stellen de watertoets van het project uit te voeren. 

Deze elementen worden op een overzichtelijke manier in een afzonderlijk hoofdstuk of als bijlage aan 

het MER gerapporteerd conform de structuur van het watertoetsinstrument. 

14.3.5 Ontwikkelingsscenario’s 

De aanpassing van de vaarweg in de andere panden kan een invloed hebben op de waterhuishouding 

in het voorliggende pand (o.a. waterniveau en waterberging). Dit wordt kwalitatief beoordeeld. 

Het aankoppelen van de afgesneden meanders wordt uitgewerkt in een apart project. Een algemene 

visie is momenteel nog in opmaak. Ook de concrete plannen voor de ontwikkeling van “natte natuur” in 

de verschillende deelgebieden zijn nog niet gekend. Een beoordeling vanuit de deeldiscipline 

oppervlaktewater is dan ook nog niet mogelijk. Wel kunnen bepaalde aandachtspunten meegegeven 

worden. 

De overige ontwikkelingsscenario’s zijn weinig relevant en worden niet meegenomen in de deeldiscipline 

oppervlaktewater. In het geval van de aanleg van de nieuwe weg - en fietsers/voetgangersbrug worden 

geen effecten verwacht op het oppervlaktewater. In het geval van het GRUP Vallei van de Leie van 

Bavikhove tot Deinze worden geen bestemmingswijzigingen binnen het projectgebi ed verwacht, en dus 

ook geen effecten op het oppervlaktewater.  

14.3.6 Milderende maatregelen 

Mildering zal voorgesteld worden wanneer belangrijke effecten op de kwaliteit of kwantiteit van he t 

oppervlaktewater zullen vastgesteld worden, enerzijds voor de tijdeli jke effecten tijdens de aanlegfase 

(bijvoorbeeld technische maatregelen omtrent vertroebeling, voorkomen van verontreinigingen, buffering 

oppervlaktewater) en anderzijds voor de permanente effecten ten gevolge van de aangepaste waterweg. 

14.3.7 Leemtes in de kennis 

Voor de deeldiscipline oppervlaktewater zijn geen leemten in de kennis vastgesteld. 
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14.4 Methodologie discipline Mens-Mobiliteit 

14.4.1 Afbakening van het studiegebied 

Geografische afbakening 

Bij de afbakening van het studiegebied richt de discipline mobiliteit zich zowel naar het omliggende 

verkeersnetwerk te land, als naar het waternetwerk. 

Van het verkeersnetwerk rondom het projectgebied dat in het MER zal beschouwd worden, zijn de 

volgende structuren belangrijk: 

- De direct bij het projectgebied aansluitende weg enis; de jaagpaden. Ingrepen in het 

projectgebied hebben een mogelijke (tijdelijke) impact op het lokaal functioneren. 

Voor het vervoer te water wordt gefocust op de Leie (binnen relevante perimeter van het projectgebied). 

 
Figuur 14-3 Studiegebied discipline mobiliteit 

Inhoudelijke afbakening  

In de discipline mens-mobiliteit wordt de focus gelegd op de impact op verschillende netwerken, dit zowel 

tijdens de aanlegfase als in exploitatiefase. De relevante netwerken hierbij betreffen het waternetwerk, 

fietsroutenetwerk, netwerk openbaar vervoer en netwerk gemotoriseerd verkeer.  

Tijdens de aanlegfase kan er impact zijn op de netwerken doord at bepaalde routes tijdelijk niet of met 

verminderde capaciteit bruikbaar zijn, met potentiële impact op de omleidingsroutes. Ook kan de tijdelijke 

infrastructuur veiligheidsknelpunten met zich meebrengen. 

Tijdens de exploitatiefase kan in hoofdzaak enkel een effect worden verwacht op het waternetwerk 

(grotere schepen, meer trafiek). Daarnaast zal er aandacht zijn voor de verschuivingen van de routes 

voor langzaam verkeer en dit in relatie tot de naburige deelprojecten op de Leie. 
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14.4.2 Methodiek voor de beschrijving van de referentiesituatie 

Voor de data met betrekking tot de actuele trafieken op het waterwegennet wordt uitgegaan van de 

informatie zoals deze door waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv op continue basis verzameld 

en geregistreerd wordt. Hieromtrent zijn gedetailleerde statistieken beschikbaar die door De Vlaamse 

Waterweg op periodieke basis gepubliceerd worden. 

Ook in de reeds uitgevoerde studies, zoals Verdieping en lokale verbredingen van de Leie, de Grensleie 

en het Afleidingskanaal (Ecorem, 2010) is tal van informatie gebundeld met betrekking tot de trafieken; 

deze data vragen enige update. Naast gegevens over de historische en actuele toestand van de 

scheepstrafieken, zijn in deze studies ook trafiekprognoses beschikbaar. De meest recente 

trafiekprognose voor de scheepvaart dateert van 2017 uit de Actualisatie Studie Leie-as. 

Voor het verkeer te land zal actuele informatie gehaald worden uit databronnen van de wegbeheerders 

(gemeente voor de lokale wegen, als AWV voor de gewestwegen N36, N43 en N459). Terreinverkenning 

vormt, vooral voor het lokale verkeersgebeuren rond het projectgebied, een belangrijke bron van 

informatie. Aanvullende kennis over het functioneren van het verkeersnetwerk zal tevens ter beschikking 

komen vanuit een aantal plano logische documenten; voor het lokale niveau vormen de gemeentelijk 

ruimtelijke structuurplannen en mobiliteitsplannen de meest directe informatiebronnen. Voorts is andere 

info zoals netwerken voor de fietser en het openbaar vervoer essentieel in het kader van de analyse van 

dit project.  

14.4.3 Beknopte beschrijving van de referentiesituatie 

Zonder uitvoering van het project zijn in het studiegebied geen concrete overige ontwikkelingen voorzien 

die in de periode 2020 - 2025 een effect op de mobiliteit zullen hebben. Voor de verkeerssituatie wordt 

de huidige toestand (2020) als referentiesituatie beschouwd, met aanvulling van reeds gekende 

projecten. In het bijzonder houden we rekening met de ophoging van de brug en de aanleg van een 

nieuwe fiets- en voetgangersbrug tussen Ooigem en Desselgem. Voor verkeersintensiteiten kan een 

ander referentiejaar gebruikt worden in functie van de beschikbare gegevens (model of tellingen op 

terrein). Voor het scheepvaartverkeer wordt de prognose uit beschikbare voorstudies i.k.v. Seine-

Schelde gevolgd. 

14.4.3.1 WEGENNET 

Het projectgebied wordt gedwarst door de volgende wegen  (Kaart 3): 

- N36 – Ringlaan (Harelbeke), verbindingsweg tussen Roeselare en de E17; 

- Desselgemsestraat (Wielsbeke), tussen kern Ooigem en Desselgem; 

- N382 – Expresweg (Waregem), verbindingsweg tussen Ingelmunster en Kaster; 

- N357 – Rijksweg (Waregem), tussen Sint-Baafs-Vijve en Sint-Eloois-Vijve. 

De N36 en N382 zijn geselecteerd als secundaire weg. De andere wegen zijn eerder van lokaal belang. 

In het studiegebied zijn geen spoorwegen aanwezig. 

14.4.3.2 VERVOER OVER HET WATER 

De Leie zelf is een bevaarbare waterweg voor schepen tot 1.350 ton. 

Op de volgende figuur wordt de evolutie van de totale trafiek op de Leie-as weergegeven sinds 2005. 

We zien een sterke dip in 2009 met een terugval tot 7,5 miljoen ton. Daarna herstelde de totale trafiek  

zich weer tot een maximum van bijna 9,5 miljoen ton in 2011. Na een nieuw dipje heeft de trafiek in  2014 

weer bijna dit maximum van 2011 bereikt. 
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Figuur 14-4 Trafiek op de Leie periode 2005-2014 (bron: Arcadis, Rebel, 2017, Actualisatie van de 

trafiekprognose) 

Het stijgend belang van grotere scheepstypes wordt weergegeven in de volgende figuur. De totale trafiek 

in aantal schepen daalt van bijna 26.000 in 2005 tot ongeveer 20.500 in 2014, terwijl de totale trafiek in 

tonnage met bijna 15% gestegen is. Dit is het gevolg van een zeer sterke daling van het  aandeel 

goederen dat vervoerd wordt met schepen met tonnenmaat onder de 400 ton, en een sterke stijging van 

het aandeel goederen in de trafiek dat vervoerd wordt met schepen met tonnenmaat boven  de 1.500 

ton. 

 

Figuur 14-5 Trafiek op de Leie periode 2005-2014, aantal schepen (bron: Arcadis, Rebel, 2017, Actualisatie van 

de trafiekprognose) 

De totale trafiek op de Leie-as kent een sterk verschil ten noorden of ten zuiden van het splitsingspunt 

Ooigem Leie, omdat veel trafiek enkel de secties ten noorden van Ooigem (stroomafwaarts) gebruikt om 

naar een doel (of vanuit een vertrekpunt) op het Kanaal van Roeselare Leie te varen. 
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Figuur 14-6 Verdeling trafiek op de Leie in 2014 over de verschillende secties (bron: Arcadis, Rebel, 2017, 

Actualisatie van de trafiekprognose) 

14.4.3.3 LANGZAAMVERKEERSNETWERK 

De jaagpaden langs de Leie worden in de eerste plaats als dienstweg gebruikt door De Vlaamse 

Waterweg nv. zowel voor de exploitatie van de waterweg, het beheer daarvan en van de oevers, alsook 

voor eventuele infrastructuurwerken. Daarnaast zijn tussen Sint-Baafs-Vijve en Kortrijk de jaagpaden op 

beide oevers quasi volledig geselecteerd zijn  als fietssnelwegen (quasi grotendeels aangezien de 

fietssnelwegen op enkele locaties afwijken van de jaagpaden) . De fietssnelwegen zijn een initiatief van 

de provincies, in samenwerking met de gemeenten en de Vlaamse overheid. 

Fietssnelwegen zijn doorgaande fietsroutes met een kwalitatief hoogwaard ige infrastructuur. Ze 

verbinden belangrijke attractiepolen die op fietsbare afstand van elkaar gelegen zijn. Ze bieden een 

aantrekkelijk alternatief voor woon, school - en werkverplaatsingen met de auto  (zeker in 

congestiegevoelige regio’s) en ze verbinden vooral woon-, school- en werkkernen, waarbij ook 

openbaarvervoerknooppunten worden aangedaan. Recreatieve fietsers en ander functioneel  

fietsverkeer maken eveneens gebruik van de fietssnelwegen. 

Fietssnelwegen vormen de hoogste categorie van fietsinfrastructuur in de fietsnetwerken, de 

hoofdwegen onder de fietsassen. In de benaming wordt de associatie gemaakt met snelwegen voor  

autoverkeer. Deze benaming maakt de ambitie duidelijk; het houdt een engagementsverklaring in.  

Hierdoor wordt een bepaalde verwach ting gewekt van vlotte doorstroming, aparte bedding, 

rechtlijnigheid, uniforme inrichting, maximale afwezigheid van gelijkgrondse kruispunten, 

voorspelbaarheid van gebruik en inrichting. 

In een ministerieel besluit van 15 maart 2018 werden alle Vlaamse fietssnelwegen aangeduid met een 

specifiek nummer. Binnen het studiegebied werd het jaagpad op beide oevers van de Leie aangeduid 

als fietssnelweg F371 Komen – Deinze (Kaart 18).  

Tenslotte dient vermeld te worden dat het jaagpad op bepaalde locaties als (enige) erftoegangsweg 

fungeert. Dit is belangrijk bij het ontwerpen van lokale omleidingen. 

14.4.4 Methodiek voor de effectbepaling en –beoordeling 

14.4.4.1 BELANGRIJKE INGREEP-EFFECTEN 

Ook in dit luik dient een onderscheid gemaakt tussen het verkeer/de mobiliteit te land en deze te water.  

Projectgebied 
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Voor watertransport heeft de impact van de geplande ingrepen in eerste instantie te maken met de 

globale trafieken op niveau van de Leie. Er wordt verwacht dat de trafiek in tonnage zal stijgen van 9,25 

miljoen ton in 2015 tot 16,9 miljoen ton in 2040. De evolutie in aantal schepen evolueert van 20.357 in 

2015 tot 29.800 in 2040, en is met +45% gevoelig lager als de stijging van het tonnage (+83%). Dit komt 

door het stijgend belang van grote schepen én bijkomend door de stijgende gemiddeld beladingsgraad 

van klasse CEMT V schepen. 

Ook tijdens de aanlegfase zullen de transporten van grond en materialen maximaal via de waterweg 

gebeuren, en niet via de jaagpaden. In de aanbesteding voor de uitvoering van de werken zullen hiervoor 

voorwaarden opgelegd worden. 

Voor het verkeer te land zullen de aanlegwerken tijdelijke wijzigingen in het gebruik teweegbrengen in 

de netwerkstructuur en dus ook op het verkeerskundig functioneren van het gebied (lokaal én 

intergemeentelijk).  

14.4.4.2 BEOORDELINGS- EN SIGNIFICANTIEKADER 

Onderstaande tabel geeft een eerste indicatie van de effecten die zullen besproken worden binnen de 

discipline mobiliteit. De effectbespreking en -beoordeling voor de discipline mobiliteit wordt beperkt tot 

de aanlegfase, aangezien er geen enkele wijziging aan het wegen -, noch spoorwegnetwerk wordt 

aangebracht en het project in de exploitatiefase geen verkeersgenererend effect heeft (behoudens op 

de waterweg zelf, zie boven). 

Meer bepaald zal worden gekeken naar de afvoer van het grondverzet. Binnen de MER wordt bekeken 

welk type locaties kunnen worden aangewend als TOP. De belangrijkste effectgroep hiervoor is de 

verkeersleefbaarheid. Verkeersleefbaarheid is de hinder die het verkeer veroorzaakt bij de bewoners  en 

bezoekers van een bepaalde straat of wijk. Uiteraard dient deze hinder zo klein mogelijk te zijn. Deze 

parameter zal kwalitatief worden besproken en geëvalueerd volgens het algemeen beoordelingskader. 

Daarnaast zal de continuïteit van de fietsroutes en dienstverkeer op de jaagpaden  tijdens de werken 

onderzocht worden. Ook de toegankelijkheid van eventuele aangelanden wordt geëvalueerd. 

Tabel 14-18 Beoordelingscriteria voor de discipline mens – verkeer 

Mogelijk effect Criterium Schaal 
/eenheid 

Methode van 
effectbeoordeling 

Toetsingskader 

Verkeersgeneratie 
(aanlegwerken) 

Aantal transport-
bewegingen 

aantal Hoeveel 
transportbeweging 

versus capaciteit 
infrastructuur 

Capaciteit 
infrastructuur 

Verkeersleef-

baarheid 

Hinder - Kwalitatieve 

beoordeling  

Expert judgement 

Netwerk in de 

referentiesituatie 

Netwerk 

wegvervoer 

Bereikbaarheid / 

verkeersorganisatie  

Continuïteit 

Omrijtijden  

Kwalitatieve 

beoordeling  

Expert judgement 

Netwerk in de 

referentiesituatie 

Netwerk fietsers Functionaliteit en 

continuïteit van de 
fietsverbindingen 

Barrièrewerking 

Continuïteit 

Omrijfactoren 

Aantal 

conflictpunten 

Kwalitatieve 

beoordeling van de 
impact op 

functionaliteit en 
continuïteit 

Het huidig fietsnetwerk 

en gewenst 
fietsnetwerk 

Netwerk 
voetgangers 

Functionaliteit en 
continuïteit van de 

wandelverbindingen 

Barrièrewerking 

Continuïteit 

Omrijfactoren 

Aantal 
conflictpunten 

Kwalitatieve 
beoordeling van de 

impact op 
functionaliteit en 

continuïteit 

Het huidig en gewenst 
wandelnetwerk  

Netwerk 
aangelanden 

(indien aanwezig) 

Functionaliteit en 
continuïteit van de 

verbindingen 

Barrièrewerking 

Continuïteit 

Omrijfactoren 

Aantal 
conflictpunten 

Kwalitatieve 
beoordeling van de 

impact op 
functionaliteit en 

continuïteit 

Het huidig netwerk 
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Toetsingskaders 

Voor de kwalitatieve beoordeling van de verkeersafwikkeling, verkeersleefbaarheid  en de 

verkeersveiligheid geven we het toetsingskader mee. 

Voetgangers 

Voor voetgangers worden dezelfde analyses uitgevoerd en dezelfde criteria geëvalueerd als voor het 

fietsverkeer. 

Fietsers 

Kwaliteit fietsinfrastructuur 

Afhankelijk van het soort weg (bv. woonstraat – ontsluitingsstraat – verbindingsweg) gelden er andere 

inrichtingseisen en –principes wat betreft fietsersvoorzieningen. De geldende eisen op vlak van 

kwaliteit van fietsinfrastructuur worden beschreven in het ‘Vademecum Fietsvoorzieningen’. 

Bijkomend kunnen er specifieke knelpunten zijn die een barrière voor het fietsen vormen, bijvoorbeeld 

doordat de verbinding niet veilig is (het oversteken van een drukke weg), slecht onderhouden wordt of 

omdat er een subjectief onveiligheidsgevoel is zoals in tunnels met beperkte zichtmogelijkheden, op 

fietspaden met sluikafval en glasscherven of met slechte verlichting. Ook toegankelijkheid van de 

fietsinfrastructuur is een aandachtspunt: vb. fietspaden die beginnen als verhoogd voetpad, sassen en 

paaltjes aan de toegangspunten van fietsverbindingen die moeilijk/geen bakfietsen en fietskarren 

toelaten, aandacht voor ‘speciale gebruikers’ (beginnende fietsers, tandem, ligfiets).  

Tabel 14-19 Betekenis scores fietsers – kwaliteit infrastructuur 

Score Effect Betekenis 

-3 / +3 
Aanzienlijk 

negatief/positief effect 

Het plan veroorzaakt een significante afname/toename van het aandeel 

fietsvoorzieningen dat aan de normen voldoet op belangrijke routes voor het 

fietsverkeer. 

-2 / +2 Negatief/positief effect 
Het plan veroorzaakt een significante afname/toename van het aandeel 

fietsvoorzieningen dat aan de normen voldoet.  

-1 / +1 
Beperkt 

negatief/positief effect 

Op specifieke plaatsen neemt het aandeel fietsvoorzieningen dat aan de 

normen voldoet, af/toe. 

0 
Geen / 

verwaarloosbaar effect 

Er is geen effect op het aandeel fietsvoorzieningen dat aan de normen 

voldoet 

Verkeersveiligheid 

De evaluatie van de verkeersveiligheid gebeurt aan de hand van een kwalitatieve beoordeling van de 

aanwezige conflictpunten op een fietsroute. Een bepaald conflictpunt kan aanvaardbaar zijn, een ander 

echter ontoelaatbaar. Een belangrijk element hierbij is de snelheid van de andere weggebruikers die in 

het potentiële conflict betrokken zijn en de zichtbaarheid van deze weggebruikers. Een conflictpunt 

waarbij deze snelheid laag is (bv. < 30 km/u), wordt positiever beoordeeld dan één met een hoge 

snelheid (bv. 90 km/u). Conflictpunten komen vaak voor bij het kruisen van een weg of op kruispunten. 

Conflictpunten worden soms vermeden doordat een kruispunt conflictvrij wordt gemaakt.  

Tabel 14-20 Betekenis scores fietsers – verkeersveiligheid 

Score Effect Betekenis 

-3 / +3 Aanzienlijk negatief/positief effect 
Op belangrijke fietsroutes worden er verschillende 
bijkomende conflictpunten gecreëerd/opgelost 

-2 / +2 Negatief/positief effect 
Er worden verschillende bijkomende conflictpunten 
gecreëerd/opgelost 

-1 / +1 Beperkt negatief/positief effect 
Er worden bijkomende conflictpunten gecreëerd/opgelost, 
maar slechts op secundaire routes 

0 Geen / verwaarloosbaar effect 
Er worden geen bijkomende conflictpunten 
gecreëerd/opgelost 
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Autoverkeer 

Kwaliteit van het wegennet 

De kwaliteit van het wegennet is een belangrijke voorwaarde waar aan voldaan moet worden om te 

kunnen spreken van een goed functionerend verkeerssysteem voor het autoverkeer. De kwaliteit van 

het wegennet wordt beoordeeld aan de hand van een aantal deelaspecten: 

▪ Leesbaarheid structuur: De mate waarin het ontwerp van de infrastructuur weggebruikers helpt 

deze op een juiste manier te gebruiken ; 

▪ Opbouw van het wegennet: De mate waarin het wegennet goed gestructureerd is. 

Tabel 14-21 Betekenis Scores Autoverkeer - kwaliteit van het wegennet 

Score Effect Betekenis  

-3 / +3 
Aanzienlijk negatief/positief 

effect 
Significante afname/toename van de kwaliteit van het wegennet 

-2 / +2 Negatief/positief effect Afname/toename van de kwaliteit van het wegennet 

-1 / +1 Beperkt negatief/positief effect Beperkte afname/toename van de kwaliteit van het wegennet 

0 Geen / verwaarloosbaar effect 
Geen significante afname/toename van de kwaliteit van het 

wegennet 

Doorstroming: wachtrijen 

De doorstroming zal beoordeeld worden aan de hand van de wachtrij aan het kruispunt gedurende de 

piekmomenten (ochtendspits en avondspits).Deze wachtrij kan berekend wo rden voor elke tak van het 

kruispunt. Daarbij dient terugslag naar nabijgelegen kruispunten of naar het hogere wegennet vermeden 

te worden.  

Tabel 14-22 Betekenis scores autoverkeer – Doorstroming: wachtrijen 

Score Effect Betekenis  

-3 / +3 Aanzienlijk negatief/positief effect Significante afname/toename van de wachtrijen 

-2 / +2 Negatief/positief effect Afname/toename van de wachtrijen 

-1 / +1 Beperkt negatief/positief effect Beperkte afname/toename van de wachtrijen 

0 Geen / verwaarloosbaar effect Geen significante afname/toename van de wachtrijen 

Verkeersleefbaarheid 

Verkeersveiligheid 

De objectieve verkeersveiligheid is de graad van (on)veiligheid van het verkeer zoals die door objectieve 

maatstaven kan worden bevestigd. Meestal zijn deze maatstaven het aantal ongevallen of aantal 

slachtoffers binnen een bepaalde periode. Aangezien deze aantallen niet kunnen worden berekend en 

observatie onmogelijk is zonder dat het plan/project wordt uitgevoerd, worden indicatoren gebruikt die 

een direct invloed hebben op de (on)veiligheid. 

De verkeersveiligheid wordt in dit Project-MER beoordeeld op basis van het aantal conflictpunten, 

configuratie kruispunten en het type voorzieningen dat er voor weggebruikers wordt aangelegd in het 

nieuwe ontwerp. 

Tabel 14-23 Betekenis scores Verkeersleefbaarheid - Verkeersveiligheid 

Score Effect Betekenis  

-3 / +3 
Aanzienlijk negatief/positief 

effect 
Significante afname/toename van de verkeersveiligheid 

-2 / +2 Negatief/positief effect Afname/toename van de verkeersveiligheid 

-1 / +1 Beperkt negatief/positief effect Beperkte afname/toename van de verkeersveiligheid 
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Score Effect Betekenis  

0 Geen / verwaarloosbaar effect Geen significante afname/toename van de verkeersveiligheid 

 

 

 

14.4.5 Ontwikkelingsscenario’s 

Het ontwikkelingsscenario dat de volledige upgrade van de Leie omvat, zal ervoor zorgen dat de 

verwachte stijging van de trafiek in tonnage en in aantal schepen (zie hoger) realiteit zal worden. 

De overige ontwikkelingsscenario’s hebben geen impact op de mobil iteit. 

Het uitvoeringsalternatief met betrekking tot het vaarwegprofiel is relevant met betrekking tot het verschil 

in volume grondverzet en het daaraan gekoppelde verkeer. Dit wordt kwalitatief in kaart gebracht.  

14.4.6 Milderende maatregelen 

Indien de aanlegfase te grote hinder zou veroorzaken voor een bep aald vervoersnetwerk worden 

voorstellen tot optimalisatie van de aanlegfase uitgewerkt en geëvalueerd. 

Indien in de exploitatiefase, het ontwerp voor bepaalde aspecten kan verfijnd worden, worden 

hieromtrent voorstellen uitgewerkt.  

14.4.7 Leemten in de kennis 

De belangrijkste leemte in de kennis betreft de onduidelijkheid omtrent de toekomstige 

verkeersintensiteiten en –stromen van wegverkeer en in het bijzonder die van de verre toekomst (na 

2025). 

