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INLEIDING 
 
In dit advies worden de technisch-inhoudelijke opmerkingen geformuleerd op de tekst en het 
kaartmateriaal van het Strategisch plan Rivierherstel Leie. Het werd opgesteld in overleg met 
Afdeling Natuur, en bevat een aantal tekstuele verbeteringen, aanvullingen, inhoudelijke 
vragen en randbemerkingen. De verbeteringen en gewenste aanvullingen werden in cursief 
aangeduid. 
 
OPMERKINGEN BIJ DE TEKST 
 
3. Afbakening van het studiegebied 
 
p.13, voetnoot 1: 
De ‘fossiele vallei’ van de Leie bestaat heden ten dage uit de (sequentie van de) valleien van 
de Oude Mandelbeek, Vondelbeek, Zeverenbeek, Kaandelbeek, Oude Kaandelbeek en 
Rekkelingebeek. De Oude Mandelbeek vormt daarbij een verbinding van dit beeksysteem met 
de gekanaliseerde Leie, de Kaandelbeek met het Schipdonkkanaal. Dit betekent dat 
wijzigingen in de waterhuishouding van de gekanaliseerde Leie en het Schipdonkkanaal 
mogelijk wijzigingen kan teweegbrengen in de waterhuishouding van deze beekvalleien. Deze 
hebben alle een belangrijke natuurwaarde, in het bijzonder die van de Zeverenbeek (erkend 
natuurreservaat, onderdeel van het VEN, afgebakend als Speciale Beschermingszone). Een 
toetsing van de mogelijke effecten van het project Rivierherstel Leie en eventuele 
alternatieven en/of milderende maatregelen zijn een noodzakelijk onderdeel van de studie en 
het Geïntegreerd Strategisch Plan. 
 
5. Beleidscontext 
 
p. 14, 5.2.9.1 Afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk 
In feite gaat het hier om de afbakening van de natuurlijke structuur (zie RSV). De titel wordt 
best gewijzigd. 
‘In het studiegebied worden de vallei van de Zeverenbeek en delen van de West-Vlaamse 
Leievallei als GEN’s afgebakend’ 
 
p. 14, 5.2.9.2. Natuurreservaten 
De gegevens zijn niet correct, en dienen te worden aangepast: 
 
Natuurreservaten langs oude Leiemeanders en in Leievallei: 
De Poel (Menen): 0,7 ha 
Leievallei Marke (Marke): 0,6 ha 
Oude Leiearm Marke ’t Schrijverke’: 2,4 ha 
Oude Leiearm Kuurne : 7,1 ha 
Leiemeers Desselgem : 1,6 ha 
Oude Leiearm Wielsbeke : 11,4 ha 
 
Natuurreservaten in belangrijke zijbeekvalleien: 
Meimeersen Waregem (Gaverbeekse Meersen): 1,3 ha 
Oude spoorweg Waregem: 4,6 ha 
Vallei van de Zeverenbeek: 30 ha 
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6. Gebiedsanalyse 
 
p. 28, 6.1.2 Geomorfologische situering 
Aanvulling: De brede vallei van de Oude Mandel-Zeverenbeek is een verveend relict van de 
oude leieloop, en staat hydrologisch nog in verbinding met de gekanaliseerde Leie en het 
Afleidingskanaal. 
 
P29, voetnoot 18: de stelling klopt niet: de plaatsen waar de meersen een open karakter 
vertoonden op Ferraris, zijn nu ook nog zeer open. Ook waren een aantal meersengebieden 
ten tijde van Ferraris sterk geperceleerd; ik heb eerder de indruk dat de 
perceelsrandbegroeiing hier is afgenomen? 
 
p. 34, figuur 6.2 Bestaande ruimtelijke structuur 
De vallei van de Oude Mandelbeek is hier buitenproportioneel groot aangegeven (voorwaar 
breder dan de Leievallei zelf), terwijl de ecologisch nog waardevollere vallei van de 
Vondelbeek-Zeverenbeek-Kaandelbeek, met dezelfde (eco-)hydrologische relatie met de Leie 
en het Schipdonkkanaal, slechts zeer gedeeltelijk is ingetekend. De figuur wordt best 
aangepast. Zie ook opm. bij p. 13. 
 
p. 36-37, 6.2.2.1.3 De Leie doorheen de open ruimte 
- De beschrijving van het ecosyteem en de natuurwaarden in de Leievallei voor en na de 

rechttrekking blijft in het rapport zwaar onderbelicht, in dit hoofdstuk en ook verder in de 
tekst (zie onder). Nochtans is zo’n beschrijving essentieel voor een goed begrip en 
invulling van het begrip rivierherstel. 

- ‘Natuur en landbouw komen evenwaardig voor’: zoals de toestand nu is, primeert de 
landbouw op de natuur in de vallei 

- ‘Vandaag worden deze gronden gebruikt als grasland voor graasvee, of zijn in beheer als 
groengebied’: alleen enkele opgehoogde delen van de vallei zijn in beheer als groengebied 
(anders wordt de indruk gewekt dat er delen van de natte meersen onder beheer liggen, 
wat nu niet het geval is). 