Een andere belangrijke leemte in de kennis zijn de re-routingeffecten van de mobiliteit op het land. Welke 

intensiteiten op welke routes terechtkomen is gebaseerd op aannames.  
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14.5 Methodologie discipline Lucht 

14.5.1 Afbakening van het studiegebied 

Geografische afbakening 

Voor de discipline lucht wordt het studiegebied afgebakend als het gebied waar de emissies gelinkt met 

het project een impact hebben op de concentraties van de omgevingslucht. 

De afbakening van het studiegebied gebeurt dus in functie van de effecten van het project op de lokale 

luchtkwaliteit. Deze worden bepaald door de emissies tijdens de aanlegfase (baggeren, grond - en 

bouwwerken,…. inclusief wegtransport). De emissies gerelateerd aan de wijziging in scheepvaarttrafiek 

behoort tot het ontwikkelingsscenario en zijn reeds onderzocht in het project-MER van 2010. 

De concrete afbakening van het studiegebied kan pas tijdens de effectieve uitvoering van de studie 

gebeuren (in functie van het beschikbaar komen van kwantitatieve info). Algemeen wordt rekening 

gehouden met een gebied van 500 m rondom het projectgebied, inclusief werfzones (m.b.t. geur- en 

stofhinder en impact emissies werktuigen en baggerschepen), en van 300 m tot de belangrijkste 

aanvoerroutes voor werfverkeer (m.b.t. emissies). 

 
Figuur 14-7 Studiegebied discipline lucht 

Inhoudelijke afbakening  

De emissies veroorzaakt tijdens de realisatie van het project worden in kaart gebracht en omvatten 

volgende bronnen: 

- Baggerwerken/grondverzet; 

- Aanleg infrastructuur; 

- (Werf)transport en machines. 

Als belangrijkste parameters die beoordeeld dienen te worden, kan melding gemaakt worden van: 

- (Wegwaaiend) en neervallend stof door bouwwerken tijdens de aanlegfase; 
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- NOx (NO2) als meest relevante verbrandingsparameter, afkomstig van verbrandingsgassen van 

schepen voor watergebonden transporten van grond en materialen , machines en werftransport 

bij aanlegfase en bij eventuele onderhoudswerken; en bij mogelijke wijzigingen inzake 

wegverkeer tijdens aanlegfase; 

- (Ultra) fijn stof: PM10, PM2,5, UFP, elementaire koolstof afkomstig van verbrandingsgassen: 

SO2-CO-VOS-PAK’s (idem als hierboven); 

- (Fijn) stof als slijtage emissies van wegverkeer. 

Na het in kaart brengen van de emissies wordt de impact van deze emissies op de luchtkwaliteit in kaart 

gebracht. Specifieke aandacht wordt besteed aan de impact ter hoogte van de meest nabij gelegen 

bewoning. 

Daarnaast kunnen diffuse stofemissies vrijkomen bij tussentijdse opslagplaatsen voor gronden (TOP’s) 

en geurhinder bij baggerwerken. 

In het kader van de klimaatreflex zullen de effecten van  het project m.b.t. CO2-uitstoot in grootteorde 

begroot worden. 

14.5.2 Methodiek voor de beschrijving van de referentiesituatie 

De actuele luchtkwaliteit van het studiegebied wordt in kaart gebracht op basis van: 

- Meetgegevens van de diverse VMM meetstations in en  nabij het studiegebied; 

- Modelberekeningen van VMM; 

- Achtergrondconcentraties van de modellen IFDM-traffic en/of CAR-Vlaanderen. 

14.5.3 Beknopte beschrijving van de referentiesituatie 

De interpolatiegegevens van VMM geven een eerste zicht op de huidige luchtkwaliteit ter hoogte van het 

projectgebied. De luchtkwaliteit wordt als middelmatig beoordeeld: 

- De jaargemiddelde grenswaarde voor PM10 (40µg/m³) wordt niet overschreden. PM10 

jaargemiddelde bedroeg in het projectgebied 21-25µg/m³ in 2018 (Figuur 14-8). Hiermee wordt 

niet voldaan aan de gezondheidskundige advieswaarde (GAW) van 20µg/m³ ; 

- De jaargemiddelde grenswaarde voor PM2,5 (25µg/m³, mogelijks in 2020 aangescherpt tot 

20µg/m³) – nog te bevestigen door EU) wordt niet overschreden. PM2,5 jaargemiddelde 

bedroeg in het projectgebied grootteorde 13 à 15µg/m³ in 2018, met in het noorden oplopend 

tot 16-20µg/m³ (Figuur 14-10). Hiermee wordt niet voldaan aan de gezondheidskundige 

advieswaarde (GAW) van 20µg/m³; 

- De jaargemiddelde grenswaarde voor NO2 (40µg/m³), en de GAW (20µg/m³ zoals in 

Vlaanderen gehanteerd, en 40µg/m³ zoals gehanteerd door de WHO-richtwaarde), worden ter 

hoogte van het projectgebied globaal gezien niet overschreden. NO2 jaargemiddelde bedroeg 

in het projectgebied gemiddeld 16-20µg/m³ in 2018 (Figuur 14-9). Ter hoogte van drukke wegen 

kunnen lokaal wel verhoogde concentraties optreden die hoger liggen dan de GAW  (21-

25µg/m³); 

- Inzake BC (zwarte koolstof; black carbon) worden langsheen drukkere wegen ook verhoogde 

concentraties berekend (Figuur 14-11). Inzake BC geldt er evenwel geen grenswaarde noch 

richtwaarde. 
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Figuur 14-8 PM10 jaargemiddelde (2018) Figuur 14-9 NO2 jaargemiddelde (2018)  

  

Figuur 14-10 PM2,5 jaargemiddelde (2018) Figuur 14-11 Zwarte Koolstof jaargemiddelde (2018)  

In het MER zal meer in detail ingegaan worden op de actuele luchtkwaliteit in het studiegebied.  

Voor het in kaart brengen van de referentiesituatie wordt rekening gehouden met de te verwachten 

wijzigingen die kunnen op treden zonder realisatie van het project, en dit inzake: 

- Achtergrondconcentraties; 

- Emissies scheepvaart; 

- Emissies voertuigen. 

14.5.4 Methodiek voor de effectbepaling en –beoordeling 

14.5.4.1 BELANGRIJKE INGREEP-EFFECTEN 

In eerste instantie worden de te verwachten emissies in kaart gebracht op basis van de onderscheiden 

bronnen zoals vermeld onder de thematische afbakening. 

Voor de kwantificatie van de emissies en impactbeoordeling wordt gebruik gemaakt van: 

- Emissiekengetallen zowel van (bagger)schepen als van machines en (werf)verk eer; 

- Inschattingen van aantallen transporten en mogelijke transportroutes werfverkeer in 

aanlegfase, binnen en buiten het projectgebied  (in zover deze informatie beschikbaar zal zijn); 

- Emissiekengetallen op- en overslag stuifgevoelige stoffen. 
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Voor de beoordeling van de toekomstige situatie (exploitatiefase) wordt rekening gehouden met: 

- Wijzigingen achtergrondconcentraties; 

- Wijziging emissie karakteristieken; 

- Wijziging scheepvaartbewegingen (o.b.v. trafiekprognoses uit 2017).. 

Zoals eerder aangegeven, zal in het kader van de klimaatreflex de effecten van het project m.b.t. CO2- 

uitstoot in grootteorde bepaald worden (effectieve doortocht van klasse Vb-schepen). 

14.5.4.2 TOETSINGSKADER 

De berekende emissieniveaus worden beoordeeld t.o.v. de Vlaamse reductiedoelstellingen, zoals 

geformuleerd in de Vlaamse klimaat- en luchtkwaliteitsbeleidsplannen 2030. Deze beoordeling wordt, 

gezien de beperkte schaalgrootte van de werken, in het kader van het project-MER als minder relevant 

aanzien. 

Voor die parameters waarvoor een invloed op de luchtkwaliteit te verwachten is wordt de impact van de 

berekende emissies op de lokale luchtkwaliteit geëvalueerd. De impact wordt beoordeeld t.o.v. 

grenswaarden, richt- en/of streefwaarden, beleidsdoelstellingen en internationaal gehanteerde 

(gezondheids-)doelstellingen. 

Bij de beoordeling van de impact wordt het juridisch en beleidsmatig kader (zie Bijlage 3) in rekening 

gebracht zoals vastgelegd in: 

- Europese wetgeving; 

- Implementatie in Vlarem-II; 

- Specifieke Vlarem-II doelstellingen; 

- Vlaamse milieubeleid (o.a. inzake geur, zure depositie,…); 

- Internationaal gehanteerde toetsingswaarden zoals WGO, TA-luft,…. Voor die parameters 

waarvoor geen Europese en/of Vlaamse grenswaarden of doelstellingen vastliggen. 

De effectbeoordeling wordt, rekening houdend met het hierboven geciteerd kad er, uitgevoerd 

overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Richtlijnenboek lucht (Antea Group en Vito, 2012). 

Hierbij wordt de impactevaluatie eveneens gekoppeld aan al of niet uitvoeren van onderzoek inzake 

milderende maatregelen. 

Tabel 14-24 Beoordelingskader jaargemiddelde impact luchtemissies, scores toegekend in functie van berekende 

bijdrage t.o.v. luchtkwaliteitsdoelstellingen (voor elke component afzonderlijk beoordeeld) 

Berekende relatieve bijdrage t.o.v. luchtkwaliteitsdoelstellingen score Omschrijving 

< -10,0 % (zeer belangrijke afname) +3 aanzienlijk positief effect 

< -3 à - 10 % (belangrijke afname) +2 positief effect 

 -1 % à – 3,0 %(beperkte afname) +1 beperkt positief effect 

≥ -1 à ≤ 1% (geen aantoonbare impact) 0 geen/verwaarloosbaar effect 

> +1 à + 3,0 % (beperkte bijdrage) - 1 beperkt negatief effect 

> +3 à + 10,0 % (belangrijke bijdrage) - 2 negatief effect 

> + 10,0 % (zeer belangrijke bijdrage) - 3 aanzienlijk negatief effect 

Voor de percentielen en/of omstandigheden die niet volledig met gemiddelden kunnen beoordeeld 

worden is een ander toetsingskader van kracht: 

Percentages voor toetsing van percentielen / aantal 

overschrijdingen (lijninfrastructuur) 

Op basis van berekende immissiebijdrage X of aantal 

overschrijdingen: 

X > 1% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of 

toegelaten aantal overschrijdingen 
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X > 5% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of 

toegelaten aantal overschrijdingen 

X > 20% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of 

toegelaten aantal overschrijdingen 

Link milderende maatregelen Er wordt geen link met het stellen van milderende 

maatregelen gelegd. De deskundige is er wel toe 

gehouden om in het MER de noodzaak aan milderende 

maatregelen te beoordelen en te rapporteren. 

Voor die effecten/ parameters waarvoor geen kwantitatieve beoordeling mogelijk is (of te onnauwkeurig 

geacht wordt), wordt een kwalitatieve beoordeling voorzien. Hierbij zal ook gebruik gemaakt worden van 

een gelijkaardig 7-delig beoordelingskader (zie hierboven). 

14.5.4.3 METHODE VAN EFFECTBEPALING 

Voor de impactbeoordeling van de emissies tijdens de aanlegfase kan geen nauwkeurige 

impactberekening uitgevoerd worden omwille van het feit dat: 

- De emissiekengetallen die gebruikt worden enkel te aanzien zijn als zeer ruwe ramingen ; 

- De emissies verspreid geëmitteerd worden, zowel naar locaties als naar intensiteit, en dit 

nauwelijks modelmatig kan ingevoerd worden ; 

- Impact hangt sterk af van de meteo tijdens de activiteiten . 

De impact van de emissies tijdens de aanlegfase worden, behoudens ten aanzien van het werfverkeer, 

kwalitatief beoordeeld. Voor de aanlegfase wordt specifiek aandacht besteed aan maatregelen ter 

beperking van de impact. 

Voor de andere deelingrepen worden vo lgende methodieken toegepast: 

- Impactberekeningen van wegverkeer/transport tijdens de aanlegfase m.b.v. het model CAR-

Vlaanderen. 

14.5.4.4 OVERZICHT 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de effecten die zullen besproken en beoordeeld worden 

binnen de discipline lucht. Daarbij wordt voor elk effect het gehanteerd criterium, de toegepaste 

methodiek en het toetsingskader weergegeven. Dit schema zal na detailanalyse van de geplande 

ingrepen en de aanwezige receptoren verder verfijnd worden. 

Tabel 14-25 Beoordelingscriteria voor de discipline lucht 

Mogelijk effect Criterium Schaal /eenheid Methode van 
effectbeoordeling 

Toetsingskader 

Luchtverontreiniging Emissie 
broeikasgassen 

Ton/jaar Berekening van 
CO2 bijdrage 

–Vlaams klimaat- en 
energiebeleidsplan 2030 

Emissie van 
niet-

broeikasgassen 

Ton/jaar Bijdrage 
berekening van 

niet-
broeikasgassen 

Vlaams 
luchtkwaliteitsplan 2030 

Verspreiding 
van niet-

broeikasgassen 

µg/m³ Berekeningen van 
impact op 

luchtkwaliteit en/of 
kwalitatieve 

beoordeling 

EU-kaderrichtlijn lucht, 
Vlarem-II, internationaal 

gehanteerde 
doelstellingen, 

gezondheidskundige 
advieswaarde WHO of 

andere 
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14.5.5 Ontwikkelingsscenario’s 

Het ontwikkelingsscenario dat de volledige upgrade van de Leie omvat, zal ervoor zorgen dat de 

verwachte stijging van de trafiek in tonnage en in aantal schepen en de verwachte modale shift van 

wegverkeer naar scheepvaart realiteit zal worden. Dit scenario zit vervat in de effectbespreking van de 

exploitatiefase. 

De overige ontwikkelingsscenario’s zijn niet relevant ten aanzien van de discipline lucht. 

14.5.6 Milderende maatregelen 

In functie van de bekomen resultaten zullen desgevallend milderende maatregelen voorgesteld worden. 

Milderende maatregelen worden hierbij noodzakelijk geacht indien de realisatie van het project leidt tot 

overschrijdingen van grenswaarden en/of luchtkwaliteitsdoelstellingen.  

Bijkomend wordt onderzoek gedaan naar mogelijke milderende maatregelen gekoppeld aan het resultaat 

van de impactberekeningen, zoals aangegeven in het richtlijnenboek lucht en richtlijnenboek mens-

gezondheid. 

14.5.7 Leemten in de kennis 

Voor de discipline lucht zijn momenteel nog geen leemten in de kennis gekend die kunnen doorwerken 

op de impactbeoordeling. 
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14.6 Methodologie discipline Geluid en Trillingen 

14.6.1 Afbakening van het studiegebied 

Geografische afbakening 

Het studiegebied heeft betrekking op de Leie en zijn omgeving in de nabijheid van het projectgebied. 

Aandachtgebieden t.a.v. de omgeving zijn het projectgebied en zijn nabije geluidsgevoelige gebieden, 

zoals woongebieden, natuur- en parkgebieden of kwetsbare functies zoals scholen, ziekenhuizen, 

bejaardentehuizen, … .  

Het studiegebied zal zich uitstrekken toe een bepaalde afstand tot het projectgebied waarbinnen een 

geluidseffect kan verwacht worden. Dit is minstens tot de 50 dB(A) geluidscontour en tot de relevante 

kwetsbare natuurgebieden in de omgeving van het projectgebied. De afbakening van het studiegebied 

voor de discipline geluid en trillingen wordt weergegeven aan de hand van onderstaande figuur, waarop 

de ligging van aangrenzende woongebieden aangeduid zijn. 

 
Figuur 14-12 Studiegebied discipline geluid en trillingen – receptor mens (Bron: GRB kaart) 

Inhoudelijke afbakening 

De realisatie van het project omvat de afbraak van bestaande constructies, bouw van nieuwe kaaimuren 

en herprofilering van de Leie. Bij dergelijke werkzaamheden worden  geluids- en/of trillingsemitterende 

machines ingeschakeld in verschillende werfzones en op  verschillende tijdstippen in de realisatieperiode. 

Vooral het inheien van damplanken op beide oevers en over de volledige lengte van het projectgebied 

zal een belangrijke bron van geluidemissies en trillingen zijn. Het inschakelen van geluidsbronnen zal 

een wijziging veroorzaken van het omgevingsgeluid. Het inschakelen van trillingsveroorzakende bronnen 

kan eventueel aanleiding geven tot trillingshinder voor personen in gebouwen of in  extreme gevallen tot 

mogelijke schade aan de structurele integriteit van een trillingsgevoelig gebouw. 
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Het uitgangspunt van het milieueffectrapport voor de discipline geluid en trillingen is dat de 

milieuverstoring (geluids- en trillingshinder) voor de menselijke receptor en de rustverstoring voor fauna, 

gelegen in belangrijke natuurgebieden, onder invloed van de geplande werkzaamheden maximaal wordt 

beschermd rekening houdende met het BBT-principe (BBT = Best Beschikbare Techniek zonder 

buitensporige kost). 

14.6.2 Methodiek voor de beschrijving van de referentiesituatie 

De geplande ontwikkeling in het projectgebied wordt steeds in een bestaande geluidsomgeving 

opgenomen. Afhankelijk van de functies die aan de geplande ontwikkeling wordt gegeven kunnen deze 

van dien aard zijn dat zij een tijdelijke of permanente impact veroorzaken op de bestaande 

geluidsomgeving en aldus de huidige leefbaarheid. De huidige leefbaarheid op het vlak van geluidshinder 

wordt bepaald aan de hand van een aftoetsing van het aanwezig geluidsniveau aan de gangbare 

leefbaarheidscriteria (milieukwaliteitsnormen in Vlaanderen). 

Om een afweging ten aanzien van het huidig geluidsklimaat/de referentietoestand in de omgeving van 

het projectgebied mogelijk te maken, wordt eerst de bestaande toestand/referentietoestand aan de 

geluidsgevoelige gebieden in de nabije omgeving van het projectgebied bepaald. In de mate van het 

mogelijke wordt maximaal gebruik gemaakt van  meet- en rekengegevens uit reeds uitgevoerde studies 

in het studiegebied. Zo nodig worden  deze gegevens aangevuld met extra geluidsmetingen ter 

beschrijving van de bestaande toestand in het studiegebied. De relevantie en het aantal beschikbare 

meetgegevens worden in  overleg besproken met het Team MER, waarbij wordt besloten om al dan niet 

aanvullende of nieuwe geluidsmetingen uit te voeren. 

De beschrijving van de referentiesituatie gebeurt aan de hand van volgende info: 

- Optredend geluidsvermogen van de passerende schepen. Bron: Geluidseffecten 

scheepvaartverkeer’ PV.W3629.R01 – Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2004’; 

- Evolutie van verkeersstromen (scheepvaart- en wegverkeer) via interdisciplinaire 

gegevensoverdracht van de discipline Mens-Mobiliteit; 

- Geografisch InformatieSysteem; 

- Reliëfgegevens van het studiegebied ; 

- Inventaris van het huidig geluidsklimaat (2020) door middel van in-situ geluidsmetingen in 

discrete meetpunten rondom het projectgebied; 

- Strategische geluidsbelastingskaarten voor belangrijke wegen, spoorwegen, luchthavens, 

industrie en agglomeraties. 

14.6.3 Beknopte beschrijving van de referentiesituatie 

De omgeving van het projectgebied is zeer divers. Rondom het projectgebied zijn een aantal grotere 

woonzones gelegen. In de directe omgeving van het projectgebied betreft het echter uitlopers of 

lintbebouwing vanuit de grotere woonkernen maar eveneens  kleinere woonkorrels of alleenstaande 

(landbouw) woningen. In het studiegebied bevinden zich enkele (milieubelastende) industriezones 

langsheen de Leie: o.a. bedrijventerrein Leiewig (Wielsbeke), bedrijventerrein Schoendale (Waregem) 

en industrieterrein Vaarnewijk (Harelbeke). De Oude Leiearmen en Ooigembos vormen belangrijke 

natuurgebieden. De overige gebieden zijn in landbouwgebruik. De belangrijkste geluidsbronnen in het 

studiegebied zijn het scheepvaartverkeer op de Leie zelf en het wegverkeer van de N36, N382 en N357. 

Om een objectief beeld te krijgen van de geluidsblootstelling in Vlaanderen, heeft de Vlaamse overheid 

geluidskaarten laten opmaken voor belangrijke wegen, spoorwegen, luchthavens en agglomeraties. Op 

basis van de “goedgekeurde geluidskaarten” van dept. Omgeving (Vlaamse Overheid) kan globale 

informatie worden bekomen voor de geluidsbelasting door wegverkeer, spoorverkeer en luchtverkeer 

rondom het projectgebied. De geluidskaarten werden aangemaakt op basis van modelberekeningen 

voor wegen met meer dan 3 miljoen voertuigpassages per jaar, spoorwegen met meer dan 30.000 

treinpassages en luchthavens met meer dan 50.000 vliegtuigbewegingen per jaar. De jaargemiddelde 

verkeerscijfers waarmee de berekeningen werden uitgevoerd zijn gericht op prognoses voor het 

referentiejaar 2016. Daarnaast worden ook de geluidskaarten van de luchthavens jaarlijks 

geactualiseerd. 
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De geluidsbelasting zoals die op een geluidskaart staat aangegeven, is het resultaat van een berekening. 

Op basis van een aantal invoergegevens, zoals de verkeersintensiteit en de omgevingskenmerken, 

wordt daarbij met rekenmodellen een schatting gemaakt van de geluidsniveaus die in de omgeving van 

de geluidsbron optreden. Kaart 19 en Kaart 20 in Bijlage 2 geven aan, aan hoeveel geluid de omgeving 

door het wegverkeer worden blootgesteld . De geluidsbelasting op de kaarten wordt aangegeven voor de 

gewogen etmaalbelasting en de nachtbelasting met de respectievelijke indicatoren Lden en Lnight. Het 

gebruik van deze indicatoren wordt door de Europese richtlijn voorgeschreven.  

De lokale wegen met lagere verkeersintensiteiten zijn op de geluidskaarten niet opgenomen. De 

goedgekeurde geluidskaarten zijn dan ook slechts een indicatie voor het werkelijke wegverkeerslawaai 

op het plaatselijk wegennetwerk. 

De geluidskaarten hebben enkel een globaal strategisch nut (het geven van globale informatie over de 

blootstelling aan geluid in Vlaanderen). Ze zijn niet bijzonder geschikt voor het geven van specifieke 

informatie voor een bepaalde lokale situatie. Informatie uit de kaarten kan dan ook niet worden  

ingeroepen om aanspraak te maken op interventie vanwege de overheid. 

De eerste geluidskaart (Figuur 19) geeft aan dat de gewogen etmaalbelasting door het wegverkeer op 

de N36, N382 en N357 enkel lokaal, nabij de wegen, bepalend is voor het geluidsklimaat in het 

projectgebied. De tweede geluidskaart (Figuur 20) geeft aan dat de nachtbelasting (23u-6u) hier 

beduidend minder is, maar nog steeds hoog. 

Het consulteren van de goedgekeurde geluidskaarten voor spoorweggeluid geeft aan dat de woningen 

in het studiegebied niet worden beïnvloed door de geluidsemissie van het spoorwegennetwerk. 

Het consulteren van de goedgekeurde geluidskaarten voor luchtverkeersgeluid geeft aan dat de 

woningen in het studiegebied niet worden beïnvloed door de geluidsemissie van het luchtvaartnetwerk. 

Vermits de geluidskaarten onvoldoende gegevens omvatten om het actueel geluidsklimaat rondom het 

projectgebied te beschrijven worden aanvullend geluidsmetingen voorzien . Het projectgebied is te groot 

om aan de hand van geluidsmetingen het actueel geluidsklimaat vlakdekkend in kaart te brengen. Voor 

het voorliggend MER worden daarom ambulante geluidsmetingen voorzien in de nabij gelegen 

geluidsgevoelige zones binnen de potentiële beïnvloedingssfeer tot het projectgebied (in functie van de 

aanlegfase). De meetwaarden zijn een maat voor de heersende geluidsbelasting veroorzaakt door de 

diverse bronnen zoals verkeer (spoor, weg en vliegtuig), recreatieve-, industriële en woonactiviteiten. De 

metingen worden uitgevoerd volgens de voorschriften van Vlarem II. Alle relevante statistische 

parameters zullen bepaald worden met inbegrip van minimaal LAeq, LA5, LA50 en LA95. De meetduur  

voor ambulante meetpunten zal in de omgeving van de d rukkere zones ( meer stoorgeluiden), maar ook 

in de omgeving van minder drukke zones, voldoende lang zijn om een kwalitatieve beschrijving van het 

omgevingsgeluid te geven. De duur van de metingen ter bepaling van het achtergrondgeluid zal minimaal 

15 minuten bedragen. Er zal een verantwoording van de meetperiode, meetduur van de metingen en 

van de keuze van de meetpunten en van de meetgrootheden opgemaakt worden. 

Volgende meetplaatsen worden door de geluidsdeskundige voorgesteld: 

- Meetzone mens:  

o Meetpunt aan de rand van de woonkern Sint-Baafs Vijve 

o Meetpunt aan de rand van de woonkern Wielsbeke 

o Meetpunt aan de rand van de woonkern Sint-Eloois-vijve 

o Meetpunt aan de rand van de woonkern Desselgem 

o Meetpunt aan de rand van de woonkern Ooigem 

o Meetpunt aan de rand van de woonkern Beveren-Leie 

o Meetpunt aan de rand van de woonkern Bavikhove 

o Meetpunt aan de rand van de woonkern Harelbeke 

- Meetzone fauna:  

o Meetpunt aan meander Bavikhove; 

o Meetpunt aan Schoondalebos; 

o Meetpunt aan De Zavelput; 

o Meetpunt aan Ooigembos; 

o Meetpunt aan meander Sint-Baafs-Vijve. 
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In de mate van het mogelijke wo rden meetpunten voor ‘mens’ en ‘fauna’ gecombineerd. 

De voorgestelde punten zijn indicatief weergegeven op onderstaande figuur. De exacte ligging van de 

meetpunten wordt bepaald na grondig terreinonderzoek ter plaatse en in overleg met de Vlaamse 

Overheid, dept. Omgeving. De ligging en/of het aantal meetlocaties kan nog wijzigen in functie van het 

verdere verloop van de studie of de toestand op het terrein. 

 
Figuur 14-13 Voorstel situering meetpunten 

Bij de analyse van de meetdata wordt nagegaan in hoeverre de milieukwaliteit (omgevingsgeluid) in de 

huidige omgeving beter of slechter is dan de leefbaarheidscriteria. Dit gebeurt op basis van de 

gemiddelde LA95,Twaarden van het gemeten omgevingsgeluid. Als criterium voor de kwalificatie van de 

leefkwaliteit op een gegeven plaats wordt er gebruik gemaakt van de milieukwaliteitsnormen van Vlarem 

II in functie van de ligging van het meetpunt volgens het gewestplan. Als criterium voor geluidshinder 

door het wegverkeerslawaai wordt er gebruik gemaakt van de gedifferentieerde referentiewaarden voor 

wegverkeerslawaai (opgenomen in het geactualiseerde MER richtlijnenboek voor de discipline geluid en 

trillingen). 

De huidige ‘leefbaarheid’ met betrekking tot risico’s op de gezondheidseffecten door dagelijkse 

geluidsblootstelling wordt tevens bepaald volgens de richtwaarden voor geluidshinder opgenomen in de 

richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

De evaluatie geeft aan in welke mate de huidige geluidsbelasting conform is aan de 

geluidsbeheersingscriteria en welke geluidsbijdrage ten gevolge van het geplande project toelaatbaar is 

tijdens de aanlegfase. 

14.6.4 Methodiek voor de effectbepaling en –beoordeling 

14.6.4.1 BELANGRIJKE INGREEP-EFFECTEN 

De oevers van de Leie worden heringericht, waarbij emitterende werkzaamheden met kranen voor het 

grondverzet en schepen en uitzonderlijk vrachtwagens voor grond- en materiaaltransport worden 

ingeschakeld. 

Eén van de indicatoren met betrekking tot de leefbaarheid, betreft het geluidsniveau dat toekomt aan 

geluids- en trillingsgevoelige receptoren mens en fauna. Het doorvoeren van ingrepen aan de ruimtelijke 

structuren gaat gepaard met geluid en trillingen veroorzakende aanlegwerkzaamheden en transport. 

Geluid en trillingen kunnen zich daarbij makkelijk uitspreiden in het omgevend gebied. Door de 

aanlegwerkzaamheden kan tijdelijk geluids- en trillingsverstoring optreden voor omwonenden en 

waardevolle fauna in de nabije omgeving van de werfzones en langs de werfwegen. 
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Voor de aanlegfase van het verbreden van de Leie zijn het voornamelijk de emitterende werkzaamheden 

voor de damwanden en graafwerken (graafkraan op ponton), dewelke een invloed kunnen uitoefenen  

tijdens de aanlegperiode. Om het project te realiseren is er materiaaltransport van en naar de werfzone 

noodzakelijk. Dat werftransport wordt maximaal uitgevoerd met schepen en niet met vrachtwagens, 

welke op de lokale ontsluitingswegen tot een verhoging van de verkeersbelasting, dus ook het  

verkeersgeluid, zouden leiden. 

In de loop van de aanlegfase zal de aard van de werkzaamheden variëren en de daarvoor benodigde 

werktuigen wijzigen. Elke deelfase zal een tijdelijke emissietoestand met zich meebrengen en eventueel 

een impact veroorzaken op het geluids- en trillingsklimaat waarin de gevoelige receptoren zich bevinden. 

Omdat de werkzaamheden veranderen  en verplaatsen in loop van de aanlegfase zal de maximale 

belastingstoestand slechts een periode vormen in de totale tijdsduur van de aanlegfase. Bij de 

effectbeoordeling wordt daarom rekening gehouden met de duur en de ernst van de impact.  

De ‘ernst’ wordt bepaald door de gevoeligheid van het gebied en de voor  het geluids- en trillingsklimaat 

bepalende omgevingskenmerken ten aanzien van geluidsgevoelige receptoren (mens/fauna).  

De gevoeligheid van het gebied voor geluid wordt bepaald op basis van het bestemmingsgebied volgens 

het gewestplan (of de vervangende RUP’s) en de daaraan  gekoppelde kwaliteitseisen voor het 

geluidsklimaat (ref. milieukwaliteitsnormen Vlarem II). De omgevingskenmerken worden bepaald door 

de nabijheid van permanente geluidsbelastende emissiebronnen die niet aan het project gerelateerd zijn, 

zoals afkomstig van wegennetwerk, industrie, enz. Via plaatselijke inventarisatiegegevens wordt 

nagegaan of het actueel geluidsklimaat beter of slechter is dan hetgeen de milieukwaliteitsnorm voorziet. 

De verwachte momentane impact van geluidsbelastende werkzaamheden enerzijds en hun 

blootstellingsdosis over de aanlegperiode anderzijds, wordt afgewogen ten aanzien van de geluidsnorm 

voor de geluidsgevoelige zone en de inventarisatiegegevens voor deze betreffende zone. 

Om een afweging te maken naar potentiële trillingshinder voor personen in gebouwen of schade aan 

gebouwen, worden relevante trillingsopwekkende werkzaamheden gescreend op basis van de 

uitvoeringswijze van de diverse aanlegwerkzaamheden. De inzetbaarheid in de werfzones en de afstand 

tot de trillingsgevoelige gebouwen bepaalt of het trillingseffect als een knelpunt moet worden beschouwd 

naar hinder voor personen en schade aan gebouwen, waarvoor desgevallend voorwaardelijke 

uitvoeringsmethodes en milderende maatregelen worden beschreven.  

14.6.4.2 TOETSINGSKADER 

Receptor Mens 

In Vlaanderen zijn er, door het bepalen van normen, afspraken gemaakt over wat acceptabele 

geluidsniveaus zijn en wat niet. Deze normen zijn voor een aantal belangrijke bronnen of groepen van 

bronnen vastgelegd in de wet of consensusteksten van de Vlaamse Overheid . De doelstelling is gericht 

op menselijke receptoren. Het uitgangspunt is dat de geluidsverstoring aan nabije woningen gelegen 

rondom het projectgebied, bij uitvoering van het geplande project, maximaal  wordt beperkt (dosis-

effectrelatie). Daarnaast wordt rekening gehouden met een aantal leefbaarheidscriteria met betrekking 

tot geluid (WHO, Commissie Geluid en Gezondheid, 2018) en met de criteria voor verkeersgeluid. Voor 

wat betreft de beoordeling van de geluidsbelasting door scheepvaart zijn er geen criteria beschikbaar 

voor scheepvaartlawaai. Echter geluidhinder is een kwestie van beleving. Het doet er daarbij niet altijd 

toe of dat geluidsniveau onder of boven de in een wet toegestane maximale waarde ligt. Om de 

geluidshinder bij de beoordeling van nieuwe plannen te kunnen voorspellen, wordt daarom gebruik 

gemaakt van zogenoemde dosis-effectrelaties. Uit onderzoeken met betrekking tot hinderbeleving is 

reeds gebleken dat voor verschillende bronnen (weg, spoor, vliegtuig) bij eenzelfde dosis toch 

verschillende effecten zich voordoen. Louter op basis van deze karakteristieken zou men kunnen 

veronderstellen dat scheepvaartgeluid wat hinderlijkheid betreft ligt tussen wegverkeer – met een bijna 

continue karakter – en railverkeer – met lange pauzes tussen de passages. Beide karakteristieken zijn 

voor scheepvaartgeluid toepasselijk: omdat de vaarsnelheid laag is blijft men het geluid van een 

passerend schip lang horen (semi-continue karakter) maar tussen de passages van achtereenvolgende 

schepen kunnen soms ook lange pauzes optreden. 

Voor wat betreft de beoordeling van geluid tijdens de bouwfase is er geen concrete wetgeving, wel zijn 

er milieukwaliteitsnormen die werden  opgesteld als basis voor de duurzame ontwikkeling en de 
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bescherming van een gezond leefmilieu in Vlaanderen (in uitvoering van de kaderwet van 18 juli 1973 

betreffende de bestrijding van de geluidshinder). Er worden daarbij kwaliteitseisen aangegeven waaraan 

het betrokken onderdeel van het milieu in heel het Vlaams Gewest moet voldoen. De 

milieukwaliteitsnormen voor geluid worden aangegeven als toelaatbare dB(A)-waarden met betrekking 

tot het achtergrondgeluidsniveau van het omgevingsgeluid in open lucht. De hinderbeleving is daarbij 

afhankelijk van de periode van de dag en de bestemming van het gebied waarin bewoonde gebouwen 

zijn gelokaliseerd. Zo geldt er in een woongebied een mil ieukwaliteitsnorm van 45 dB(A) tijdens de 

dagperiode (7u-19u). Voor gebieden op minder dan 500 m van een industriegebied geldt een 

milieukwaliteitsnorm van 50 dB(A) tijdens de dagperiode. Het betreft een richtwaarde voor de 

gemiddelde waarde van de LA95,1h-meetwaarden. Vermits de werkzaamheden enkel overdag zullen 

plaatsvinden, zal enkel de richtwaarde voor de dagperiode worden gehanteerd. 

Receptor Fauna 

Bij vogels is aangetoond dat deze verstoord worden door de g eluidsemissie van wegen en spoorwegen. 

Deze uitspraak werd aangetoond in uitgebreide studies door M.J.S.M. Reijnen & R.P.B. Foppen (1991) 

aangaande het ‘Het effect van snelverkeer op broedvogelpopulaties’. In  het onderzoeksproject werd een 

relatie gelegd tussen de verstoringsmaat in dB(A) en de dichtheid, op basis van geluidsniveau-dichtheid 

relatie. Uit de studie is een drempelwaarde gedefinieerd waarbij de afname van de dichtheid begint op 

te treden. Ondanks de sterke correlatie tussen geluidsverstoring en dichtheid van broedparen, varieert 

de gevoeligheid voor geluidsverstoring sterk naargelang de soort en het biotoop. Omgevingsfactoren 

zoals de structuur van de vegetatie, het type biotoop en het reliëf beïnvloeden de geluidsspreiding en  

bijgevolg het geluidseffect op de vogelpopulatie. Bij ontsten tenis van geluidsverstoringsgegevens 

omtrent de plaatselijke vogelpopulatie wordt gebruik gemaakt van  bovenvermeld referentiedocument. 

De effecten van het geluidsblootstellingsniveau tijdens de kritische werkzaamheden worden verder 

behandeld in de discipline biodiversiteit. 

14.6.4.3 BEOORDELINGSMETHODIEK 

Geluid is een belangrijk element in de leefomgeving van mensen. Het heeft een signaalfunctie en is vaak 

sfeerbepalend. Het geluid kan echter zo luid zijn of een bijzonder karakter bezitten, dat het hinderlijk 

wordt. Bovendien kan de geluidsoverlast aan de basis liggen van gezondheidsproblemen zoals 

slapeloosheid, stress, cardiale problemen en oververmoeidheid.  

Of een geluid een hinderlijke beleving veroorzaakt hangt niet uitsluitend af van het respecteren van de 

in de wet/norm/richtlijn toegestane referentiewaarde voor het specifieke geluidsniveau. Of een geluid 

hinderlijk is, hangt immers deels af van akoestische factoren en deels van niet-akoestische factoren. Tot 

de akoestische factoren behoren het geluidsniveau, de frequentie en de variaties met de tijd in 

geluidsniveau en frequentie. De akoestische factoren zijn voor iedereen gelijk, toch kan de ene persoon 

hinder ondervinden van een geluid dat voor de andere persoon helemaal niet storend is. Dit verschil in 

hinderbeleving wordt bepaald door de niet-akoestische factoren (vermijdbaarheid, voorspelbaarheid, 

persoonlijke gevoeligheid, inspraak, algemene houding, nieuwe geluidsbron, enz.). Zo vinden veel 

bewoners het aanvaardbaar om doordeweeks vanaf 8u geluid te horen, maar op zondag wil men liever 

langer van de rust genieten. Anderzijds kan men in examenperiode luidruchtige activiteiten in de buurt 

van studenten best beperken.  

Bij de effectbeoordelingsmethode tijdens de aanlegwerkzaamheden wordt in de studie rekening 

gehouden met drie criteria:  

- Het specifieke geluid afkomstig van de werkzaamheden (= momentaan geluidsniveau tijdens 

max. belastingsperiode) in toetsing met de milieukwaliteitsnorm voor het gebied = 

‘Overschrijding van de milieukwaliteitsnorm’; 

- Omvang van het geluidsbelast gebied (concentratie aan woningen binnen de 

richtwaardecontour8) = ‘Ernst van de geluidsoverlast’; 

- Omkeerbaarheid in de tijd (traag - snel) van het hindereffect = ‘Duur van de geluidsimpact’. 

 
8 Richtwaardercontour = contour die de punten op een raster verbindt waarvoor de geluidswaarde gelijk is aan de 

richtwaarde uit de Vlarem II-milieukwaliteitsnorm 
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De significantie van het geluidseffect wordt bepaald aan de hand van een eenvoudige sommatie van de 

beoordeling voor de criteria “overschrijding van de milieukwali teitsnorm”, “ernst van de geluidsoverlast” 

en “duur van de geluidsimpact”. 

(O) Overschrijding van de milieukwaliteitsnorm (= maat voor de geluidshinder):  

- Groot: meer dan 6 dB(A). [Score -3]; 

- Gemiddeld: tussen 3 en 6 dB(A). [Score -2]; 

- Laag: tussen 0 en 3 dB(A). [Score -1] ; 

- Geen. [Score 0]. 

(I) Ernst van de geluidsoverlast (= maat voor de geïmpacteerde hinderzone): 

- Groot: verstoring van een gebied met een hoge concentratie aan receptoren. [Score -3] ; 

- Gemiddeld: verstoring van een gebied met een middelmatige concentratie aan receptoren. 

[Score -2]; 

- Laag: verstoring van een gebied met een lage concentratie aan receptoren. [Score -1] ; 

- Geen: verstoring van een gebied zonder receptoren. [Score 0]. 

(D) Duur van de geluidsimpact (= maat voor de beleving): 

- Groot: traag omkeerbaar in de tijd. [Score -3]; 

- Gemiddeld: omkeerbaar in de tijd. [Score -2]; 

- Laag: snel omkeerbaar, tijdelijk effect tijdens aanleg, korter dan de planduur. [Score -1]; 

- Geen: de aanlegfase heeft geen tijdelijk effect. [Score 0]. 

De eindscore voor toetsing van de geluidseffecten gebeurt aan de hand van een 4-delige 

beoordelingsschaal, als volgt uitgedrukt: Eindscore = O+I+D. 

Tabel 14-26 Beoordelingsschaal voor beoordeling van effecten voor omwonenden tijdens de aanlegfase 

Beoordeling Effectscore Relatie met eindscore 

Verwaarloosbaar of geen effect 0 Eindscore: 0 t.e.m. -2 punten 

Beperkt negatief -1 Eindscore: -3 t.e.m. -4 punten 

Negatief -2 Eindscore: -5 t.e.m. -6 punten 

Aanzienlijk negatief -3 Eindscore: -7 t.e.m. -9 punten 

14.6.4.4 OVERZICHT 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de effecten die zullen besproken en beoordeeld  worden 

binnen de discipline geluid en trillingen. Daarbij wordt voor elk effect het gehanteerd criterium, de 

toegepaste methodiek en het toetsingskader weergegeven. Dit schema zal na detailanalyse van de 

geplande ingrepen en de aanwezige receptoren verder verfijnd  worden. 

Tabel 14-27 Beoordelingscriteria voor de discipline geluid en trillingen 

Mogelijk effect Criterium Schaal /eenheid Methode van 
effectbeoordeling 

Toetsingskader 

Geluidshinder 
aanlegfase 

Gehinderde kwetsbare receptor 
(woningen, scholen, ziekenhuizen, 
...) met overschrijding van de 
milieukwaliteitsnorm als gevolg van 
de geluidsbelasting van de 
aanlegwerkzaamheden 

dB(A) Modellering van 
geluidsverspreidin
g (LAeq,dag) 
werfgeluid/scheep-
vaart; overlay van 
geluidscontouren 
op kaart met 
gebouwen  

Ingesloten 
gebouwen binnen 
de LAeq,dag 
geluidszones 

Gehinderde kwetsbare receptor 
(woningen, scholen, ziekenhuizen, 
...) met overschrijding van de 
gezondheidskundige advieswaarde 
WHO als gevolg van de 
geluidsbelasting van de 

aanlegwerkzaamheden  

dB(A) Modellering van 
geluidsverspreidin
g (LAeq,dag) 
werfgeluid/scheep-
vaart; overlay van 
geluidscontouren 

Ingesloten 
gebouwen binnen 
de LAeq,dag 
geluidszones 
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Mogelijk effect Criterium Schaal /eenheid Methode van 
effectbeoordeling 

Toetsingskader 

op kaart met 

gebouwen  

Trillingshinder 
aanlegfase 

Gehinderden met overschrijding 
van referentiewaarden voor 
personen blootgesteld aan 
trillingen binnen gebouwen (DIN 
4150/2) 

Gewogen 
snelheidswaarde 
(eenheidsloos) 

Identificatie locatie  Voorwaardelijke 
beschrijving om 
negatieve effecten 
te beheersen 

Trillingsschade 
aanlegfase 

Potentiële gebouwen met risico op 
trillingsschade door overschrijving 
van referentiewaarden voor schade 
aan structurele integriteit van 
gebouwen (DIN 4150/3) 

Versnellingswaarde 
(mm/s2) 

Identificatie locatie  Voorwaardelijke 
beschrijving om 
negatieve effecten 
te beheersen 

14.6.5 Ontwikkelingsscenario’s 

Het ontwikkelingsscenario dat de volledige upgrade van de Leie omvat, zal ervoor zorgen dat de  

verwachte stijging van de trafiek in tonnage en in aantal schepen en de verwachte modale shift van 

wegverkeer naar scheepvaart realiteit zal worden. Dit scenario zit vervat in de effectbespreking van de 

exploitatiefase. 

Op basis van de verwachte wijzigingen in het scheepverkeer/vrachtverkeer zal worden nagegaan in 

welke mate er een wijziging in de verkeersimmissie kan optreden. Een indicatie wordt bekomen aan de 

hand van de verwachte wijziging in het totaal geluidsemissieniveau. Wijzigingen met meer dan 3 dB 

worden als een significant effect beschouwd. 

De overige ontwikkelingsscenario’s zijn niet relevant ten aanzien van de discipline Geluid en trillingen. 

14.6.6 Milderende maatregelen 

Voor de ‘aandachtsgebieden voor geluidsverstoring’ binnen de geluidsgevoelige gebieden voor mens en 

fauna, zal de effectbeoordeling afdoende duidelijk maken waar mildering mogelijk is, welke 

maatregel(en) er aanwendbaar zijn, welke geluidsdempende effecten  te verwachten zijn voor de 

plaatselijke situatie en welke knelpunten er eventueel na toepassing van milderende maatregelen 

mogelijks blijven bestaan.  

Wanneer de geluids- of trillingsbeoordeling voor de aanlegwerkzaamheden leidt tot minstens matig  

negatieve effecten worden milderende maatregelen beschreven die betrekking kunnen hebben  op de 

bron en/of de overdrachtsweg: 

- binnen de werfzone: stillere of trillingsarme machines, beperking in aantal simultaan inzetbare 

machines, beperking van werkingsperiode en –duur, tijdelijke schermen aan kritische 

werkzones; 

- buiten de werfzone: deskundige keuze van de werfwegen, beperking in de frequentie, intensiteit 

en snelheid van het vrachtverkeer. 

Tevens wordt nagegaan wat het effect is van de milderende maatregelen. Bij de beschrijving van deze 

maatregelen wordt rekening gehouden met het al dan niet tijdelijk karakter van  bepaalde 

deelwerkzaamheden. 

14.6.7 Leemtes in de kennis 

Van de in te zetten machines tijdens de bouwfase wordt het verwacht geluidsniveau bepaald  aan de 

omliggende bewoonde gebouwen en faunistisch waardevolle gebieden in de omgeving  van het 

projectgebied. De bepalingswijze gebeurt op basis van een  geluidsoverdrachtsberekening die gebruik 

maakt van geluidsvermogenniveaus van typerende werktuigen bekomen uit literatuurgegevens of eigen 

meetdata. Exacte gegevens over het geluidsvermogenniveau van het werkelijk inzetbaar werktuig is niet 

gekend, daar de aannemingsfase nog n iet is opgestart. Om de impact van een werktuig te begroten, 

wordt gebruik gemaakt van kengetallen uit literatuurgegevens van gelijkaardige hedendaagse 

werktuigtypes en/of de maximaal toelaatbare geluidsemissiewaarden opgelegd in het Koninklijk Besluit 
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van 6 maart 2002: ‘Geluidsvermogen van materieel voor gebruik buitenshuis’. De bekomen resultaten 

zijn dan ook eerder indicatief, maar geven voldoende inzicht in de te verwachten effecten naar geluid. 

De trillingsbelasting van de in te zetten machines is gebaseerd op basis van literatuurstudies op 

specifieke onderzoeklocaties. Exacte gegevens over inzetbare machines, noch de bodemdemping op 

en rondom de site, noch de trillingsvoortplanting, zijn in deze studiefase nog  onvoldoende gekend. 

Uitspraken naar trillingseffecten zullen aldus gefundeerd zijn op basis van de expert-ervaring in het kader 

van gelijkaardige werkzaamheden en/of literatuurgegevens. De effectbeschrijving zal zich daardoor tot 

een voorwaardelijke beschrijving beperken. 

Voor het uitzonderlijke geval wanneer er vrachttransport op de werfwegen zou plaats vinden, is er een 

leemte in kennis voor fictieve verdeling van de vrachtwagens over de werfwegen. Voor de dagelijkse 

bedrijfsduur wordt uitgegaan van een gelijkmatige verdeling van de transporten i n een tijdsbestek van 

10 uren tijdens de dagperiode (tussen 7u en 19u). Een foutmarge in deze veronderstelling van ± 20% 

heeft een (verwaarloosbare) geluidsimpact van 1 dB op de equivalente geluidsbijdrage aan 

verkeerslawaai door het werftransport. 
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14.7 Methodologie discipline Mens-Ruimtelijke aspecten 

14.7.1 Afbakening van het studiegebied 

Geografische afbakening 

Het studiegebied is het gebied waarin een effect kan optreden. Bij de discipline mens is de invloedsfeer 

niet gelijk voor de verschillende effecten. We ond erscheiden voor voorliggend effectenonderzoek twee 

relevante schaalniveaus: 

- Microniveau: Dit is het eigenlijke projectgebied waarin directe effecten optreden: het gebied 

waarbinnen er ingrepen plaatsvinden. Op dit niveau wordt het ruimtegebruik onderzocht; 

- Mesoniveau: Het mesoniveau omvat het projectgebied en zijn onmiddellijke omgeving. Op 

mesoniveau worden de ontsluiting en de indirecte effecten van het gewijzigd ruimtegebruik 

(gebruikskwaliteit en de ruimtebeleving) bestudeerd. 

Het macroniveau, het ruimtelijke geheel waarvan het projectgebied deel uitmaakt, in dit geval een deel 

van de vallei van de Leie, is voor voorliggend project niet relevant. Effecten op dit schaalniveau 

(wisselwerking met ruimtelijke context) doen zich voor op plan- en niet op projectniveau. 

Het studiegebied beschouwt het projectgebied, inclusief de werfzones (microniveau) met een offset van 

150m voor mesoniveau. 

 
Figuur 14-14 Studiegebied discipline mens-ruimtelijke aspecten 

Inhoudelijke afbakening 

Voor voorliggend project zijn drie effectgroepen relevant: het ruimtegebruik, de gebruikskwaliteit en de 

ruimtebeleving. Gezien de lange aanlegfase zijn deze relevant tijdens de aanlegfase en exploitatiefase. 

Het ruimtegebruik gaat na wat het functioneel ruimtegebruik is in het projectgebied, en welke functies – 

al dan niet tijdelijk – er aanwezig zijn. Wijzigingen in de eigendomstoestand worden niet onderzocht. Alle 

gronden in het projectgebied zijn immers eigendom van een openbare instantie. 
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De gebruikskwaliteit onderzoekt de kwaliteit van dit ruimtegebruik. Negatieve effecten zoals hinder- en 

veiligheidsaspecten, maar ook het comfort voor de gebruikers en mogelijkheden voor medegebruik of 

meerwaarde voor aangrenzende gebruiksfuncties worden onderzocht.  

In de ruimtebeleving wordt er bekeken of er objectieve elementen zijn die de ruimtebeleving beïnvloeden: 

is de ruimte leesbaar voor de gebruikers? Zijn er belevingsplaatsen aanwezig? Landmarks? Ook 

ruimtelijke kenmerken die het sociale veiligheidsgevoel kunnen beïnvloeden  komen aan bod. 

14.7.2 Methodiek voor de beschrijving van de referentiesituatie 

In de referentiesituatie wordt ingeschat hoe het gebied ruimtelijk zal functioneren in het referentiejaar, 

2025. Daarbij wordt vertrokken van de huidige situatie en wordt een inschatti ng gemaakt van de 

autonome ontwikkelingen in en in de omgeving van het projectgebied. 

Daarbij worden enkel de concrete en besliste projecten als autonome ontwikkelingen beschouwd. 

Elementen zoals gewenste ruimtelijke structuren in structuurplannen zijn in die zin geen concrete 

ontwikkelingen maar eerder streefdoelen, die als aftoetsingskader functioneren voor de diverse plannen 

en projecten. 

Om de referentiesituatie in te schatten, zal gebruik gemaakt worden van onder meer volgende 

databronnen: 

- De topokaart, de luchtfoto en de stratenatlas; 

- Kadastrale plannen; 

- Juridische plannen zoals het gewestplan, GRUP’s, afbakening van SBZ’s ; 

- Terreinbezoek; 

- Toeristische info op websites van betrokken gemeente; 

- Wandel- en fietsroutes: fietssnelwegen, functioneel fietsroutenetwerk, 

fietsknooppuntennetwerk; 

- Informatie en plannen over hengelplaatsen, waterrecreatie, etc. 

Om een correcte effectbeoordeling mogelijk te maken, word t de referentiesituatie op eenzelfde 

detailniveau beschreven als de beschrijving van de effecten. In  het volgend hoofdstuk is een beknopte 

beschrijving opgenomen die in het milieueffectenrapport verder uitgewerkt wordt. 

14.7.3 Beknopte beschrijving van de referentiesituaties 

Indien het project niet gerealiseerd wordt, worden geen concrete overige ontwikkelingen  verwacht in het 

studiegebied. De huidige toestand (2020) voor de omgeving van het projectgebied wordt bijgevolg als 

referentiesituatie beschouwd, rekening houdend met het ontwikkelingsscenario ’s.  

Het projectgebied strekt zich uit in de onmiddellijke omgeving van de Leie en loopt overwegend door een 

agrarisch gebied (Kaart 21). Rondom het projectgebied zijn een aantal grotere woonzones gelegen. In 

de directe omgeving van het projectgebied betreft het, met uitzondering van Harelbeke, echter uitlopers 

of lintbebouwing vanuit de grotere woonkernen maar eveneens  kleinere woonkorrels of alleenstaande 

(landbouw) woningen. Op een aantal plaatsen komt bedrijvigheid voor: o.a. in Wielsbeke 

(bedrijventerrein Leiewig), in Waregem (bedrijventerrein Schoendale) en Harelbeke (industrieterrein 

Vaarnewijk). Er bevindt zich één Seveso-inrichting in het studiegebied, het betreft de lagedrempel 

inrichting ‘Unilin’ (Kaart 23). De Oude Leiearmen en Ooigembos vormen belangrijke natuurgebieden.  

Op en langs de gekanaliseerde Leie worden verschillende vormen van watergebonden recreatie  

beoefend. De belangrijkste hiervan zijn hengelen, kajak- en kanovaart, pleziervaart en snelvaart. Eén  

van de belangrijkste vormen van watergebonden recreatie is het hengelen op de Leiemeanders en op 

het Kanaal Roeselare-Leie. Op de gekanaliseerde Leie zelf wordt nauwelijks gehengeld. Pleziervaart op 

de Leie zit in de lift, maar binnen het projectgebied zijn geen jachthavens, aanmeer- of aanlegplaatsen 

voor toervaart gelegen. Binnen het projectgebied zijn een aantal zones aangeduid als snelvaartzones 

(waar o.a. waterski wordt uitgeoefend), nl.: 

- Op de gekanaliseerde Leie tussen Kanaal Roeselare – Leie en brug N382; 
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- Op het kanaal Roeselare – Leie 3 km vanaf sluis Ooigem. 

Het recreatief fietsen neemt sterk toe en het vlakke reliëf in de Leievallei leent zich hier uitstekend toe.  

Het jaagpad langs het Leiekanaal vervult een belangrijke functie voor het recreatief fietsen. Plaats elijk 

kunnen hier conflicten optreden tussen recreanten en andere functies, in het bijzonder de industrie. Ter 

hoogte van bedrijventerreinen is het jaagpad niet altijd toegankelijk voor de recreant omwille van  

veiligheidsredenen. Sinds juli 2006 is het fietsknooppuntennetwerk in de Leiestreek volledig af. Het 

fietsnetwerk Leiestreek is een bewegwijzerd, recreatief netwerk en beslaat de hele Leiestreek. De 

jaagpaden langs beide kanten  behoren tot dit recreatief fietsroutenetwerk. Bovendien is het jaagpad op 

de beide oevers ook aangeduid als onderdeel van de fietssnelweg F371 Komen - Deinze. 

14.7.4 Methodiek voor de effectbepaling en –beoordeling 

14.7.4.1 BELANGRIJKE INGREEP-EFFECTEN 

Het ruimtegebruik wijzigt door alle ingrepen: alle aanpassingswerkzaamheden aan de Leie resulteren in 

een gewijzigd ruimtegebruik: oevers en bermen worden waterweg, plasbermen… . Alle oppervlaktes 

blijven openbaar domein. Tijdens de aanlegfase zullen ook tijdelijke wijzigingen in het ruimtegebruik zijn 

ter hoogte van de werfzones. 

De gebruikskwaliteit zal anders zijn bij een gewijzigd ruimtegebruik. Het betreft de gebruikskwaliteit in 

het projectgebied (schippers, recreanten op het water) maar ook deze van aangrenzende functies 

(recreanten op het jaagpad, woningen). De gebruikskwaliteit in de zin van het gebruikscomfort voor de 

verschillende vaarweggebruikers kan door meer ruimte, andere inrichting… sterk wijzigen. Ook 

eventuele mogelijkheden voor medegebruik is een effect op de gebruikskwaliteit. De mate waarin een 

functie gefaciliteerd is, kan hier eveneens belangrijk zijn. 

Voor de aangrenzende functies kan er hinder zijn door de werfwerkzaamheden: bereikbaarheid van 

functies, lawaaihinder, stofhinder.... Ook kunnen er veiligheidsaspecten, met betrekking tot ris ico-

installaties en -leidingen, aan de orde zijn.  

De ruimtebeleving zal tijdens de aanlegfase sterk beïnvloed worden door de voorziene ingrepen. Valt er 

iets te beleven voor de gebruikers? Is er iets dat de aandacht trekt, boeiend is, een meerwaarde biedt 

aan deze ruimte voor de passanten?  

De aanlegwerkzaamheden en de gewijzigde ruimteaanleg zal ook mogelijks een  invloed hebben op het 

sociale veiligheidsgevoel. Is de gebruiker altijd  zichtbaar, zijn er andere aanwezigen?  

14.7.4.2 TOETSINGSKADER EN METHODE VAN EFFECTBEPALING 

De effecten in de discipl ine mens – ruimtelijke aspecten zijn zelden mathematisch afmeetbaar. Het 

ruimtelijk functioneren van een gebied is immers sterk afhankelijk van de diverse omgevingskenmerken 

en –context. De beoordelingen zijn dan ook altijd  expertbeoordelingen, maximaal onderbouwd met 

kwalitatieve en waar mogelijk ook kwantitatieve data. 

Het effect ruimtegebruik wordt niet beoordeeld conform het richtlijnboek mens-ruimtelijke aspecten. Het 

is immers afhankelijk van de het uitgangspunt of een wijziging positief of dan wel negatief is: een bredere 

waterweg is positief voor een schipper, een smallere plasberm negatief voor de natuurliefhebber. Wel 

betreft het een kwantitatieve analyse die toelaat de effecten op de gebruikskwaliteit van de functies in 

de juiste grootorde in te schatten. van het mogelijke kwantitatief onderbouwd met de verschillende 

gebruikspercelen en oppervlaktes per functies. 

De effectgroep gebruikskwaliteit omvat voor dit project verschillende effecten. De significantie wordt 

bepaald door het type gebruikers (aanwezigheid kwetsbare populaties), de omvang van de aanwezigen, 

het tijdstip en de duur van effecten. De beoordeling is dan ook een onderbouwde expertbeoordeling.  

Bij het gebruikscomfort berust de beoordeling op een inschatting van de ervaring van de verschillende 

gebruikers: zijn de voorzieningen op de gebruikers afgestemd? Zijn er, indien er  wandelaars aanwezig 
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zijn, ook zitbanken? Is er aangepaste verlichting? Dit wordt onderzocht op basis van de voorliggende 

plannen.  

De beoordeling van de hinderaspecten wordt ook onderbouwd door informatie aangereikt uit andere 

disciplines, zoals mobiliteit, geluid, lucht, ... . Daarbij wordt nagegaan of er zich gecumuleerde effecten 

voordoen op aanwezige populaties. Bijkomend kunnen ook beelden of fotomateriaal  gehanteerd worden 

om eventuele visuele hinder te onderzoeken.  

Bij de effectgroep ruimtebeleving worden enkel objectieve elementen beoordeeld. Esthetische 

voorkeuren of voorkeuren van specifieke referentiegroepen (natuurliefhebbers, recreanten, schippers, 

...) kunnen hierbij niet in overweging genomen worden. Deze zijn te sterk persoonsgebonden en worden 

niet door iedereen op eenzelfde manier ervaren. De visuele beleving gaat het evenwicht van het beeld 

na: is het project, inpasbaar? Zorgt het voor een evenwichtig beeld met landmarks, of voor een warrig 

kluwen van objecten? Of net een saai beeld? Valt er, letterlijk, iets te beleven?  

Voor het effect leesbaarheid wordt nagegaan hoe het voor de verschillende gebruikers duidelijk  is wat 

hun plaats is in de ruimte. 

De impact op de sociale veiligheid kan niet in zijn volledigheid beoordeeld worden. De sociale veiligheid 

is immers van verschillende factoren afhankelijk, waaronder toeval (verkeerde plaats  op het verkeerde 

moment). Wat voor de ruimtebeleving wel relevant is, is hoe veilig zich men ergens voelt. Ook dat is 

deels afhankelijk van persoonsgebonden referentiekaders. Er zijn  echter ook een aantal objectieve 

ruimtelijke kenmerken die een invloed hebben op het sociaal  veiligheidsgevoel en de sociale veiligheid: 

komen de gebruikers op geïsoleerde plaatsen waar er geen interactie is met andere gebruikers? Zijn er 

andere gebruikers? Is er verlichting? Zo zal  een kleine afgelegen fietstunnel met beperkte verlichting 

sociaal onveilig aanvoelen, en een  brede wandelboulevard naast drukbezette terrasjes niet. Dit doet 

evenwel geen uitspraak over het effectieve risico inzake sociale veiligheid, wel over het 

veiligheidsgevoel. En dat veiligheidsgevoel is meebepalend of men de ruimte effectief gaat benutten of 

gaat ontlopen, wat van belang is voor deze beoordeling. 

14.7.4.3 OVERZICHT 

Tabel 14-28 Beoordelingscriteria voor de discipline mens – ruimte 

Mogelijk effect Criterium Schaal /eenheid Methode van 
effectbeoordeling 

Toetsingskader 

Ruimtegebruik 

Wijziging functioneel 
ruimtegebruik 

Oppervlakte per 
ruimtegebruiks-
functie 

Microschaal 

Oppervlakte 

Geen beoordeling 

 

Gebruikskwaliteit 

Gebruikskwaliteit van 
functies in projectgebied 

Gebruikscomfort 

Mogelijkheden 
medegebruik 

Microniveau Expertbeoordeling 
onderbouwd met 

kwalitatieve 
gegevens 

 

Gebruikskwaliteit 
aangrenzende functies: 

Hinder 

Diverse vormen 
van hinder op het 

menselijk gebruik 
(verkeer, geluid, 

lucht, licht, stof ... 
visueel) 

Mesoniveau Expertbeoordeling 
onderbouwd met 

kwalitatieve 
gegevens 

Hindergevoelig-
heid gebruikers, 

tijdstip hinder 

Veiligheidsaspecten Aanwezigheid van 
risico-installaties 

en leiding, 
afstemming met 

hun 
veiligheidsvoor-

schriften 

Mesoniveau Expertbeoordeling 
onderbouwd met 

veiligheidsvoor-
schriften 

- 

Ruimtebeleving 

Visuele beleving Beeldevenwicht, 
belevingswaarde 

Mesoniveau Expertbeoordeling 
onderbouwd met 

- 
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Mogelijk effect Criterium Schaal /eenheid Methode van 
effectbeoordeling 

Toetsingskader 

kwalitatieve 

gegevens 

Leesbaarheid Duidelijke leesbare 
inrichting voor de 
verschillende 

gebruikers 

Microniveau Expertbeoordeling 
onderbouwd met 
kwalitatieve 

gegevens 

- 

Sociaal veiligheidsgevoel Ruimtelijke 
inrichtingskenmerk

en die het sociaal 
veiligheidsgevoel 

kunnen 
beïnvloeden 

Microniveau Expertbeoordeling 
onderbouwd met 

kwalitatieve 
gegevens 

- 

14.7.5 Ontwikkelingsscenario’s 

De ontwikkelingsscenario’s zijn niet relevant ten aanzien van de discipline mens-ruimtelijke aspecten. 

14.7.6 Milderende maatregelen 

Waar relevant zullen milderende maatregelen worden voorgesteld; daarbij zal een onderscheid gemaakt 

worden tussen dwingende milderende maatregelen en suggesties.  

Dwingende milderende maatregelen zijn maatregelen die noodzakelijk zijn voor het welslagen  van het 

project en uitvoerbaar zijn door de opdrachtgever. Ze brengen geen bijkomende effecten teweeg in deze 

of andere disciplines waardoor het eindresultaat niet posi tiever is dan zonder de maatregel. Deze 

maatregelen zijn altijd op maat van het project. Een veel  voorkomende maatregel bij bv. 

functiewijzigingen is het maken van duidelijke afspraken over  de stopzettingsdatum van een functie, of 

het zoeken naar alternatieve uitbatingsmogelijkheden. 

Suggesties zijn milderende maatregelen waarvan de uitvoerbaarheid en haalbaarheid nog niet  zeker is, 

waar er mogelijk bijkomende effecten optreden die nader onderzoek vergen, die niet noodzakelijk zijn 

om het project toelaatbaar te maken maar het wel een (maatschappelijke) meerwaarde geven... . Deze 

worden dan ook niet als dwingend opgenomen, wel als suggesties  die de initiatiefnemer verder kan 

bekijken. 

14.7.7 Leemtes in de kennis 

Er zijn op dit ogenblik geen leemtes in de kennis gekend. 
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14.8 Methodologie discipline Biodiversiteit 

14.8.1 Afbakening van het studiegebied 

Geografische afbakening 

Het studiegebied voor de discipline biodiversiteit komt overeen met het gebied waarbinnen zich voor de 

aanwezige flora en fauna een effect zal (kunnen) voo rdoen. Hieruit volgend, bestaat het studiegebied 

minstens uit het volledige projectgebied, uitgebreid met zones die kunnen variëren per effectgroep.  

- Direct ruimtebeslag: ruimtebeslag is te situeren in het projectgebied, ten gevolge van 

rechtstreekse inname van natuur. Bijkomend direct ruimtebeslag kan bijvoorbeeld het gevolg 

zijn van bepaalde (tijdelijke) infrastructuurwerken (werfwegen,…) . 

- Verstoringseffecten: verstoringseffecten op de fauna en flora kunnen gesitueerd worden zowel 

binnen als tot ver buiten het projectgebied en worden veroorzaakt door wijzigingen in 

geluidsniveau (rustverstoring), waterkwaliteit en -kwantiteit (eutrofiëring, verdroging/vernatting), 

visuele verstoring , lichthinder, … Deze verstoringseffecten kunnen soms leiden tot indirect 

biotoopverlies voor de aanwezige fauna en flora. De perimeter van het studiegebied voor deze 

effectgroep wordt gelijkgesteld aan deze van de verstoringseffecten (cf. andere 

milieudisciplines). 

- Versnipperingseffecten: ten gevolge van de aanleg van barrières kunnen versnipperende 

effecten voor bepaalde soorten ontstaan. Dit wil zeggen dat de migratie van de soorten 

onmogelijk of sterk bemoeilijkt wordt door het doorbreken van de ecologische netwerkstructuur.  

Globaal wordt het studiegebied voor de discipline biodiversiteit bepaald door de grootste van de 

voorgenoemde perimeters, waarin zich potentieel effecten op fauna en flora kunnen voordoen.  Dit komt 

ongeveer overeen met een zone van ca. 500m rondom het projectgebied, inclusief de Leiemeanders. 

 
Figuur 14-15 Studiegebied discipline biodiversiteit 
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Inhoudelijke afbakening 

Doelstelling van de discipline Biodiversiteit is het beschrijven en waarderen van alle mogelijke 

milieueffecten op fauna en flora die het project teweeg kan brengen en het voorstellen van milderende 

maatregelen om de impact van het project tot een minimum te beperken. Volgende doelstellingen worden 

hierbij vooropgesteld: 

- Maximaal behoud van waardevolle ecotopen en habitats  

- Vrijwaren van ecologische corridorfuncties 

- Vrijwaren van habitatkwaliteit door minimale verstoring 

Specifieke aandacht wordt in het MER gegeven aan aanwezige (beschermde) natuurgebieden zowel in 

Vlaamse (bv. VEN-gebieden, natuurverbindingsgebieden) als in Europese context (bv. Natura 2000 of 

Ramsar-gebied). Daarnaast ligt de focus voor de discipline Biodiversiteit ook op aanwezigheid van 

beschermde Vlaamse en Europese soorten (bv. Bijlage-soorten of Rode Lijstsoorten), biologisch (zeer) 

waardevolle vegetaties (volgens BWK) en verboden te wijzigen vegetaties. 

14.8.2 Methodiek voor de beschrijving van de referentiesituatie 

De rapportering over de referentiesituatie wordt maximaal gericht op die kenmerken van het bio tisch 

milieu waarvoor een wijziging verwacht wordt. De huidige biologische toestand van het projectgebied zal 

beschreven en gewaardeerd worden. Hiertoe worden volgende elementen besproken: 

- Globale ecologische structuur van het studiegebied, met specifieke aandacht voor de ecotopen 

van de door het project beïnvloede waardevolle gebieden; 

- Beoordeling van de aanwezige natuurwaarden naar kwetsbaarheid. Er kan een evaluatie 

gemaakt worden van de waarde en de kwetsbaarheid van de aanwezige natuur aan d e hand 

van: 

o zeldzaamheid, diversiteit van de voorkomende soorten; 

o gevoeligheden voor standplaatswijzigingen; 

o grond- en oppervlaktewaterafhankelijkheid van de aanwezige vegetatie; 

o verstoringsgevoeligheid van fauna; 

o graad van menselijke beïnvloeding op de ecotopen (natuurlijkheid); 

o mogelijkheden tot vervanging, etc. 

Hiertoe wordt o.a. gebruik gemaakt van: 

- Bestaand kaartmateriaal/ kaartlagen (beschermingen (Natura2000, VEN-gebieden, 

reservaten,…), biologische waarderingskaar (BWK), habitatkaart, kwetsbaarheidskaarten9); 

- Beschikbare inventarisaties en databanken, bijkomende informatie over de aan wezigheid van 

flora, avifauna, amfibieën, …; 

o Studies vleermuizen (2020). 

- Aangevuld met eigen terreinobservaties. 

- Literatuur: 

o Ecohydrologische studie (2008); 

o Randvoorwaarden voor een duurzame populatieontwikkeling van oeverzwaluwen 

langs de Leie. Voorstellen van inrichting en beheer van oeverzwaluwwanden langs de 

Leie (INBO, 2009); 

o Beoordelingskader voor rivierherstel Leie: Een referentiekader voor de ecologische 

opvolging van inrichtingsmaatregelen genomen in het kader van rivierherstel Leie. 

(INBO, 2010); 

o Monitoring rivierherstel Leie: Ecologische opvolging van 

natuurontwikkelingsmaatregelen genomen in kader van Rivierherstel Leie. (INBO, 

2010); 

o Natuurdoelstellingen voor de oevers van de Leie (INBO, 2011); 

o Bermbeheerplan Gouden Leie (INBO, 2005) en de evaluatierapporten van de 

gekanaliseerde Leie (INBO, 2010 en 2014); 

 
9  Vooraf zal hiertoe een screening gebeuren van het nut, de detailgraad en het voldoende up-to-date zijn van deze 

bestaande kwetsbaarheidskaarten. 
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o Groenbeheerplan (2017); 

o Inrichtingsplan Bavikhove-Ooigembos;(2018); 

o Visie exoten (2018); 

o … 

Nagegaan zal worden of er beschermde soorten voorkomen die door de gewijzigde situatie mogelijk 

bedreigd worden. 

14.8.3 Beknopte beschrijving van de referentiesituatie 

Zonder uitvoering van het project zijn in het studiegebied geen overige ontwikkelingen voorzien  die in de 

periode 2020 - 2025 een effect op de biodiversiteit zullen hebben. De huidige toestand (2020) wordt 

bijgevolg als referentiesituatie beschouwd. 

14.8.3.1 GLOBALE ECOLOGISCHE STRUCTUUR VAN HET PROJECTGEBIED 

Het projectgebied overlapt met het VEN en IVON-gebied nr. 126 “West-Vlaamse Leievallei”, deels 

aangeduid als grote eenheid natuur en deels als natuurverwevingsgebied (Kaart 26). Het betreft de 

meander van Sint-Baafs-Vijve en de omgeving van de meander van Bavikhove en Ooigembos. 

Het projectgebied is niet in of nabij een speciale beschermingszone (SBZ) gelegen. De meest nabij 

gelegen speciale beschermingszone betreft het Habitatrichtlijngebied BE2500005 ‘Bossen en heiden 

van zandig Vlaanderen: oostelijk deel ’, op meer dan 8 km ten noorden van het projectbied (Kaart 25). 

Evenmin zijn natuurreservaten aanwezig. Het meest nabij gelegen natuurreservaat betreft het erkend 

natuurreservaat E-245 “Gaverbeekse meersen”, op ca. 700m ten oosten van het projectgebied (Kaart 

27). 

Binnen de afbakening van het projectgebied komen op verschillende locaties groene bestemmingen voor 

(zie §6.1.2). 

14.8.3.2 AANWEZIGE NATUURWAARDEN 

Vegetatie 

De oevers van de Leie zijn op de meest recente versie van de biologische waarderingskaart (versie 2, 

update 2018) gekarteerd als dijk (kd) (Kaart 28). De vegetatie op de oevers bestaat uit grasland (hp), 

soortenrijk grasland (hp+) of mesofiele hooilandvegetaties (hu). Struikopslag op deze dijken en oevers 

is gekarteerd als opslag van allerlei aard (sz), met wisselende hoeveelheden wilg, iep of gemengd 

loofhout. De bomenrijen op de dijken bestaan overwegend uit iep (kbu), wilg (kbs) en plaatselijk els (kba), 

dikwijls dubbele of driedubbele rijen langs weerszijden van de Leie en het jaagpad. De oevers van de 

Leie zijn te beschouwen als biologisch waardevol en bestaan uit een complex van dijk, grazige vegetatie, 

struikopslag en aangeplante bomenrijen.  

De Leieoevers zijn hier en daar begroeid met onder meer riet en wilgenstruweel. De bermen kunnen 

bloemenrijk zijn o.a. met fluitenkruid, boerenwormkruid, smeerwortel, gele morgenster, ringelwikke, rode 

klaver, wilde peen, margriet, knoopkruid, veldlathyrus, rolklaver, engelwortel, Sint-Janskruid, vogelwikke, 

muskuskaasjeskruid, vlasbekje, klein hoefblad, vijfvingerkruid en zilverscho on (Raman en Van 

Kerckvoorde, 2014). Langs de Leie komen ook enkele invasieve exoten voor. In het MER zal dieper 

ingegaan worden op de aanwezige vegetaties ter hoogte van de Leie op basis van de uitgevoerde 

inventarisaties. 

Het studiegebied bestrijkt verder grote vlekken biologisch minder waardevol verstedelijkt gebied en 

landbouwgebied. Lokaal zijn waardevolle elementen aanwezig. Dit zijn vooral graslanden met 

bomenrijen en graslanden met waardevollere perceelsranden. De grootste oppervlaktes worden 

ingenomen door soortenarme akkers (bs) of soortenarm permanent cultuurgrasland (hp, hx).  

Het aantal percelen met een biologische waarde is vrij beperkt langs dit deel van de Leie. Dit zijn vooral 

loofhoutaanplantingen (n), populierenaanplantingen (lhi, lhb, lsb) , opslag van allerlei aard (sz), 



 

 

160 

 

kasteelparken (kpk), waardevolle of soortenrijke graslanden of graslanden met veel sloten  en/of 

microreliëf met moerasvegetaties (hr, hp+, hpr+), natte ruigten (hf) en ruigten op verstoorde gronden 

(ku). Biologisch zeer waardevolle vegetaties komen sporadisch voor, dikwijls over kleine oppervlaktes 

en zijn rietland (mr), vochtige wilgenstruwelen (sf), alluviaal essen-olmenbos (va), eiken-haagbeukenbos 

(qa) ter hoogte van Ooigembos en eutrofe waters (ae, aev) ter hoogte van verlaten meanders.  

In de Leievallei is nauwelijks sprake van een continu netwerk van biologisch waardevolle gebieden.  

Meerdere biologisch waardevolle en zeer waardevolle ecotopen zijn te vinden ter hoogte van de oude 

meanders. Die oude lopen zijn ook als natuurgebied aangeduid op het gewestplan. Deze biologisch 

waardevolle gebieden zijn echter klein en  vooral smal en ze komen versnipperd in de vallei voor. In het 

studiegebied vormen volgende gebieden de belangrijkste aandachtszones  voor de effectbespreking: 

- Binnengebied meander van Bavikhove (L.O. bocht 30): deze zone is momenteel bebost;  

- Omgeving van Ooigembos (L.O. bocht 31): buiten de kasteelparken het enige oude bos binnen 

het studiegebied. Hier komen soorten voor die kenmerken zijn voor oude bossen o.a.  wilde 

hyacint; 

- Binnengebied langsliggende meander van Wielsbeke (L.O. bocht 32): spontane 

natuurontwikkeling op baggerstortterrein en rond resterende meanderdelen. Een deel van het 

terrein is inmiddels ingenomen door kaaimuren en opslagzones; 

Fauna 

Het studiegebied is op basis van de biologische waarderingskaart niet faunistisch waardevol.  

Avifauna 

De Leie in pand 150, opwaarts Bavikhove tot de monding van het Kanaal Roeselare-Leie (Ooigem), en 

de meander van Bavikhove zijn volgens de vogelatlas van belan g als pleister- en rustgebied voor 

watervogels en steltlopers (Kaart 33, respectievelijk Leie Kortrijk-Ooigem/499 vogels en oude Leie 

Ooigem/527 vogels). De Leie is hier van belang voor dodaars en knobbelzwaan, minstens 2 % van de 

Vlaamse populatie komt hier voor. Daarnaast worden hier vooral tafeleend, kuifeend en toppereend 

waargenomen. 

De omgeving van de meander van Bavikhove wordt ook aangeduid als een broedgebied voor bijzondere 

broedvogels (Kaart 32), meer bepaald voor de Bijlage I-soort woudaap. Minstens 2% van de Vlaamse 

populatie komt hier voor. Daarnaast is er ter hoogte van de Leie een seizoenstrekroute (type rivier 

landschap) aanwezig. 

Op en langs de Leie en haar meanders is het voorkomen van o.a. blauwe reiger, meerkoet, wilde eend, 

waterhoen, gewone fuut, zilvermeeuw en knobbelzwaan gekend. De oevervegetatie is bepalend voor de 

geschiktheid van de oevers als schuilplaats of foerageergebied voor broedvogels. In de riet- en natte 

ruigtevegetaties langsheen de Leie, ter hoogte van de vooroever kunnen occasioneel rietvogels broeden. 

Blauwborst, rietgors, rietzanger maar vooral kleine karekiet kunnen er voorkomen. Grote gele kwikstaart 

zorgde voor een eerste West-Vlaams broedgeval aan Ooigem sas. 

Het aandeel open meersen en hooilanden in de Leievallei is beperkt. Deze zones bieden 

broedgelegenheid aan soorten als bergeend, kuifeend, tafeleend en kievit. Opvallend is de toename van 

het aantal exoten dat dit broedbiotoop inpalmt (Canadese gans, nijlgans, casarca, mandarijneend).  

Landschappen met veel kleine landschapselementen komen beperkt voor tussen Harelbeke en 

Wielsbeke. Broedgevallen van soorten die gebonden zijn aan dit biotoop zijn dan ook vrij schaars, met 

occasionele broedgevallen van zeldzamere soorten als grauwe gors in Wielsbeke. Enkel de roofvogels 

torenvalk en boomvalk doen het vrij goed in heel de Leievallei (torenvalk vooral in de verspreid 

opgehangen nestkasten).  

Kleine boscomplexen bevinden zich in  het binnengebied van de meander van Bavikhove, Ooigembos 

en in het binnengebied van de meander van  Wielsbeke. Van de roofvogels is sperwer de algemeenste 

broedvogel in de Leievallei; buizerd broedt in Ooigembos; bosuil is een occasionele broedvogel 

(Desselgem). Zomertortel broedt nog vrij regelmatig in de Leievallei. Zeldzamere soorten zangvogels als 

kneu, appelvink en kleine bonte specht broeden occasioneel in de Leievallei.  
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Kerkuil broedt in de kerktoren van Bavikhove, en foerageert in het omliggende gebied. 

Vleermuizen 

De Leie, de bomenrijen en de afgesneden meanders vormen belangrijke lineaire elementen die door 

vleermuizen gevolgd worden doorheen het landbouwgebied en het verstedelijkt gebied. Uit een recente 

inventarisatie op pand 140 blijkt dat minstens 10 soorten vleermuizen de omgeving van de Leie 

gebruiken (Everaert, 2020). Het betreft gewone/ruige/kleine dwergvleermuis, baardvleermuis, 

grootoorvleermuis, watervleermuis, meervleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger en bosvleermuis. 

Waterfauna 

Het visbestand op de gekanaliseerde Leie word t door bevissingscampagnes van het INBO opgevolgd. 

Visbestandopnames in 1996 toonden nog aan dat de Leie een zo goed als dood viswater was. Tijdens 

de visbestandsopname van 2010 ter hoogte van de aansluiting met het Afleidingskanaal werden 

overwegend volgende soorten waargenomen: baars, blankvoorn, blauwbandgrondel, driedoornige 

stekelbaars, giebel, paling, rietvoorn en riviergrondel. In een meetcampagne van 2013 werden in totaal 

17 soorten gevangen, waaronder bittervoorn en bermpje.  

De databank van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) geeft geen vismigratieknelpunten aan in het 

projectgebied. Anderzijds zijn de afgesneden meanders niet meer in open  verbinding met de 

gekanaliseerde Leie. Het opnieuw aantakken zodat ze mee tot leefgebied voor de meeste visfauna 

kunnen gaan behoren, wordt verder onderzocht, maar maakt geen deel uit van dit project. 

14.8.4 Methodiek voor de effectbepaling en –beoordeling 

14.8.4.1 BELANGRIJKE INGREEP-EFFECTEN 

In het kader van het scopingsproces worden voor de discipline Biodiversiteit in het MER de verschillende 

effectgroepen onderzocht en toegelicht. Er zal worden nagegaan welke effectgroepen meer of minder 

relevant zijn in het kader van het voorliggende project; in hoeverre indirecte effecten van bv. 

grondwaterstandswijzigingen relevant zijn voor (beschermde) natuurgebieden en soorten . Concreet 

kunnen we er momenteel vanuit gaan dat het de volgende effectgroepen betreft: 

- Ruimtebeslag (bagger- en grondwerken, rooien vegetatie, aanleg milieuvriendelijke oevers en 

milieuvriendelijke constructies (fauna-uitstapplaatsen, plas- en drasbermen)); 

- Versnippering (wijziging landschapsecologische relaties); 

- Wijziging (grond)waterstand (vernatting, verdroging); 

- Wijziging hydrologie van een oppervlaktewaterlichaam (toenemende golfslag); 

- Verstoringseffecten door geluid en trillingen, en licht. 

Dit project zal zich in het ecologische luik focussen op de aanlegfase van de natuurvriendelijke oevers.  

De exploitatiefase (in casu de natuurontwikkeling) vormt het voorwerp van aparte studies. Niettemin  zijn 

de algemene beheerprincipes gekend. 

De effecten van de werfzones of tijdelijke grondopslagplaatsen (TOP’s) zullen nagegaan worden vanuit 

een kwetsbaarheidsbenadering. Er zullen kwalitatieve normen worden geformuleerd die van belang  

zullen zijn voor een beoordeling van  de locaties van TOP’s en werfzones, zodat ze gekend zijn bij de 

aanbestedingsfase van het project. 

14.8.4.2 BEOORDELINGS- EN SIGNIFICANTIEKADER 

Als toetsingskader wordt voor de discipline biodiversiteit hoofdzakelijk gebruik gemaakt van beschikbaar 

kaartmateriaal. Het ter beschikking zijnde kaartmateriaal wordt steeds getoetst aan de reële situatie en 

zo nodig aangepast. Daarnaast spelen het beschermingsstatuut (Vlaams en Euro pees) van het gebied 

en de voorkomende soorten een belangrijke rol bij de beoordeling van de effecten. Waar nodig wordt 

teruggevallen op de ecologische karakteristieken van de soort(groepen) om het effect van het project te 

kunnen beoordelen. 
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Per effectgroep wordt het effect van het project kwantitatief of kwalitatief beschreven en beoordeeld. 

Onderstaand wordt de methode van effectbepaling en -beoordeling nader toegelicht. In functie van de 

ernst van de effecten worden, waar nodig, milderende maatregelen voorgesteld.  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de effecten die zullen besproken en beoordeeld worden in 

het MER binnen de discipline biodiversiteit. Daarbij wordt voor elk effect het gehanteerde criterium, de 

toegepaste methodiek en het toetsingskader weergegeven. Dit schema zal na detailanalyse van de 

aanwezige flora en fauna in het projectgebied en van de geplande ingrepen verder verfijnd en waar nodig 

aangevuld worden. 

Tabel 14-29 Beoordelingscriteria voor de discipline biodiversiteit 

Mogelijk 

effect 

Criterium Schaal 

/eenheid 

Methode van effectbepaling Toetsingskader 

Ruimtebeslag Oppervlakte 

(potentieel) 

waardevolle 

vegetaties of 

leefgebieden die 

verloren gaan of 

worden 

gecreëerd. 

Kwantitatief 

+ kwalitatief 

Berekening oppervlakteverlies 

via GIS overlay projectgebied 

met (geactualiseerde) 

biologische waarderingskaart. 

Kwalitatieve bespreking 

(expertenoordeel) mogelijke 

oppervlaktewinst op basis van 

ontwerpplannen. 

Beschermingsstatuut 

soorten en gebieden 

Versnippering Aantal relaties die 

doorbroken of 

versterkt worden 

Kwalitatief Kwalitatieve bespreking 

(expertenoordeel) op basis van 

landschapsecologische relaties 

Beschermingsstatuut 

soorten en gebieden 

Wijziging 

(grond-) 

waterstand 

Oppervlakte 

gevoelig voor 

vernatting/verdro-

ging die beïnvloed 

wordt 

Kwantitatief 

+ kwalitatief 

Expertenoordeel op basis van 

verwachte fysische wijzigingen 

van grondwaterstanden, -

stroming en kwel (cf. discipline 

grondwater), rekening houdend 

met indicaties op de 

ecosysteemkwetsbaarheids-

kaarten 

Ecosysteemkwetsbaar-

heidskaart verdroging, 

beschermingsstatuut 

soorten en gebieden 

Wijziging 

hydrologie van 

een 

oppervlakte-

waterlichaam 

Impact wijziging 

golfslag 

Kwalitatief Kwalitatieve bespreking 

(expertenoordeel) op basis van 

voorkomende/geplande 

vegetaties 

Beschermingsstatuut 

soorten en gebieden 

Verstoring Verstoring door 

geluid en trillingen 

Kwantitatief + 

kwalitatief 

Expertenoordeel op basis van 

o.a. geluid- en trillings-

gevoeligheid van soorten in 

combinatie met beschikbare 

geluidscontouren (cf. discipline 

Geluid) 

Biologische 

waarderingskaart, 

beschermingsstatuut 

soorten en gebieden 

Verstoring door 

licht 

Kwalitatief Expertenoordeel op basis van 

de evaluatie van de wijziging in 

ecologische kwaliteit  

Beschermingsstatuut 

soorten en gebieden 

Visuele verstoring Kwalitatief Expertenoordeel op basis van 

de evaluatie van de wijziging in 

ecologische kwaliteit  

Beschermingsstatuut 

soorten en gebieden 

Voor de discipline biodiversiteit wordt een globaal toetsingskader opgesteld van -3 tot +3, om de impact 

van de inrichting en exploitatie van het projectgebied te beoordelen. 

Tabel 14-30 Toetsingskader discipline biodiversiteit 

Kwetsbaarheid Omvang Duur van de impact 

Score -3 

▪ Verstoring van bijzondere 

beschermingszones met een 
hoge natuurwaarde 

(natuurgebieden, Natura 2000, 
VEN…). 

Score -3 

Populatieniveau: Ingeschat wordt dat het 

waarschijnlijk is dat het voortbestaan van 
bepaalde soorten op regionaal niveau in het 

gedrang komt. Een dergelijk drastisch effect kan 
worden veroorzaakt door het verdwijnen van een 

Score -3 

Permanent verlies 

aan ecosystemen en 
diversiteit. 
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Kwetsbaarheid Omvang Duur van de impact 

▪ De uitvoering van het plan 

zorgt voor permanente schade 
aan zeldzame ecosystemen en 

soorten/populaties. 

kernpopulatie of het verdwijnen van essentiële 

deelpopulaties, stapstenen of corridors. 

Ecotoopniveau: Ingeschat wordt dat het 

waarschijnlijk is dat het voortbestaan van 
bepaalde ecotopen op regionaal niveau in het 

gedrang komt. Een dergelijk drastisch effect kan 
worden veroorzaakt door de aanleg van de 

overstromingsgebieden ter hoogte van unieke 
ecotopen of wijziging van de abiotische 

omstandigheden van unieke ecotopen ten gevolge 
van planrealisatie. 

Score -2 

▪ Verstoring van gebieden met 
een potentiële 

beschermingswaarde, wijziging 
in lokale diversiteit. 

▪ De uitvoering van het plan 
zorgt voor omkeerbare schade 

aan het ecosysteem en 
soorten/populaties. 

Score -2 

Populatieniveau: Ingeschat wordt dat een soort 
op lokaal niveau zal achteruitgaan ten gevolge van 

planrealisatie, maar dat het regionaal voorkomen 
van de soort niet in het gedrang komt (bv. 

wegvallen van bepaalde populaties of corridors, 
maar behoud van essentiële kernpopulaties, 

behoud van het netwerk als geheel). 

Ecotoopniveau: Ingeschat wordt dat een ecotoop 

gevoelig zal achteruitgaan ten gevolge van 
planrealisatie op regionaal niveau  

Score -2 

Tijdelijke 
vermindering van 

natuurwaarde. 
Biotoopverlies en –

wijziging zijn 
omkeerbaar in de tijd. 

Score -1 

▪ Verstoring van gedegradeerde 

gebieden met weinig 
natuurbehoudswaarde. 

▪ Geringe verandering in het 
voorkomen van soorten of 

diversiteit en geen belangrijke 
of meetbare schade aan het 

ecosysteem en 
soorten/populaties. 

Score -1 

Populatieniveau: Het is mogelijk dat bepaalde 

deelpopulaties/corridors van soorten negatief 
worden beïnvloed, maar de effecten op de 

kwantiteit en de kwaliteit van de leefgebieden voor 
de soort op regionaal én op lokaal niveau zijn 

beperkt. 

Ecotoopniveau: Ingeschat wordt dat een ecotoop 

een zekere achteruitgang zal ondergaan ten 
gevolge van planrealisatie op regionaal niveau. 

Score -1 

Snel omkeerbaar, 

zeer tijdelijk effect op 
de aanwezige 

natuurwaarden 
tijdens aanleg. Korter 

dan planduur 
(aanlegfase). 

Score 0 

▪ Verstoring van gebieden 
zonder natuurbehoudswaarde. 

▪ Geen verandering in het 
voorkomen van soorten of 

diversiteit en geen belangrijke 
of meetbare schade aan het 

ecosysteem en 
soorten/populaties. 

Score 0 

▪ Populatieniveau: Bepaalde 
deelpopulaties/corridors van soorten kunnen 

enige beïnvloeding ondervinden, maar de 
effecten op de kwantiteit en de kwaliteit van de 

leefgebieden voor de soort op regionaal én op 
lokaal niveau zijn onbestaande of niet 

essentieel. 

▪ Ecotoopniveau: De oppervlakte/kwaliteit van 

bepaalde ecotopen zal enige wijziging kunnen 
ondergaan, maar deze is niet essentieel in een 

regionale context. 

Score 0 

Volledig omkeerbaar, 
zeer tijdelijk effect op 

de aanwezige 
natuurwaarden 

tijdens aanleg. Veel 
korter dan 

aanlegfase. 

De significantie wordt bepaald aan de hand van een gewogen beoordeling voor de criteria 

“kwetsbaarheid/waarde”, “omvang” en “duur/waarschijnlijkheid”. 

De eindscore voor toetsing van de effecten ten opzichte van de referentiesituatie gebeurt aan de hand 

van een 7-delige beoordelingsschaal. 

Tabel 14-31 Significantiekader discipline biodiversiteit 

Score Beoordeling 

+3 Aanzienlijk positief effect 

+2 Positief effect 

+1 Beperkt positief effect 

0 Verwaarloosbaar of geen effect 

-1 Beperkt negatief effect, mildering is wenselijk doch niet noodzakelijk 

-2 Negatief, mildering is noodzakelijk  

-3 Aanzienlijk negatief, mildering is noodzakelijk, een alternatieve oplossing is wense lijk 
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14.8.5 Verscherpte natuurtoets 

Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) 

vormen twee belangrijke gebiedsgerichte instrumenten van het Vlaams natuur - en bosbeleid. Artikel 

26bis van het decreet op natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 19 juli 2002 stelt dat een overheid 

geen toestemming of vergunning mag verlenen voor een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare 

schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken.  

In het studiegebied voor de discipline Biodiversiteit komt het VEN en IVON-gebied nr. 126 “West-

Vlaamse Leievallei” voor. De verscherpte natuurtoets van het VEN gaat na of onvermijdbare en 

onherstelbare schade wordt veroorzaakt. Deze zal als duidelijk apart onderdeel worden opgenomen in 

het MER. 

14.8.6 Ontwikkelingsscenario’s 

Zoals onder §12.1 aangegeven worden voor de discipline biodiversiteit geen cumulatieve effecten 

verwacht van de kalibratie en oeverwerken en het vernieuwen van sluizen en bruggen in de stroomop- 

en afwaarts gelegen panden. De afstand tussen de panden is te groot, behalve voor vliegende soorten  

zoals bepaalde vleermuizen en vogels. 

Het aankoppelen van de afgesneden meanders wordt uitgewerkt in een apart project. Een algemene 

visie is momenteel nog in opmaak. Er wordt nagegaan of de oeveraanpassingen aan de Leie ter hoogte 

van de meanders geen belemmering kan vormen voor een optimale inrichting en ontwikkeling van de 

meanders. 

Het ontwikkelingsscenario “natte natuur” (zie §12.3.1) zal een positief versterkend effect hebben op het 

ecologische luik binnen het project Kalibratie van de Leie-as in pand 150 en vice versa. Deze effecten 

zijn echter op dit ogenblik nog onvo ldoende gekend waardoor een volledige beoordeling onmogelijk is. 

In de discipline Biodiversiteit zal bij de effectbespreking kwalitatief nagegaan worden waar er voor zover  

nu gekend interactie zal zijn met de natte natuurontwikkeling in de Leievallei. Verwacht kan worden dat 

dit deels zal overlappen met de bespreking van het ontwikkelingsscenario aankoppelen afgesneden  

meanders, omdat de natte natuur hoofdzakelijk gebonden zal zijn aan die meanders en de valleien van  

de zijbeken die erop uitkomen. 

14.8.7 Milderende maatregelen 

Indien op basis van de impactbeoordeling blijkt dat bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn, zullen 

milderende maatregelen voorgesteld worden om de effecten voor de aanwezige fauna en flora te 

reduceren. Er zal onderscheid gemaakt worden tussen (tijdelijke) maatregelen die genomen kunnen 

worden tijdens de aanlegwerken en permanente mildering. 

Monitoring zal voorgesteld worden indien dit noodzakelijk is. 

14.8.8 Leemtes in de kennis 

De effectbeoordeling zal gebaseerd worden op de meest recent beschikbare gegevens van aanwezige 

natuurwaarden ter hoogte van het studiegebied. In die zin zijn we afhankelijk van de 

monitoringsgegevens die beschikbaar worden gesteld door de beheer- en wetenschappelijke instanties.  

Voor een heel aantal effecten ontbreekt een wetenschappelijk onderbouwde dosis-effectrelatie. Hierbij 

kunnen we bijvoorbeeld denken aan effecten van de wijziging in geluidsniveaus, trillingen en visuele 

verstoring. Daardoor worden deze effecten vooral op basis van ‘expert judgement’ ingeschat. 
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14.9 Methodologie discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en 
Archeologie 

14.9.1 Afbakening van het studiegebied 

Geografische afbakening 

Het studiegebied is het gebied waarin het landschappelijk, bouwkundig en archeologisch erfgoed 

rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloed kan worden door het project. In eerste instantie wordt daarbij 

het projectgebied (grens der werken) als afbakening gekozen . De visuele impact van het project zal 

echter in een ruimer gebied optreden. Voor de begrenzing van het projectgebied wordt de kritische 

kijkafstand van ca. 1km rondom het projectgebied beschouwd, of tot de eerstelijnsbebouwing 

 
Figuur 14-16 Studiegebied discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Inhoudelijke afbakening 

De belangrijkste potentiële effecten van het project liggen in een mogelijke landschappelijke impact en 

verstoring van archeologische waarden. In de effectbespreking worden de tijdelijke/permanente 

wijzigingen van de waardevolle erfgoedelementen en structuren door ruimtebeslag en 

verbreking/wijziging van landschapsecologische relaties en wijziging landschapsbeeld besproken voor 

de aanleg- en de exploitatiefase. 

Parallel met het MER zal een archeologisch vooronderzoek worden uitgevoerd. In het Project-MER 

zullen de studieresultaten van het uitgevoerde onderzoek en de bestaande kennis van de online-

databank van de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) geïntegreerd verwerkt worden t.b.v. de 

effectbeoordeling.  

14.9.2 Methodiek voor de beschrijving van de referentiesituatie 

Informatie ter afbakening van de referentiesituatie voor de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en 

archeologie zal geput worden uit de Landschapsatlas (atlas van de relicten van de traditionele 
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landschappen), de lijst van beschermde monumenten, landschappen, stads - en dorpsgezichten, de lijst 

van vastgesteld onroerend erfgoed, de Centraal Archeologische Inventaris (CAI), historisch 

kaartmateriaal en reeds beschikbaar studiewerk (o.a. landschapsstudie (2007), groenbeheerplan, 

inrichtingsplan Bavikhove-Ooigembos (2018), etc.). 

Daarnaast wordt rekening gehouden met de verschillende archeologienota’s die in de omgeving werden 

opgemaakt. 

Tevens wordt een terreinverkenning gepland waarin de belangrijkste erfgoedwaarden en de huidige 

positieve en negatieve beelddragers in het studiegebied zullen geïnventariseerd worden. Ook wordt 

gebruik gemaakt van zowel historisch als actueel kaartmateriaal om de historiek  van het studiegebied 

na te gaan. 

De perceptieve kenmerken (waarneming) is een belangrijk aandachtspunt binnen de discipline 

landschap: 

- Kwalitatieve bespreking huidige visuele beleving en kwaliteiten binnen het studiegebied; 

- Kwalitatieve bespreking huidige visuele beleving rand projectgebied vanuit directe omgeving. 

14.9.3 Beknopte beschrijving van de referentiesituatie  

14.9.3.1 TRADITIONELE LANDSCHAPPEN 

De zone rond de rechtgetrokken Leie en de afgesneden meanders, met uitzondering van de zone ter 

hoog te van Harelbeke, staat aangeduid als het traditioneel landschap ‘Leievallei’ (Kaart 34). De 

identiteitsbepalende elementen zijn  de afgesneden meanders, verder ook de vlasroterijen en kastelen 

(ook hoeves en ander industrieel erfgoed). Visueel wordt de ruimte gekenmerkt door sterk gerichte, 

smalle vergezichten met grote afwisseling. Bebouwing komt voornamelijk voor langs de valleiranden en 

is sterk ruimte-begrenzend. Verder zijn de lineaire groenelementen sterk structurerend. Naar  

toekomstige ontwikkeling toe is het wenselijk de valleigebieden te vrijwaren van bebouwing en de 

waardevolle sites (meanders, kastelen enz.) te accentueren  (Antrop et al. 2002).  

Het ‘Zandig Leie-Schelde interfluvium’ komt voor ten oosten van de Leie. Het is een overwegend vlak 

landschap met een kenmerkend microreliëf (rivierduinen). Wijdse vergezichten komen niet voor door de 

sterke compartimentering t.g.v. bebouwing en begroeiin g. Verder zijn de relicten van het 

coulissenlandschap (knotbomen) en de talrijke kasteelparken kenmerkend. Naar toekomstige 

ontwikkeling toe is het wenselijk de oprukkende lintbebouwing tegen te gaan en het alluviale landschap 

te accentueren door een visuele buffer te voorzien rond verstedelijkte zones en door herstel van het 

coulissen-meersenlandschap (Antrop et al. 2002). 

Het ‘land van Roeselare-Kortrijk’ komt voor ten westen van de Leie. De open ruimte is sterk versnipperd 

door lintbebouwing, infrastructuur en industrieterreinen. Kleine landschapselementen komen weinig 

voor. Naar toekomstige ontwikkeling toe is het wenselijk de open ruimte relicten te vrijwaren, verdere 

versnippering door infrastructuur en verspreide bebouwing tegen te gaan en selectieve groenaanplanting 

te voorzien ter versterking van de visuele samenhang en als visuele buffer rond verstedelijkte zones  

(Antrop et al. 2002). 

14.9.3.2 HISTORIEK VAN HET LANDSCHAP10 

De voorgeschiedenis van de kanaliseringswerken wordt besproken bij de discipline opper vlaktewater. 

Onderstaande beschrijving richt zich daarom op de historische ontwikkeling van het valleigebied. 

De nadruk ligt op grofschalige ontwikkelingen. 

De oudste archeologische vondsten in het studiegebied stammen uit het Mesolithicum. De Mesolithische 

mens was jager, visser en voedselverzamelaar. Mesolithische kampementen liggen vooral op de 

 
10  Gegevens afkomstig uit o.a. Landschapsstudie (Ecorem & JNC 2007, vervolgstudie Seine-Schelde deel 3), 

Ecologisch gebiedsvisie Gouden Leie (INBO 2007), Geïntegreerd strategisch plan (Belconsulting, 2005 
Vervolgstudie Seine-Schelde Rivierherstel Leie), ruilverkavelingsstudie Vlaamse Landmaatschappij.  



 

 

167 

 

zandruggen langs de beekdalen (bv. te Harelbeke of nabij de Lauwebeek te Wevelgem); of meer in het 

algemeen op hogere punten in of nabij vochtigere milieus (bv. langs de Leie nabij Paters Mote, opwaarts 

Kortrijk). Op Mesolithische vindplaatsen zijn doorgaans weinig restanten terug te vinden. Meestal gaat 

het om vuurstenen, werktuigen of verhoogde concentraties houtskool in ondiepe kuilen. Landbouw werd 

nog niet bedreven tijdens het Mesolithicum.  

De opkomst van de landbouw is in onze contreien te situeren rond 5000 V.C. Omstreeks 3000 V.C. 

vormen landbouw en veeteelt overal in Vlaanderen de hoofdbron van bestaan. Op de minder vruchtbare 

bodems (zandgronden in de Kempen) verarmde de bodem snel en ontstonden heidevelden. De bodems 

in de Leiestreek zijn relatief rijk en waren daarom minder onderhevig aan bodemdegradatie.  

Tijdens de Romeinse tijd kende de landbouw een verdere ontwikkeling door het ontstaan van nieuwe 

teelttechnieken. De Romeinse periode wordt ook gekenmerkt door een verbetering en uitbreiding van de 

infrastructuur. Parallel met de Leie zijn zowel ten noorden als ten zuiden van de rivier restanten van een 

heirbaan terug te vinden. Loodrecht op de as van de Leie zijn ook restanten van heirbanen 

teruggevonden. 

De vroege middeleeuwen (4de eeuw tot 11de eeuw) beginnen met de grote Germaanse invasies. De 

Franken waren meer herders dan boeren, zij zochten natuurlijke weiden, grasland en water voor het vee 

op. Deze elementen waren in de Leievallei aanwezig, vandaar dat diverse archeologische restanten uit 

deze periode zijn teruggevonden. Vroegmiddeleeuwse nederzettingen zijn ook te reconstrueren aan de 

hand van de toponymie: -hem en –ingahem namen stammen uit deze periode (cf. Ooigem). Een ander 

element dat kan wijzen op de Frankische oorsprong van nederzettingen is de vorm van de 

gemeentegrenzen: deze vallen in dit geval samen met natuurlijke grenzen. Dit is het geval in gans het 

studiegebied. 

Het inpalmen van gronden gebeurde in de Frankische periode op twee manieren. Enerzijds was er het 

dorpssysteem waarbij een groep woningen opgericht werden rond het dorpsplein (dries met vijver). Daar 

rond lagen de gemeenschappelijke gronden, in drie blokken. Naast het dorpssysteem kwam in de 

Frankische periode ook het hofsysteem voor, waarbij hoeven verspreid liggen te midden van akkers. In 

de Leievallei is voornamelijk dit hofsysteem terug te vinden (bv. verspreide hoeves tussen Machelen en 

Gottem). De hofkouters vertoonden een drieledige structuur, wat wijst op het drieslagbedrijf.  

De grote middeleeuwse ontginningen vonden plaats van de 11de tot de 13de eeuw. Aanvankelijk vonden 

deze ontginningen voornamelijk plaats op gemakkelijk te draineren en relatief vruchtbare zandleem- en 

leemgronden bvb. in het Leie-Schelde interfluvium ten noorden van Kortrijk. Typerend voor de Leievallei 

is dat het landschap relatief meer gesloten is gebleven in vergelijking met de omringende gebieden. 

Individuele percelen zijn vaak omsloten door hag en of bomenrijen. Anderzijds hebben solitaire hoeven 

in de Leiestreek een relatief belangrijke rol gespeeld bij de ontginningen.  

In de tweede helft van de 13de eeuw kwamen de ontginningen overal in België tot stilstand. Door het 

drieslagstelsel, dat in de Leiestreek steeds op bedrijfsniveau werd toegepast, ontstonden grote open 

kouters met smalle kavels op de hoger gelegen gronden. De overstroombare graslanden nabij de 

waterloop worden aangeduid als meersen. Hier bleef het kleinschaligere landschap met houtkanten en 

hagen behouden.  

Omdat het drieslagstelsel doorgaans op het niveau van het landbouwbedrijf werd toegepast, ontstond 

geen globaal open-field landschap. Wel ontstonden er zgn. micro -openfields waarbij op kleinere groepen 

van percelen het drieslagstelsel werd toegepast. Voor grootschalige invoering van het drieslagsysteem 

(en de daaruit volgende ontwikkeling van het globale open field landschap) was de rechtsheerlijke macht 

van de grootgrondbezitters en heren te zeer uitgehold. Bij de ontginning van  de hoger gelegen kouters 

(deze werden eerder ontgonnen omdat de gronden makkelijker te bewerken waren) was de 

machtspositie van deze heren sterker, zodat hier wel een globaal drieslagstelsel opgelegd kon worden 

en de typische open kouterlandschappen konden ontstaan.  

De valleigronden waren niet geschikt voor akkerbouw en waren in deze periode daarom in gebruik als 

grasland. Deze riviergraslanden waren een groot deel van het jaar ontoegankelijk omwille van 

overstromingen van de Leie. De graslanden kenden doorgaans een hooibeheer. Het meersenlandschap 

met periodisch overstroomde hooilanden langsheen de meanderende Leie wordt vaak gebruikt als 

referentiebeeld voor het landschap van de Leievallei. 
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De 14de en 15de eeuw worden o.a. gekenmerkt door de intensivering van de landbouw (wat leidde tot 

kleinere bedrijven waardoor het landschap versnipperde) en een toename van de teelt van 

nijverheidsgewassen zoals vlas en verfplanten (voor productie van kleurstof).  

Tijdens de 16de en 17de eeuw ontstonden in Vlaanderen streekgebonden varianten op het 

drieslagstelsel. In de Vlaamse zandstreek werd een vrij vruchtopvolgingssysteem toegepast waarbij de 

dries een belangrijk rol speelde. Twee vijfde van de oppervlakte werd gedurende twee jaar als weiland 

gebruikt, dan omgeploegd en terug in de vruchtwisseling betrokken.  

In de 18de en 19de eeuw werd de landbouw verder geïntensiveerd door een aangepast 

vruchtwisselingssysteem, waardoor meerdere vruchten per jaar gewonnen werden. Dit had tot gevolg 

dat bedrijven afnamen in oppervlakte, wat resulteerde in een verdere versnippering van het landschap. 

Vanaf de jaren 60 van de 19de eeuw nam de oppervlakte granen af omwille van de concurrentie met de 

graanimport. Weiland breidde uit, evenals veevoerproductie en industriegewassen. De aar dappelteelt 

kwam op. De 18de en 19de eeuw werden ook gekenmerkt door de ontwikkeling van belangrijke 

infrastructuren. Veel steenwegen werden aangelegd in de 18de eeuw. Het spoorwegennet werd 

aangelegd in de 19de eeuw. In deze periode vonden tevens belangri jke kanaliseringswerken plaats aan 

de Leie (zie discipline oppervlaktewater). Deze werken hadden tot gevolg dat het landschap 

versnipperde. De kanalisering zorgde voor een snellere waterafvoer waardoor de valleigronden 

verdroogden en het typerende beeld van de natte hooilanden langs de Leie deels verloren ging.  

De periode eind 19de eeuw en begin 20ste eeuw wordt getekend door de grote agrarische depressie. 

Veel landbouwers stopten hun activiteiten en zochten werk in de industrie, die in deze periode een sterke 

ontwikkeling kende. Anderen gingen als seizoensarbeider werken in Frankrijk.  

De industrialisering van de landbouw voltrekt zich pas in het midden van de 20ste eeuw. Dit ging gepaard 

met schaalvergroting en mechanisatie. Om schaalvergroting en mechanisatie te kunnen realiseren, 

werden ruilverkavelingen uitgevoerd; smalle strookvormige percelen werden vervangen door grotere 

blokvormige percelen. In veel gevallen gingen bij ruilverkavelingen natuurwaardes verloren: gronden 

werden opgehoogd of gedraineerd, rivieren rechtgetrokken, kleine landschapselementen verdwenen. 

Door de schaalvergroting en mechanisatie van de landbouw en de hieruit volgende aanpassingen aan 

perceelsindeling, perceelsrandbegroeiing en drainage, is het traditionele meersenlandschap op de 

meeste plaatsen langs de Leie niet meer terug te vinden. 

14.9.3.3 ACTUELE TOESTAND 

Geomorfologie 

De Leievallei is vandaag een relatief brede vallei, met een matig tot uitgesproken microreliëf. Ter hoogte 

van het studiegebied is de vallei 100 tot 500 meter breed. De hoogteligging varieert tussen 8,5 meter 

(lokale depressies langsheen de meanders) en 16 meter TAW. Het gemiddelde verval van de Leie 

bedraagt voor het studiegebied  ongeveer 11 cm per km. Dit kleine verval gaf aanleiding tot de 

ontwikkeling van een meanderende rivier. In het verleden werd de Leie echter rechtgetrokken ten 

behoeve van de scheepvaart (zie eerder). De meeste meanders werden hierbij afgesneden, soms ook 

gedempt. 

Langsheen de (oude loop van) de Leie komt op de meeste locaties een smalle zone met kleigronden 

voor. Tussen deze kleigronden (komgronden) en de meander is op sommige locaties nog een oeverwal 

terug te vinden. Dit systeem van oeverwallen en komgronden zijn ontstaan door grootschalige 

ontbossingen en omzettingen naar akkers en grasland  na de vroege Middeleeuwen, waarbij de 

bodemerosie sterk toenam en waardoor dit erosiemateriaal in de rivieren terechtkwam. Hierbij ontstond 

een typische meanderende vlakterivier die door periodieke overstromingen kleiige komgronden en meer 

zandige oeverwallen vormde. Hierdoor ontstond binnen een relatief klein gebied een zeer gevarieerde 

abiotiek zowel op vlak van bodem als hydrologie, met veel microreliëf. Veel van de komgronden werden 

opgehoogd zodat de natuurlijke bodemtypes en het natuurlijke reliëf hi er niet meer zichtbaar zijn. Door 

agrarische activiteit (begrazing en drainage van het alluviaal gebied) werd het moerassige alluvium 

omgevormd tot halfnatuurlijke graas- en hooiweiden. De opgehoogde terreinen bevinden zich vaak 

tussen het Leiekanaal en de afgesneden meanders, waardoor de natuurlijke structuur van het 

Leielandschap niet zichtbaar is voor de recreant die langsheen het kanaal fietst. Door de kanalisatie van 

de Leie stroomopwaarts Deinze is de rivier afgescheiden van zijn vroegere meanders, waardoor de 
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waterafvoer sneller verloopt en de omliggende meersen niet meer overstromen. Ook erosie - en 

sedimentatieprocessen in de waterloop zelf verminderen (erosie buitenbochten, sedimentatie 

binnenbochten). Hierdoor raakt de rivier zijn sediment niet meer kwijt in de komgronden of op 

oeverwallen, maar wordt het afgezet in de rivier zelf, wat leidt tot (ongewen ste) slibophopingen. 

De hoger gelegen percelen bestaan voornamelijk uit zandleemgronden of zandgronden (zandig Schelde 

Leie interfluvium).  

De belangrijkste geomorfologische structuren die voorkomen binnen het studiegebied zijn: 

- Niet-opgehoogde alluviale kleigronden: zijn eerder schaars en gefragmenteerd. Deze gronden 

worden traditioneel gebruikt als grasland en kennen een meer gesloten landschapsstructuur 

met veel kleine landschapselementen (meersen); 

- Deels verstoorde alluviale kleigronden (t.h.v. meander van Bavikhove): deze gronden zijn 

opgehoogd t.b.v. de landbouw. De mate van ophoging is beperkt, zodat de impact op 

hydrologisch vlak (i.h.b. grondwaterstand, overstroombaarheid) eerder klein is. Door de 

ophoging zijn de kenmerken van de bovenste bodemlaag  gewijzigd, wat implicaties heeft voor 

de mogelijkheden voor natuurherstel; 

- Oeverwallen: duidelijk terug te vinden t.h.v. en meander van Bavikhove; 

- Steile valleiranden: zijn terug te vinden aan de buitenbocht van de meander van Bavikhove; 

- Hoger gelegen gronden: worden traditioneel gebruikt voor akkerbouw en hebben daarom 

meestal een meer open landschap (kouters). 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste geomorfologische structuren. 

Hier wordt ook een algemene waardering van de gaafheid van deze structuren gegeven. In deze 

waardering wordt aangegeven of het om een gaaf of verstoord systeem (sterk verstoord: quasi volledig 

opgehoogd – weinig verstoord: ophoging verstoort open valleilandschap niet) en of er waardevolle 

valleitypische elementen aanwezig zijn (vb. gave steilranden, oeverwallen of komgronden). 

Tabel 14-32 Belangrijkste valleitypische geomorfologische structuren 

Deelgebied Belangrijkste structuren Gaafheid  Beoordeling 

Meander van Sint-

Baafs-Vijve 

- Oeverwal 

- Komgrond 

- Onverstoord 

- Onverstoord 

Gaaf met waardevolle 

elementen 

Meander 

Schoondale 

- Komgronden 

- Schoondalebeek 

- Grotendeels opgehoogd 

- Grotendeels ingebuisd 

Sterk verstoord  

Meander van 

Wielsbeke   

- Binnengebied volledig opgehoogd 

(slibstort) 

Sterk verstoord 

Meander van 

Munkenhof - Paddebeek  - Mondt rechtstreeks uit in kanaal  

Vrij gaaf 

Omgeving 

Ooigembos - Paddebeek   

- Monding Paddebeek verplaatst, 

vallei onverstoord 

Verstoord met 

waardevolle elementen 

Meander van 

Bavikhove 

- Komgronden 

- Oeverwal 

- Steile valleirand 

- Vallei van Plaatsbeek 

- Deels opgehoogd 

- Onverstoord 

- Onverstoord 

- Weinig verstoord 

Weinig verstoord met 

waardevolle elementen 

Landschappelijk erfgoed 

Binnen het projectgebied is geen beschermd landschappelijk erfgoed aanwezig ( Kaart 36). Het 

Ooigembos, grenzend aan de Leie, is beschermd als cultuurhistorisch landschap (KB 09/02/1951), 

evenals het aangrenzend gelegen kasteeldomein van Ooigem (KB 09/02/1951). 

Bouwkundig erfgoed 

Gezien de geplande werken binnen het openbaar domein (d.w.z. binnen de huidige jaagpaden) van de 

rechtgetrokken Leie blijven, komen er geen erfgoedwaarden voor binnen het projectgebied. Wel zijn er  

verschillende hoeves en andere gebouwen terug te vinden, die grenzen aan of in de nabijheid van het  
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Leiekanaal gesitueerd zijn en die opgenomen zijn in de vastgestelde inventaris onroerend erfgoed (Kaart 

37) of beschermd zijn als monument (Kaart 36) (van zuid naar noord): 

- Bedrijfsgebouwen (ID 40982); 

- Hoeve Te Beaulieu (beschermd monument KB 20/12/2011); 

- Oorlogsmonument ter herinnering aan de Leieslag (ID 49678); 

- Kasteeldomein van Ooigem: landhuis en duiventoren (beschermd monument KB 09/02/1951)  

- Hoeve Munkenhof (ID 73700); 

- Drietrapsluis (beschermd monument KB 10/06/1999). De sluis van Ooigem bevindt zich op de 

kruising van het Kanaal Roeselare-Leie en het Leiekanaal. De oorspronkelijke drietrapssluis 

werd gebouwd in de 19de eeuw bij de aanleg van het Kanaal Roeselare-Leie, maar deze wordt 

sinds lang niet meer gebruikt. In het kader van het transnationale Interreg IIIB project 'Canal 

Link' wordt de drietrapssluis gerestaureerd ten behoeve van de pleziervaart. Op die manier 

zullen de plezierboten toch het kanaal op en af kunnen op tijdstippen dat de grote sluis dicht is; 

- Hoeve Ter Leie (ID 28119); 

- Hoeve Hof Ter Linden (ID 70399); 

- Parochiekerk Sint-Bavo (beschermd monument KB 19/04/1937); 

- Parochiekerk Sint-Eloois (beschermd monument KB 19/04/1937). 

Archeologisch erfgoed 

De historische stadskern van Harelbeke is aangeduid als vastgestelde archeologische zone (Kaart 37). 

Het projectgebied grenst hieraan. 

De Centraal Archeologische Inventaris (CAI) vermeldt ter hoogte van het projectgebied één gekende 

vindplaatsen (70260) en betreffen waarnemingen van menselijke aanwezigheid (lithisch materiaal en 

aardewerk) uit de steentijd, ijzertijd en Romeinse periode (Kaart 38). 

In het kader van voorliggend project zal een archeologienota worden opgemaakt. De algemene 

archeologische verwachting op basis van onderzoek in pand 140 geeft aan dat het studiegebied een 

verwachting kent voor zowel intacte vuursteenconcentraties uit de steentijden, als voor grondsporensites 

(te dateren tussen het neolithicum en de nieuwste tijd). De verwachting is wel dat verder onderzoek naar 

grondsporensites - gezien de erg lage complexwaarde - slechts een beperkte kenniswinst zal opleveren. 

Daarnaast zijn er gezien de instabiliteit van het huidige dijklichaam grote logistieke bezwaren tegen de 

uitvoer van gravend vooronderzoek naar grondsporensites. Voor intacte vuursteenconcentraties uit de 

steentijden is er wel degelijk potentieel op kennisvermeerdering aanwezig. Verder vooronderzoek is dan  

ook noodzakelijk. 

Visueel-ruimtelijke kenmerken 

De gekanaliseerde Leie met begeleidende bomenrijen en verhoogde dijken vormt een dominant 

landschapselement. Kenmerkend zijn het rechtlijnig karakter en de kunstmatige oevers, die voor een 

groot gedeelte een oeververdediging uit beton hebben . Aanliggende meanders zijn hierdoor vaak 

verborgen of slecht waarneembaar en de continuïteit van de oorspronkelijke v alleibodem is zeer 

versnipperd. Langsheen industriegebieden zorgen de bomenrijen en dijken wel voor een waardevol 

groenscherm. 

Grote breed slingerende en kleine minder slingerende meanders zijn de voornaamste restanten van de 

oude Leie in het valleilandschap. Ze zijn vaak gedeeltelijk gedempt of onderbroken en afgesneden van 

de Leie, waardoor de ruimtelijke samenhang niet meer leesbaar is. De beleving van de rivierdynamiek 11 

is op veel plaatsen grotendeels verdwenen; plaatselijk worden deze oude meanders beg rensd door 

opgaand groen, waardoor de leesbaarheid en herkenbaarheid toeneemt; 

De valleiruimte neemt afwisselend verschillende vormen aan:  

- Open, redelijk brede en doorgaande landschapsruimtes met grote, breed slingerende 

meanders; 

- Duidelijk smallere valleibodem met kleinere, minder slingerende meanders; 

- Opvallende aanwezigheid van industrie en bedrijventerreinen; 

 
11  Gebruik van de term vanuit visueel-ruimtelijke context  
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- Doortocht door stedelijk gebied met bebouwing en industrie tot aan de oevers; 

- Duidelijk contrast tussen een brede, open binnenbocht (“holle” kant) en de steil omhooggaande 

buitenbocht (“bolle” kant); 

- Brede en open historische meersengebieden met mooie vergezichten.  

Door verschillende zichtbarrières is er weinig samenhang tussen landschappelijke elementen en 

attractiepunten. Dicht beplante en verhoogde dijken, hoger liggende wegen en bruggenhoofden, en 

smalle doorgangen onder de bruggen vernauwen het zicht en blokkeren de continuïteit van het 

valleilandschap. Op verschillende plaatsen in de vallei zijn terreinen kunstmatig opgehoogd ten opzichte 

van het natuurlijke niveau (baggerslibstorten, industrie- en bedrijventerreinen). Ze hebben een grote en 

storende impact op de continuïteit en leesbaarheid van het valleireliëf. 

Aan de rand van stedelijke gebieden bevinden zich heterogene stedelijke rivierlandschappen met 

verspreide intensieve recreatie, industrie en bedrijvenzones. De zichtrelatie vanuit de vallei naar deze 

industriële zones is sterk aanwezig. Door het riviergebonden karakter en de (historische) link met de Leie 

als economische ader, zijn de industriële en infrastructurele bouwwerken een beeld - en 

identiteitsbepalend element voor de Leievallei. 

Vanaf de vallei zijn er belangrijke zichten op kerken, schouwen of andere markante punten in de 

omgeving aanwezig. Het stadscentrum van Harelbeke is echter zowel visueel als functioneel afgekeerd 

van de Leie. De bebouwing is met de achterkant naar de Leie toe gekeerd en er zijn weinig doorkijken 

vanuit de straten.  

14.9.4 Methodiek voor de effectbepaling en –beoordeling 

14.9.4.1 BELANGRIJKE INGREEP-EFFECTEN 

Het begroten en beoordelen van de effecten gebeurt vanuit drie benaderingswijzen: 

- Structuur en relatiewijzigingen; 

- Wijzigen erfgoedwaarden; 

- Wijzigen perceptieve kenmerken. 

Structuur en relatiewijzigingen 

Als gevolg van de herinrichting van de Leie kunnen directe effecten op de landschapsstructuur optreden, 

het kan gaan om abiotische verstoring, aantasting van landschapselementen (versnippering), 

landschapsecologische verstoring of functionele versnippering van het actuele gebruik door  veranderde 

toegankelijkheid, gewijzigde gebruiksmogelijkheden,…. 

Wijziging erfgoedwaarden 

De kern van het landschappelijke erfgoed is de landschappelijke structuur die gegroeid is uit een 

eeuwenlange organisatie en herinrichting door de mens van zijn leefmilieu. Deze basisstructuren zijn 

soms nog duidelijk bewaard gebleven in het landschap, alhoewel het gebruik en de invulling van de 

ruimten en het gebruik of de functie van de constituerende elementen in de loop van de tijd zijn 

veranderd. Zowel deze structuren als elementen vormen het landschappelijk erfgoed.  

Behalve deze zichtbare relicten zijn er nog heel wat getuigenissen van ons erfgoed onzichtbaar en niet 

gekend, maar potentieel aanwezig onder ieder materiële laag van het huidige landschap. De bodem en 

iedere constructie vormt een waar archief van ons natuurlijk en cultuurhistorisch erfgoed. Gebieden waar 

het bodemprofiel niet verstoord is geworden, bezitten een hoge kans dat hierin waardevolle artefacten 

of sporen van een natuurlijke ontwikkeling bewaard zijn gebleven. Het beoordelen van die potentiële 

waarde door het aangeven van aandachtsgebieden is een taak van deze discipline. Het onderzoeken 

van deze potenties valt buiten de opdracht. 

Voor de beschrijving van effecten op erfgoedwaarde is het belangrijk dat men zich realiseert dat het 

voortbestaan van de bestudeerde elementen en structuren sterk afhankelijk is van de (historische) 

economische, sociale, politieke en juridische omstandigheden waarbinnen zij functioneren. Dit betekent 
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dat effecten ook via veranderingen in deze omstandigheden (leefwijze, cultuur, inkomensbronnen e.d.) 

kunnen optreden. 

In het kader van voorliggend project zijn zowel indirecte effecten op het landschappelijk, bouwkundig en 

het archeologisch erfgoed nader te bestuderen. 

Landschap 

Onder deze hoofding worden erfgoedaspecten van het landschap behandeld die betrekking hebben op 

geomorfologische en historisch-geografische structuur. De effecten op structuur- en relatiekenmerken 

werden reeds eerder besproken. Hier komt enkel nog het erfgoedaspect aan bod. Daarbij is ook de 

relatie met de andere erfgoedelementen (bouwkundige erfgoed en archeologie) van groot belang.  

Bouwkundig erfgoed 

Er zal gekeken worden naar eventuele indirecte impacten (bijvoorbeeld contextverlies) op het nabij  

gelegen bouwkundig erfgoed. Daarbij wordt zowel gekeken naar beschermd als naar niet-beschermd 

erfgoed. De beoordeling gebeurt kwalitatief door een beschrijving van waarden (beschermde en niet-

beschermde) en te verwachten effecten. 

Archeologie 

Het inschatten van de impact op het archeologisch patrimonium is niet eenvoudig. Voor het betrokken 

gebied wordt een archeologienota opgemaakt die inzicht moet geven in de archeologische potentie van 

het gebied. Daarbij worden de inventaris van de gekende vindplaatsen opgezocht uit de Centrale 

Archeologische Inventaris12 en worden bijkomende bronnen geraadpleegd.  

Wijziging perceptieve kenmerken 

De perceptieve kenmerken van de landschappen moeten niet uitsluitend in visuele termen worden 

beschouwd, maar ook in termen van waardering van kwaliteit en gebruikswaarde van landschappen. De 

interpretatie van deze waarden steunt op de perceptieve analyse van landschappen. 

Wijzigingen van de perceptieve kenmerken kunnen specifiek voor dit project veroorzaakt worden door 

een wijziging van het landschapsbeeld (veranderen of toevoegen van landschapselementen) of indirect 

door veranderingen in het gebruik van het landschap. 

14.9.4.2 BEOORDELINGS- EN SIGNIFICANTIEKADER 

Beoordelingscriteria met betrekking tot de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

kunnen nooit volledig uit kwantitatieve grootheden bestaan door de complexiteit en het holistisch karakter 

van het studieobject. De beoordeling in de verschillende effectengroepen zal daarom enerzijds steunen 

op objectieve criteriawaarden en anderzijds steunen op ond erzoek met betrekking tot invloed op 

omgevingsfactoren, perceptie en gedrag. 

De erfgoedwaarde heeft in essentie betrekking op het archeologisch patrimonium, het bouwkundig 

erfgoed, de historisch-geografische elementen en structuren. Daarnaast speelt de visueel ruimtelijke 

samenhang (vb. stads- of dorpsgezichten) en het statuut van het relict (al dan niet beschermd) een 

belangrijke rol.  

Ingrepen in het landschap kunnen leiden tot het wijzigen van elementen, patronen en samenhangen met 

het wijzigen van de erfgoedwaarden tot gevolg. Behalve de zichtbare relicten, kunnen in het studiegebied 

nog heel wat getuigenissen van ons erfgoed onzichtbaar en niet gekend zijn. Ze zijn immers potentieel 

aanwezig in iedere laag van het landschap.  

 
12  De databank van het CAI omvat zones waar reeds erfgoedwaarden onderzocht werden, waar toevalsvondsten 

werden gedaan of waar systematische prospectie laat vermoeden dat er zich een archeologische site kan 

bevinden. Veel van deze vindplaatsen dienen nog geëvalueerd te worden op hun waarde. 
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Er wordt aangenomen dat kalibratiewerken aan de Leie slechts minimale veranderingen meebrengen in 

de waterhuishouding van het gebied en dat er hierdoor bijgevolg geen indirecte effecten zullen ontstaan 

op erfgoedwaarden (bebouwing en/of archeologie).  

Tabel 14-33 Overzicht van effecten op landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie en te hanteren 

beoordelingskader 

Effect Criterium Methode 

Effectgroep structuur- en relatiewijzigingen 

Functionele versnippering actueel 
gebruik 

Oppervlakte van verschillende 
functies / oppervlakte per 

deelgebied 

Inschatting impact op basis van 
ingrepen en aanwezige functies 

Effectgroep wijziging erfgoedwaarde 

Verdwijnen en verstoren van 

historisch geografische elementen 
en structuren 

Kwalitatieve bespreking Kwalitatieve bespreking 

Effect op historische continuïteit 

van het landschap 

Effect op historische continuïteit 

van het landschap 

Kwalitatieve bespreking 

Effecten op bouwkundig erfgoed Beïnvloeding context bouwkundig 
erfgoed 

Kwalitatieve bespreking 

Effecten op archeologie Vergraving m² + kwalitatieve interpretatie 

Deformatie Kwalitatieve interpretatie 

Effectgroep wijziging perceptieve kenmerken 

Verwijderen, veranderen of 
toevoegen van 

landschapselementen  

Bepalen van de absolute visueel-
ruimtelijke effecten: verwijderen of 

toevoegen van 
landschapselementen 

Kwalitatief 

Voor de kwalitatieve beoordelingen wordt gebruik gemaakt van het toetsingskader in Tabel 14-34. 

Tabel 14-34 Toetsingskader landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie  

Effect Kwetsbaarheid/Waarde Omvang Duur van de impact 

Functionele 

versnippering actueel 
gebruik 

 Mate van functionele 

veranderingen in de 
landschapseenheden, 

door veranderingen in 
toegankelijkheid, 

induceren van nieuwe 
ontwikkelingen, 

versnijding van 
functionele relaties tussen 

landschapsstructuren, … 

Tijdelijk/permanent 

Omkeerbaar/onom-
keerbaar 

Verdwijnen en verstoren 
van historisch 

geografische elementen 
en structuren 

Cultuurhistorische 
belangrijkrijkheid van zones 

(evaluatie herkenbaarheid 
van cultuurhistorisch 

belangrijke landschappelijke 
structuren en 

samenhangende elementen  

Mate van vernietiging of 
doorsnijding van 

historisch-geografisch 
waardevolle structuren in 

het landschap 

Vernietiging is steeds 
definitief 

Effect op historische 
continuïteit van het 

landschap 

Cultuurhistorische 
belangrijkrijkheid van de 

overblijfselen 

Mate van impact op 
processen en zichtbare 

overblijfselen van 
historische ontwikkelingen 

die de 
landschapskenmerken 

hebben bepaald 

Processen kunnen 
tijdelijk/permanent of 

omkeerbaar/onom-
keerbaar zijn 

Effecten op bouwkundig 

erfgoed 

Waardering van het erfgoed 

(lokale of nationale 
erfgoedwaarden, erkende- 

of niet erkende 
erfgoedwaarden),  

Mate van vernietiging van 

bouwkundig 
erfgoedwaarden (aantal, 

omvang en beïnvloeding 
van erfgoedwaarden), van 

visueel-ruimtelijke 
samenhang tussen 

eenheden van 
ensembles, van 

immateriële en 

Directe vernietiging is 

steeds definitief 

Indirecte aantasting kan 

tijdelijk/permanent zijn 
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Effect Kwetsbaarheid/Waarde Omvang Duur van de impact 

functionele verbanden 

tussen erfgoed en 
omgeving. 

Effecten op archeologie Waardering van de 

archeologische site 
(datering, 

bewaringstoestand, …) 

Omvang van de 

vergraving , van 
grondwaterstands-

verlaging, …, omvang van 
deformatie in relatie tot 

aanwezigheid van 
samendrukbare en/of 

niet-verstoorde bodems 
thv (potentiële) 

archeologische sites 

Vernietiging is steeds 

definitief 

Verwijderen, 

veranderen of 
toevoegen van 

landschapselementen 

Kwaliteit en gebruikswaarde 

van landschappen 

Omvang/aantal en de 

kenmerken van de 
landschapselementen die 

worden verwijderd en/of 
toegevoegd. Er wordt 

rekening gehouden met 
de inpasbaarheid van de 

ingreep.  

Tijdelijk/permanent 

Omkeerbaar/onom-
keerbaar 

Tabel 14-35 Beoordelingskader landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Effectbeoordeling Score Beoordeling 

Permanent en/of uitgebreid in oppervlakte -3/+3 Sterk negatief / positief 

Tijdelijk / uitgebreid of permanent / plaatselijk  

Tijdelijk en beperkt in oppervlakte en hoge waardering 

-2/+2 Matig negatief / positief  

Tijdelijk en beperkt in oppervlakte en matige/lage waardering -1/+1 Zwak negatief / positief 

Geen of verwaarloosbaar effect 0 Geen / verwaarloosbaar effect 

Daarbij dient ‘tijdelijk’ geïnterpreteerd te worden als een effect dat enkel bestaat tijdens de aanlegfase. 

14.9.5 Ontwikkelingsscenario’s 

De ontwikkelingsscenario’s zijn niet relevant ten aanzien van de discipline landschap, bouwkundig 

erfgoed en archeologie. 

14.9.6 Milderende maatregelen 

Directe effecten op erfgoedwaarden zijn per definitie onomkeerbaar. Het voorkomen van impact op 

erfgoedwaarden –landschappelijk, bouwkundig of archeologisch - is bijgevolg prioriteit, bv. bij de keuze 

van uitvoeringsmaatregelen. Daarnaast kunnen flankerende maatregelen worden voorzien om indirecte 

effecten te voorkomen (bv. impact van grondwaterstanden, samendrukken van bodem) of om te komen 

tot een betere landschappelijke inpassing. 

14.9.7 Leemtes in de kennis 

Het éénduidig inschatten van de effecten van de geplande ingrepen op het bodemarchief is niet altijd 

mogelijk. Rechtstreekse effecten, zoals vergraving, zijn goed te duiden. Indirecte effecten ten gevolge 

van erosie, vernatting op het bodemarchief zijn vaak veel minder duidelijk. Vast staat wel dat het 

projectgebied een zeer complexe wordings- en bewoningsgeschiedenis heeft en slechts na zeer grondig 

onderzoek al zijn geheimen zal vrijgeven. De nodige omzichtigheid is geboden. 

Er is nog geen duidelijkheid over de exacte werfinrichting en de werforganisatie. De initiatiefnemer wil 

hieromtrent aan de aannemer tot op zekere hoogte de nodige vrijheid geven, maar waarbij uitgegraven 

gronden, waterbodem en materialen maximaal over het water moeten getransporteerd worden.. Vanuit 

de discipline zullen daarom inrichtings- en organisatiewijzen die leiden tot onaanvaardbare 

milieueffecten, als uitgesloten zones of – werkwijzen worden aangeduid (zie mildering).  
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BIJLAGE 1. VISIE OEVERTYPES 
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LUCHTKWALITEITSDOELSTELLINGEN 

Grenswaarden/doelstellingen Europese Kaderrichtlijn Lucht 

In onderstaande tabel worden de actueel van toepassing zijnde, en de reeds vastgelegde toekomstige 

luchtkwaliteitsdoelstellingen opgenomen, zoals af te leiden uit de Europese regelgeving, en  in 

Vlaanderen via Vlarem-II wetgeving geïmplementeerd. 

Tabel 16-1 Luchtkwaliteitsdoelstellingen overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn ‘Lucht’ (herziening 

goedgekeurd op 14 april 2008)  

Polluent Middelingtijd Grenswaarde Overschrijdings-marge Datum 
waarop aan 

de 
grenswaarde 

moet voldaan 
worden 

Zwevende deeltjes (PM10) 

Daggrenswaarde 
voor de 
bescherming van de 

gezondheid van de 
mens 

24 uur 50 µg/m
3
 PM10 mag 

niet meer dan 35 
keer per jaar worden 

overschreden. 
(35/365 -> P 90,40 -  

50% bij de inwerking-
treding van deze richtlijn, 
op 1 januari 2001 en 

daarna om de twaalf 
maanden met een 

gelijkblijvend 
jaarpercentage afnemend 

tot 0% uiterlijk 1 januari 
2005 

1 januari 2005 

Jaargrenswaarde 
voor de 
bescherming van de 

gezondheid van de 
mens 

Kalenderjaar 40 µg/m
3
 PM10 

 

20% bij de inwerking-
treding van deze richtlijn, 
op 1 januari 2001 en 

daarna om de twaalf 
maanden met een 

gelijkblijvend 
jaarpercentage afnemend 

tot 0% uiterlijk 1 januari 
2005 

1 januari 2005 

Zwevende deeltjes (PM2,5) 

Jaargrenswaarde 
voor de 
bescherming van de 

gezondheid van de 
mens 

Kalenderjaar 25 µg/m
3
 PM2,5 

1
  1 januari 2015 

1
 : tot 2015 geldt de waarde als streefwaarde; voor 2020 staat een indicatieve waarde van 20 µg/m³ vermeld.  

Stikstofdioxide (NO2) en stikstofoxiden (NOX) 

Uurgrenswaarde 
voor de 
bescherming van de 

gezondheid van de 
mens 

1 uur 200 µg/m
3
 NO2 mag 

niet meer dan 18 
keer per 

kalenderjaar worden 
overschreden 

(18/8760 -> P 99,79 
-  

50% bij de inwerking-
treding van deze richtlijn, 
op 1 januari 2001 en 

daarna om de twaalf 
maanden met een 

gelijkblijvend 
jaarpercentage afnemend 

tot 0% 

1 januari 2010 

Jaargrenswaarde 
voor de 
bescherming van de 

gezondheid van de 
mens 

Kalenderjaar 40 µg/m
3
 NO2 

 

50% bij de inwerking-
treding van deze richtlijn, 
op 1 januari 2001 en 

daarna om de twaalf 
maanden met een 

gelijkblijvend 
jaarpercentage afnemend 

tot 0% uiterlijk 1 januari 
2010 

1 januari 2010 

Alarmdrempel Uurbasis 400 µg/m
3
 NO2 

gedurende 3 

opeenvolgende uren  

Geen 
overschrijdingsmarge 

1 januari 2010 
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Polluent Middelingtijd Grenswaarde Overschrijdings-marge Datum 
waarop aan 

de 
grenswaarde 

moet voldaan 
worden 

Jaargrenswaarde 
voor de 

bescherming van de 
vegetatie 

Kalenderjaar 30 µg/m
3
 NOx Geen 

overschrijdingsmarge 
19 juli 2001 

In Vlaanderen 
zijn evenwel 

geen gebieden 
gedefinieerd 

waar de 
grenswaarde 

van 
toepassing is 

Zwaveldioxide (SO2) 

Uurgrenswaarde 
voor de 

bescherming van de 
gezondheid van de 

mens 

1 uur 350 µg/m
3
 mag niet 

meer dan 24 keer 

per kalenderjaar 
worden 

overschreden 

150 µg/m
3
 (43%) bij de 

inwerkingtreding van deze 

richtlijn, op 1 januari 2001 
en daarna om de twaalf 

maanden met een 
gelijkblijvend jaarper-

centage afnemend tot 0% 
uiterlijk 1 januari 2005 

1 januari 2005 

Daggrenswaarde 
voor de 

bescherming van de 
gezondheid van de 

mens 

24 uur 125 µg/m
3
 mag niet 

meer dan 3 keer per 

kalenderjaar worden 
overschreden 

geen 1 januari 2005 

Koolstofmonoxide (CO) 

Grenswaarde voor 
de bescherming van 

de gezondheid van 
de mens 

Gemiddeld dagelijks 
maximum over 8 uur 

10 mg/m
3
 6 mg/m

3
 op 13 december 

2000, op 1 januari 2003 en 

daarna om de 12 
maanden afnemend met 2 

mg/m
3
, om op 1 januari 

2005 uit te komen op 0% 

1 januari 2005 

Lood (Pb) 

Jaargrenswaarde 
voor de 

bescherming van de 
gezondheid van de 

mens 

kalenderjaar 0,5 µg/m
3
 100% 1 januari 2001 – 12 

maanden afnemend tot 

0% op 1 januari 2005 
(2010) 

1 januari 2005 

(1 januari 
2010) 

Benzeen (C6H6) 

Jaargrenswaarde 
voor de 

bescherming van de 
gezondheid van de 

mens 

kalenderjaar 5 µg/m
3
  1 januari 2010 

 daggemiddelde 50 µg/m³ (als 98P) - - 

Ozon (O3) 

Streefwaarde voor 
de bescherming van 

de gezondheid van 
de mens 

Gemiddeld dagelijks 
maximum over 8 uur 

120 µg/m³ (25 x 
gemiddelde over 3 

jaar) 

Grenswaarde nog niet 
definitief 

1 januari 2010 

 

Niettegenstaande de ingevoerde doelstellingen inzake PM2,5, (fractie die als schadelijker voor de 

gezondheid kan beschouwd worden dan PM10), blijkt uit evaluatie van de gegevens dat alsnog het 

respecteren van de daggemiddelde doelstelling  inzake PM10 de meest kritische factor is ten aanzien 

van het al of niet voldoen aan de luchtkwaliteitseisen. Dit heeft vnl. te maken met de hoogte van de 

jaargemiddelde PM2,5 doelstellingen, het feit dat de PM2,5 concentratie doorgaans zowat 60 à 70% van 

de PM10 concentratie uitmaakt, en dat statistisch gezien 35 overschrijdingen van de daggemiddelde 
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PM10 grenswaarde van 50 µg/m³ zou optreden bij een jaargemiddelde PM10 concentratie van 32 à 33 

µg/m³. 

Indien in 2020 de strengere jaargemiddelde grenswaarde van 20 µg/m³ inzake PM2,5 van kracht zou 

worden (invoering dient op Europees vlak nog bevestigd te worden), kan deze nieuwe norm inzake PM2,5 

wel als strengste beoordelingscriterium inzake PM beschouwd worden. 

Aanvullende grenswaarden/doelstellingen inzake lucht-

kwaliteit 

Aanvullende grenswaarden/doelstellingen kunnen betrekking hebben op: 

- Wettelijke (Vlarem-II) bepalingen 

- Richtwaarden WGO 

- Gezondheidskundige advieswaarden (GAW) Vlaamse overheid  

- Andere internationaal gehanteerde g renswaarden/doelstellingen 

M.b.t. de grenswaarden opgenomen in de Kaderrichtlijn Lucht dient gesteld dat het voldoen hieraan 

zeker niet impliceert dat er geen gezondheidseffecten meer zullen zijn. Dit is geenszins het geval m.b.t. 

fijn stof waarvan aangenomen wordt dat er geen onderste concentratie bestaat beneden dewelke er 

geen (gezondheids)effecten meer zouden optreden. Doelstellingen inzake gezondheid zitten vervat in 

o.a. de WGO richtwaarden en de Vlaamse GAW (gezondheidskundige advieswaarden. 

PM 

Inzake PM10 wordt door WGO een jaargemiddelde doelstelling van 20 µg/m³ voorop gesteld. Deze 

waarde komt overeen met de Vlaamse GAW.  

Inzake PM2,5 wordt door de WGO een jaargemiddelde doelstelling van 10 µg/m³ voorop gesteld.  

NO2 

Door de WGO wordt thans nog een jaargemiddelde richtwaarde van 40 µg/m³ gehanteerd, daar waar 

als Vlaamse GAW een jaargemiddelde concentratie van 20 µg/m³ gehanteerd wordt. 

De WGO-uurgemiddelde richtwaarde bedraagt 200 µg/m³. 

HCl en HF 

Vlarem-II grenswaarde inzake HF van 3 µg/m³ als 98P 

WGO richtwaarde van 1 µg/m³ HF als jaargemiddelde  

TA-luft beschermingswaarde van 0,4 µg/m³ HF als jaargemiddelde 

TA-luft beschermingswaarde van 0,3 µg/m³ fluorzouten als jaargemiddelde 

Vlarem-II grenswaarde inzake HCl van 300 µg/m³ (als 98P waarde)  

 

Stofdepositie 

Vlarem-II richt- of grenswaarden van respectievelijk 350 of 650 mg/m².dag  

Dit betreft waarden die betrekking hebben op niet-gevaarlijk stof. Controle ervan dient te gebeuren 

overeenkomstig een specifieke meetstrategie met meetposten rondom de bron, waarvoor de gemiddelde 

depositiewaarde berekend wordt. 
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Zware metalen in neervallend stof 

Tabel 16-2 Jaargemiddelde grens- en streefwaarden inzake depositie van zware metalen uitgedrukt in µg/m².dag 

(als gemiddelde op jaarbasis) 

 Grenswaarde 

Vlarem-II 

Richtwaarde 

Vlarem-II 

TA-luft 

Lood 3.000 250 100 

Cadmium  20 2 

Nikkel   15 

Arseen   4 

Kwik   1 

Vanadium  
 

 

Mangaan    

Thallium  10 2 

Zware metalen (in zwevend stof) 

Naast enkele Europees vastgelegde streefwaarden inzake cadmium, nikkel en arseen (streefwaarden 

waaraan zoveel mogelijk moet voldaan worden na 2012) kan nog melding gemaakt worden van 

grenswaarden opgenomen in Vlarem-II en van internationaal gehanteerde doelstellingen. Deze laatste 

hebben betrekking op de totale fracties terwijl de Europees vastgelegde doelstellingen voor cadmium, 

nikkel en arseen enkel betrekking hebben op de PM10 fractie. 

Tabel 16-3 Jaargemiddelde grens- en streefwaarden inzake zware metalen in omgevingslucht, uitgedrukt in 

µg/m³ 

 Grenswaarde 

Vlarem-II 

Europese streefwaarde WGO doelstelling 

lood 0,5   

cadmium 0,03 0,005 0,005 

nikkel  0,020  

arseen  0,006  

kwik   1 

vanadium   1 
1 

mangaan   0,15 

thallium    

Chroom VI   0,0025 

1 : als maximaal daggemiddelde 

Doelstellingen inzake zure en vermestende depositie 

Doelstellingen inzake zure en vermestende depositie zijn functie van de aard van de vegetatie en worden 

niet beoordeeld in de discipline lucht. Er wordt dan ook geen oplijsting ervan opgenomen in deze bijlage. 

Doelstellingen NH3 concentraties in omgevingslucht 

Inzake NH3-concentraties in de omgevingslucht liggen geen wettelijke doelstellingen vast.  
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Voor NH3 zijn kritieke niveaus voor de bescherming van de vegetatie bepaald in het kader van het 

verdrag over grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (UNECE-CLRTAP: United 

Nations Economic Commission for Europe - Convention on Long-range Transboundary Air Pollution). 

Dit zijn aanbevelingen en geen wettelijke normen. 

Tabel 16-4 Kritieke niveaus NH3 voor de bescherming van de vegetatie-UNECE-CLRTAP,2011 (bron VMM, 

2018; Jaarrapport Lucht. Emissies 2000-2016 en luchtkwaliteit 2017) 

 

In feite gebeurt de beoordeling van de impact inzake NH3 in het MER ook indirect via de beoordeling van 

de N-depositie. Hiervoor wordt verwezen naar de discipline biodiversiteit. 

Doelstellingen VOS concentraties in omgevingslucht 

Inzake specifieke VOS bestaan er weinig wettelijk vastgelegde luchtkwaliteitsdoelstellingen. Er is 

evenmin een doelstelling voor VOS totaal.  

Voor benzeen wordt op Europees en Vlaams niveau een grenswaarde opgelegd. 

Vlarem-II legt ook nog voor enkele andere specifieke VOS grenswaarden vast. 

Voor enkele specifieke VOS kan bijkomend verwezen worden naar de doelstellingen zoals vastgelegd 

door de WGO. 

Een overzicht wordt in onderstaand schema opgenomen (VMM, 2018; jaarrapport luchtkwaliteit 2017). 

Tabel 16-5 Grenswaarden en doelstellingen voor specifieke VOS (bron VMM, 2018; Jaarrapport Lucht. Emissies 

2000-2016 en luchtkwaliteit 2017) 

 

Voor andere aromatische koolwaterstoffen zoals xylenen wordt door WHO een jaargemiddelde 

doelstelling opgenomen van 870 µg/m³. Wegens mogelijke cumulatieve effecten kan voor de beoordeling 

van de som van aromaten gebruik gemaakt worden van een kader af te leiden uit bvb. de doelstellingen 

voor tolueen en styreen, die wel strenger zijn dan deze voor xylenen. 

Inzake formaldehyde (kankerverwekkende stof die bvb emitteert uit motoren met inwendige 

verbranding), kan voor het vastleggen van toetsingscriteria ook verwezen worden naar internationaal 

gehanteerde doelstellingen (dit zijn dus geen wettelijke grenswaarden). 
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Tabel 16-6 Aanvullende luchtkwaliteitsdoelstellingen inzake formaldehyde 

 

Kwaliteitsdoelstelling in µg/m³ Korte 

termijndoelstelling (1/2 uur) 

Kwaliteitsdoelstelling in µg/m³ lange 

termijndoelstelling (jaargemiddelde) 

WGO 100 10 

Nederland 120  

Duitsland 120  

Door de WGO wordt een luchtkwaliteitsdoelstelling voor formaldehyde vooropgesteld van 100 µg/m³ (te 

bepalen op korte termijnbasis van 30 minuten). Dit betreft een doelstelling zowel voor binnenhuisklimaat 

als voor buitenlucht (doorgaans worden in het binnenhuisklimaat hogere formaldehyde concentraties 

vastgesteld).  

Het Duitse “Bundesambt für Risikobewertung” stelt voor binnenhuisklimaat een doelstelling van 120 

µg/m³ (0,1 ppm) voorop (Möller et.al., 2003 13). Gezien deze waarden van toepassing zijn voor 

binnenhuisklimaat, kan aangenomen worden dat deze waarde ook als lange termijn doelstelling zou 

kunnen aanzien worden. 

In Nederland wordt een MTR-waarde (maximaal toelaatbare risicowaarde) gehanteerd van 120 

µg/m3(referentie periode van 30 minuten). Dit is echter geen wettelijk verplichte normwaarde.  

Een MTR-waarde geeft een waarde voor een bepaalde stof aan waarbij de gezondheidsrisico’s 

toelaatbaar (of niet significant) zijn. 

PAK’s 

Inzake PAK’s liggen geen wettelijke grenswaarden vast. Voor één van de kankerverwekkende PAK’s, 

i.c. benzo(apyreen, is er wel een Europese streefwaarde vastgelegd van 1 ng/m3. B(a)P wordt hierbij als 

zgn. gidsstof beschouwd en dient als maat voor de beoordeling van de PAK’s als geheel.  

Er zijn geen toetsingswaarden voor de depositie van PAK’s. 

Dioxines en dioxineachtige PCB’s 

Inzake dioxines en dioxineachtige PCB’s liggen geen wettelijke grenswaarden vast, noch ten aanzien 

van de concentraties in de lucht noch m.b.t. deposities.  

Door VMM worden wel toetsingswaarden (drempelwaarden) voorop gesteld voor de beoordeling van 

deposities in woonomgevingen en landbouwgebieden. Deze toetsingswaarden zijn afgeleid uit 

aanvaardbare inname dosissen. 

Tabel 16-7 Drempelwaarden deposities dioxines en dioxineachtige PCB’s (bron VMM, (2018), Dioxine- en PCB-

depositiemetingen in de periode juni 2017 – april 2018) 

 

 

 
13  Möller, A. et.al., 2003, « Untersuchung van Emissionen aus Bürogeräten », Gefahrstoffe-Reinhaltung der Luft 

63 (2003) nr 3, p 71-77 
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EMISSIEDOELSTELLINGEN 

Broeikasgassen 

Het Kyoto Protocol vormt de basis van het beleid waarbij emissiedoelstellingen worden vastgelegd voor 

broeikasgassen voor de verschillende contractsluitende landen. Binnen dit protocol engageerde België 

zich tot een emissiereductie van gemiddeld 7,5% in de periode 2008 – 2012 ten opzichte van het 

referentiejaar 1990. De verdeling tussen de verschillende gewesten werd in maart 2004 vastgelegd. 

Vlaanderen moet hierbij 5,2% broeikasgassen reduceren t.o.v. 1990, Wallonië 7,5%. Deze reductie 

doelstelling werd gehaald. 

In een studie die door VITO werd uitgevoerd, werd de uitstoot door de sector verkeer en ver voer in 2020 

op 15 miljoen CO2 equivalenten berekend. Dit is 2% minder dan in 2000. De niet meegerekende CO 2 

emissie van de biobrandstoffen (deze CO2-emissies worden neutraal verondersteld; de CO2-emissies 

afkomstig van biobrandstoffen werden en worden niet meegenomen in de reductiedoelstellingen), 

zouden tegen 2020 voor een aanzienlijke daling in CO2 equivalenten moeten zorgen in de mate dat er 

in de toekomst meer biobrandstoffen gebruikt zouden worden . 

Actueel kader m.b.t. CO2 -emissiereductie (bron AEKG) 

Internationaal en Europees kader 

Er bestaat grote wetenschappelijke consensus over het feit dat de globale gemiddelde opwarming van 

de aarde niet meer dan 2°C mag bedragen als men de effecten van de klimaatverandering beheersbaar 

wil houden. Om aan deze algemene doelstelling tegemoet te komen, moeten de industrielanden tegen 

2050 hun uitstoot van broeikasgassen met minstens 80% verminderen ten aanzien van het  niveau van 

in het basisjaar 1990. 

In het Europese Energie- en Klimaatpakket heeft de Europese Unie voor de EU-27 de volgende 

ambitieuze 20-20-20 doelstellingen voor 2020 vastgelegd: 

- Een vermindering van het energiegebruik met 20% door efficiënter gebruik ten opzichte van het 

verwachte niveau in 2020 bij ongewijzigd beleid (indicatieve doelstelling); 

- Een stijging van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het bruto eindgebruik tot 

20%. Voor België stelt Europa deze doelstelling vast op 13%. Voor transport geldt een 

specifieke doelstelling van minstens 10% hernieuwbare energie op het totale energ iegebruik 

voor vervoer. 

- Een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 20% ten opzichte van 

1990. 

Deze laatste doelstell ing van vermindering van de uitstoot van broeikasgassen werd op Europees niveau 

verder opgesplitst: De lidstaten krijgen enkel een individuele doelstelling voor die sectoren die niet onder 

het Europees emissiehandelssysteem vallen. Voor België werd die doelstelling vastgelegd in 

Beschikking 406/2009/EG (de zogenaamde Effort Sharing Decision of ESD)  op een vermindering van 

de uitstoot van broeikasgassen in de niet-ETS sectoren met minstens 15% in 2020 ten opzichte van 

2005. 

Voor de periode 2013-2020 worden jaarlijkse reductiedoelstellingen opgelegd in de niet-ETS sectoren 
volgens een lineair afnemend pad vanaf 2013: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0136:0148:NL:PDF
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De Europese Commissie heeft op 8 maart 2011 de Mededeling A Roadmap for Moving to a Competitive 

Low Carbon Economy in 2050 gepubliceerd. Op basis van modellen werden een aantal scenario’s 

onderzocht om tegen 2050 de emissies van broeikasgassen sterk te reduceren in lijn met wat de 

wetenschap voorschrijft om de opwarming te beperken tot maximaal 2°C t.o.v. het p re-industriële niveau. 

Dit betekent concreet een emissiereductie van 80 tot 95% in 2050. In de analyse ligt de nadruk op het 

op een kostenefficiënte manier realiseren van de reducties. Om de doelstelling tegen 2050 te halen op 

een kostenefficiënte manier, werd becijferd dat de emissies in 2020 met 25%, in 2030 met 40% en in 

2040 met 60% zouden moeten worden gereduceerd. Door een golf aan nieuwe investeringen, zou het 

ritme van emissiereducties gaandeweg worden opgedreven. 

Situatie in Vlaanderen 

De Belgische niet-ETS doelstelling (-15%) uit het Europese Energie- en Klimaatpakket is nog niet 

vertaald naar een Vlaamse doelstelling. Deze vertaalslag dient te worden doorgevoerd door middel van 

een intra-Belgische inspanningsverdeling. Als gevolg van de federale regeringsvorming na de 

verkiezingen van 13 juni 2010 liepen de besprekingen hierover met de federale overheid en de andere 

gewesten vertraging op. 

Met het VMP 2013-2020 zal op Vlaams niveau invulling geven worden aan bovenvermelde niet-ETS 

doelstelling. Volgende sectoren maken samen het toepassingsgebied uit van de niet-ETS doelstelling: 

Landbouw, Transport, Gebouwen (residentieel en tertiair) en niet-ETS Industrie en Energie. 

Nationale Energie- en Klimaatplan 2021-2030 

Op 19 december 2018 keurde het overlegcomité het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 

goed. Het plan – de omzetting van het interfederale energiepact naar een uitvoeringsplan met 

concrete maatregelen – kan nu tijdig naar Europa.  

De Vlaamse, Waalse en Brusselse regering zetten deze zomer het energiepact dat de vier 

energieministers van ons land gemaakt hadden om in een eigen Energie- en Klimaatplan. Deze plannen 

werden samen met het federale plan geïntegreerd tot één Nationaal Energie- en Klimaatplan. Vandaag 

keurde het overlegcomité het plan goed, waardoor het voor het einde van het jaar ingediend kan worden 

bij Europa. In het plan staan concrete maatregelen om ervoor te zorgen dat er tegen 2030 in België 35 

procent minder CO2-uitstoot is en dat het aandeel hernieuwbare energie stijgt tot 18,3 procent. Het 

Nationaal Energie- en Klimaatplan zal nu voorgelegd worden aan de bevolking en belanghebbenden, de 

verschillende parlementen en onze buurlanden. Tegelijk start de dialoog met Europa.  

Eind 2019 heeft België aan de Europese Commissie de definitieve versie van zijn Nationaal Energie- en 

Klimaatplan voor de periode 2021-2030 voorgelegd. 

Met het plan moet ons land aangeven hoe het zal bijdragen aan de langetermijndoelstellingen inzake 

broeikasgasemissiereductie in het kader van de Overeenko mst van Parijs. 

http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm
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Dit plan werd voorafgegaan door: 

- een ontwerpplan, dat eind 2018 werd neergelegd bij d e Europese Commissie 

- een publieksenquête, die door de EU-wetgeving is opgelegd om de burgers en stakeholders 

inspraak geven in dit ontwerpplan. De federale en gewestelijke ministers van Energie en 

Klimaat lanceerden daarom op 4 juni 2019 (voor een periode van 6 weken) een dergelijke 

enquête. 

Het definitieve plan van eind 2019 hield niet alleen rekening met de resultaten van deze enquête, maar 

ook met de aanbevelingen van de Europese Commissie op het ontwerpplan, de resultaten van een 

regionale consultatie met de buurlanden, en met de adviezen van vele belanghebbenden.  

Niet-broeikasgassen 

Emissie van verzurende en ozonvormende componenten 

Teneinde verzuring, vermesting, ozonvorming en impact op de gezondheid tegen te gaan, worden zowel 

op internationaal, Europees als regionaal niveau emissiedoelstellingen vastgelegd. 

Ten aanzien van de reductiedoelstellingen kan verwezen worden naar de goedgekeurde herziening van 

het Protocol van Göteborg in 2012.  

De reductiedoelstellingen voor België worden in onderstaande tabel gegeven. Deze doelstellingen zijn 

geformuleerd als procentuele reducties t.o.v. 2005, wat betekent dat de absolute doelstelling voor 2020 

(in kton) wijzigt bij een aanpassing van de geïnventariseerde emissies voor 2005 (ook emissies van 

historische jaren worden regelmatig bijgesteld). In de tabel hieronder worden de emissies voor het jaar 

2005 vermeld en de resulterende absolute doelstellingen voor 2020. 

Tabel 16-8 Reductiedoelstellingen voor België cfr herziening Protocol van Göteborg (2012) 

  Reductiedoelstelling 2020 
t.o.v. 2005 

Emissie 2005 (kton) Doelstelling 2020 (kton) 

NOx  41% 291,0 171,7 

SO2  43% 145,2 82,8 

PM2,5  20% 24,4 19,5 

VOS 21% 142,7 112,7 

NH3  2% 71,3 69,9 

Ter voorbereiding van de goedkeuring van het gewijzigde protocol werd met een beslissing van de 

Interministeriële Conferentie Leefmilieu (d.d. 27/04/2012) ook een verdeling van de 

emissiereductiedoelstellingen over de drie gewesten afgesproken. 

Tabel 16-9 Emissieplafonds cfr herziening Protocol van Göteborg (2012) 

 2020 Vlaanderen 

Stationair 

Brussel 

Stationair 

Wallonië 

Stationair 

België 

Transport 

België 

Totaal 

  (kton)  (kton)  (kton)  (kton)  (kton) 

NOx  56,9 2,3 43,0 68,0 170,2 

SO2  44,5 2,0 25,7 1,0 73,2 

PM2,5  6,7 0,2 5,8 5,0 17,7 

VOS 63,5 4,0 29,6 15,0 112,1 

NH3  41,2 0 24,9 1,0 67,1 

De nationale emissieplafondrichtlijn of NEC-richtlijn (National Emission Ceilings, 2001/81/EG) werd in 

2001 gepubliceerd. De richtlijn definieerde emissieplafonds die vanaf 2010 niet meer mochten 

overschreden worden voor: 
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- zwaveldioxide (SO2) 
- stikstofoxiden (NOx) 

- niet-methaan vluchtige organische stoffen (VOS) 

- ammoniak (NH3) 

Eind 2016 trad de herziene NEC-richtlijn in werking (2016/2284/EU). Ze bevat doelstellingen voor 2020 

en 2030 die geformuleerd zijn als relatieve reducties ten opzichte van de emissies in 2005. Ook werden 

emissieplafonds opgenomen voor PM2,5. Tot 2019 wordt getoetst aan de plafonds uit de 'oude' NEC-

richtlijn (2001/81/EG). 

Tabel 16-10 Emissieplafonds cfr (herziening) NEC-Richtlijn (2016) 

 NEC-richtlijn 2010 Herziene NEC-richtlijn - 2020 Herziene NEC-richtlijn - 2030 Emissies 2005 (1) 

  kton/jaar % t.o.v. 2005 % t.o.v. 2005 Kton/jaar 

SO2 99 43 % 66 % 142,6 

NOx 176 41 % 59 % 304,5 

NMVOS 139 21 % 35 % 147,7 

NH3 74 2 % 13 % 68,4 

PM2,5 n.v.t. 20 % 39 % 36,5 

(1): cfr Ontwerp van decreet mbt instemming met het samenwerkingsakkoord van 24/04/2020 tussen de 

Federale Staat en de gewesten  

Cfr. het Ontwerp van decreet mbt instemming met het samenwerkingsakkoord van 24/04/2020 tussen 

de Federale Staat en de gewesten, werden de emissiedoelstellingen opgesplitst per gewest. 

Tabel 16-11 Emissiedoelstellingen 2030 per gewest (absolute emissieplafonds) 

 Vlaams Gewest Waals Gewest BHG Totaal 

  kton/jaar kton/jaar kton/jaar Kton/jaar 

SO2 32,5 15,6 0,4 48,5 

NOx 71,8 49,6 3,4 124,8 

NMVOS 59,5 32,5 4,0 96,0 

NH3 40,0 19,4 0,1 59,5 

PM2,5 12,9 8,8 0,5 22,2 

VLAAMSE MILIEUBELEIDSPLANNEN 

Luchtkwaliteitsplan 2030 

In oktober 2019 werd het Vlaams luchtbeleidsplan 2030 (VLP) door de Vlaamse Regering goedgekeurd. 

Uit dit plan blijkt dat vooral de polluenten NO2 en fijn stof moeten gesaneerd worden om tot een situatie 

te komen waarbij luchtverontreiniging geen negatieve impact meer heeft op mens en milieu. Verder blijkt 

ook dat de luchtkwaliteitsnorm voor NO2 in gans Vlaanderen op vele, vooral verkeersdrukke, plaatsen 

overschreden wordt. De achtergrondconcentraties worden veroorzaakt door het cumulatief effect van 

alle emissiebronnen in de omgeving. Om de periode van overschrijding zo kort mogelijk te houden zullen 

bijkomende emissies maximaal ingeperkt moeten worden. 

Geformuleerde doelstellingen in het Vlaamse Luchtkwaliteitsplan: 

- Op korte termijn (zo snel mogelijk) worden nergens in Vlaanderen de Europese 

luchtkwaliteitsnormen en/of streefwaarden overschreden en  worden de emissieplafonds voor 

2020 gehaald. 
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- Op middellange termijn (2030) worden de emissieplafonds van de NEC-richtlijn voor 2030 
bereikt. 

In het Vlaams Luchtbeleidsplan zijn tevens volgende lange termijn doelstellingen opgenomen: 

- In 2050 respecteren we in heel Vlaanderen de gezondheidskundige advieswaarden van de 

WGO. 

- In 2050 mogen zich geen overschrijdingen meer voordoen van de kritische lasten voor 

vermesting en verzuring. 

Voor meer detail wordt verwezen naar volgende link: 

- https://omgeving.vlaanderen.be/luchtverontreiniging -actieplannen#luchtbeleidsplan 

Vlaams energie- en klimaatplan 2021-2030 

Voor wat betreft de broeikasgassen heeft Europa aan Belg ië een reductiedoelstelling van -35% (ten 

opzichte van 2005) tegen 2030 opgelegd voor de niet-ETS-sectoren (transport, gebouwen, afval en 

landbouw). Om deze doelstelling te realiseren, hebben de verschillende gewesten en de federale 

overheid klimaat- en energieplannen opgesteld. Het Vlaams Energie- en klimaatplan werd in december 

2019 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Uit dit plan blijkt dat in alle sectoren maar voornamelijk 

in de sectoren wegtransport en gebouwen een belangrijke vermindering van de ui tstoot van 

broeikasgassen zal moeten gerealiseerd worden. Concreet betekent dit implementatie van maatregelen 

die de voertuigkilometers verminderen en tegelijkertijd het vergroenen van het wagenpark en het 

investeren in energiezuinige woningen. 

Op 20 december 2019 keurde de Vlaamse Regering de Vlaamse klimaatstrategie 2050 goed. Hierin is 

volgende strategie (geen bindende doelstellingen) opgenomen: 

- We streven ernaar om de broeikasgasemissies van de sec toren die niet gedekt zijn door het 

EU ETS (zogenaamde niet-ETS sectoren) te reduceren met 85% tegen 2050 (ten opzichte van 

2005), met de ambitie om te evolueren naar volledige klimaatneutraliteit. Voor de ETS sectoren 

schrijven we ons in binnen de context die Europa bepaalt voor deze sectoren met een dalende 

emissieruimte onder het EU ETS. 

- We zullen verhinderen dat het gevoerde klimaatbeleid leidt tot een reductie van de Vlaamse 

emissies louter door bepaalde activiteiten te delokaliseren naar andere regio’s. Indien rekening 

gehouden wordt met bijkomend transport en/of minder strenge milieunormen in andere regio’s, 

zouden globale emissies zelfs kunnen stijgen. 

Daarnaast zijn er indicatieve doelstellingen per sector bepaald. Voor de transportsector is het vol gende 

opgenomen: 

- Tegen 2050 streven we naar een nuluitstoot van de Vlaamse transportsector. Daartoe zorgen 

we dat het personenvervoer en het goederenvervoer volledig emissievrij is. Internationale lucht- 

en scheepvaart is niet opgenomen in dit streefdoel. 

Voor de andere sectoren werden volgende indicatieve doelstellingen bepaald: 

- In de niet-ETS industrie worden de energetische emissies met 75%, en de niet- energetische 

emissies met 50% gereduceerd, t.o.v. de 2030 WAM-projecties in het VEKP (Vlaams Energie- 

en KlimaatPlan). 

- In de gebouwensector wordt het energieverbruik – en dus ook de energetische emissies – in 

lijn met het Renovatiepact gereduceerd met 75% t.o.v. 2015. Een verdere verduurzaming van 

de energiemix reduceert de emissies nog verder. 

- In de landbouwsector worden de energetische emissies gereduceerd met 75% t.o.v. de 2030 

WAM-projecties in het VEKP. De niet- energetische emissies worden gereduceerd met 40% 

t.o.v. 2005. 

https://omgeving.vlaanderen.be/luchtverontreiniging-actieplannen#luchtbeleidsplan
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- Voor de afvalsector worden de emissies quasi -volledig uitgefaseerd (er word t enkel nog een 

zeer beperkte, onvermijdelijke restuitstoot voorzien). 

Voor meer detail wordt verwezen naar volgende link: 

- https://omgeving.vlaanderen.be/vlaams-energie-en-klimaatplan-2021-2030 

Vlaamse Klimaatstrategie 2050  

De Vlaamse Regering keurde op 20 december 2019 de Vlaamse klimaatstrategie 2050 goed: 

De Europese Verordening over de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, vereist dat 
elke lidstaat uiterlijk op 1 januari 2020, en daarna om de tien jaar, een langetermijnstrategie indient bij 

de Commissie met een perspectief van minstens dertig jaar. Binnen de Nationale Klimaatcommi ssie en 

ENOVER zijn werkafspraken gemaakt om België in staat te stellen aan deze verplichting tegemoet te 

komen. Zo werd afgesproken dat elk gewest een eigen strategie zal opstellen, die vervolgens zal 

samengevoegd en geïntegreerd worden in een Belgische s trategie. Het Waals Gewest en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest hebben hun langetermijnstrategie reeds goedgekeurd. De Vlaamse Regering 

keurt nu de Vlaamse klimaatstrategie 2050 goed, die later aan de Europese Commissie zal worden 

genotificeerd als onderdeel van de Belgische klimaatstrategie 2050. Ze wordt overgemaakt aan de 

Nationale Klimaatcommissie en aan ENOVER. 

Voor meer detail wordt verwezen naar volgende link: 

https://omgeving.vlaanderen.be/vlaamse-klimaatstrategie-2050 

 

https://omgeving.vlaanderen.be/vlaams-energie-en-klimaatplan-2021-2030
https://omgeving.vlaanderen.be/vlaamse-klimaatstrategie-2050
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