- Het belangrijkste element daarbij is het verlies aan overstromingsgebied. Cijfers 
verzameld door het IN wijzen uit dat de overstroombare oppervlakte in de Leievallei voor 
de calibratie van de rivier, veel groter was dan nu. Bij de overstroming van 1957 
bijvoorbeeld overstroomde ca. 1150 ha. Schattingen op basis van het hydraulisch model 
Leie en het DTM leiden tot een overstroombare oppervlakte van ca. 175 ha na uitvoering 
van scenario 3 van het Seine-Scheldeproject. Het wegvallen van de overstromingen 
maakte een doorgedreven intensivering van de landbouw mogelijk, die bovendien 
ondersteund werd door ruilverkavelingen. Op die manier verdwenen gedurende de laatste 
40 jaar de riviergebonden natuurtypes, in het bijzonder de overstroombare vochtige tot 
natte graslanden en moerasvegetaties, vrijwel volledig uit de Leievallei. Slecht op een 
beperkte oppervlakte zijn hier nog kwaliteitsvolle relicten van te vinden (bv in Laag 
Vlaanderen te Wervik). Op die manier berust op de Leievallei een belangrijk ‘historisch 
passief’, met aan de basis de calibratie van de rivier tot 1350 ton. 

- De uitspraak ‘Een aantal landbouwbedrijven hebben nood aan garanties naar leefbaarheid 
en de voortzetting van hun activiteiten’ is eerder een conclusie ivm de landbouwfunctie 
van de vallei en is in die zin niet op zijn plaats in dit inventariserend gedeelte. 

- De ophogingen, slibstorten en ruilverkavelingen ten tijde van de calibratie van de Leie in 
de jaren ‘60 tot ’80 leidden tot belangrijke aantastingen van het landschap en de 
ruimtelijke (o.a. ecologische) structuur van de Leievallei, en dienen duidelijk vermeld. 
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- De opsomming van de knelpunten voor natuur (p. 37) is onvolledig. De 
biotoopvernietiging door genoemde slibstorten, ophogingen en ruilverkavelingen dient 
expliciet vermeld. De verdroging door het quasi wegvallen van overstromingen, de 
verlaging van de oppervlaktewaterpeilen van de Leie en zijbeken en, onder meer ten 
gevolge daarvan, van de grondwaterpeilen, leidde eveneens tot het verdwijnen van (natte) 
biotopen en vormt een knelpunt voor natuurherstel. 

- ‘De biologisch waardevolste gebieden situeren zich langs de oude meanders en zijn vaak 
beschermd als natuurreservaat’: De belangrijkste reservaatsgebieden bevinden zich langs 
de zijlopen (Vallei van de Zeverenbeek, Gaverbeekse meersen). In de Leievallei s.s. 
bevinden de biologische waardevolste gebieden zich versnipperd langsheen de oude 
meanderrelicten, waarvan enkele kleinere beschermd zijn als reservaat. 

 
P 48, 6.4.2.1. Hydrologische beschrijving 
Hier hoort ook een paragraaf over de daling van het normaal peil tussen Sint-Baafs-Vjive en 
Deinze ten tijde van de rechttrekking, door het wegnemen van de stuw in Deinze. Dit zorgt 
immers voor nogal wat knelpunten bij de heraantakking.  
Met daarbij ook een overzicht van dehuidige waterpeilen op de afgesneden meanders(of op 
zijn minst een verwijzing naar het eindrapport van de WG meanders., met daaraan gekoppeld 
de problematiek van het aankoppelen hiervan aan de Leie op huidig waterpeil. 
Het is niet altijd duidelijk wat met de eindrapporten van de werkgroepen wordt gedaan: soms 
worden delen integraal overgenomen, in andere gevallen wordt er zelfs niet naar verwezen? 
 
p. 49, 6.4.2.3. Overstromingen 
laatste paragraaf: bijvoegen:... dit effect is stroomopwaarts Kortrijk nog versterkt door de 
realisatie van de doortocht Kortrijk. De verminderde overstroombaarheid is in mindere mate 
ook het gevolg van de ontkoppeling van de Leie van haar valleigebied door het afsnijden van 
de meanders 
 
p. 61, 6.9.1 Aanwezige natuurwaarden 
Deze beschrijving is veel te summier (al zeker in verhouding tot de bespreking van het 
visbestand…) en geeft geen inhoudelijk inzicht in de ecologische structuur (gebieden, 
natuurtypes,…) of ecologisch functioneren (ecologische relaties, abiotische parameters,…) 
van de Leievallei, in de actuele noch de historische toestand. Nochtans is dit cruciaal voor de 
invulling van het begrip rivierherstel. 
Zo komt hier bvb. niet tot uiting dat binnen de biologisch waardevolle percelen het aandeel 
natte natuur toch beperkt is, en het ook vaak gaat om zich ontwikkelende natuurwaarden door 
bebossing van slibstorten in het alluviaal gebied. 
 
Indien hier niet meer in detail op wordt ingegaan, dient zeker verwezen te worden naar de 
‘Ecologische gebiedsvisie voor de Gouden Leie’ die op het IN in opmaak is in opdracht van 
AWZ, en die als informatiebron en insteek kan dienen voor de verdere ontwikkelingen in het 
project. 
 
p. 62, 6.9.1.2 Ecosysteemkwetsbaarheid 
Deze kwetsbaarheidsschaal is gebaseerd op de gevoeligheid van de aanwezige ecotopen voor 
verdroging, vermesting, verzuring. Aangezien in de Leievallei de meeste kwetsbare ecotopen 
al verdwenen zijn, en er vooral sprake is van intensieve graslanden en akkers met lage 
natuurwaarden, is het vrij logisch dat de kaarten vooral ‘weinig kwetsbaar’ aangeven; met 
uitzondering van de waardevolle ecotooprelicten. Op die manier wordt echter geen beeld 
gegeven van de kwetsbaarheid van het gebied op zich, of van de problemen die zich stellen 
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om waardevolle ecotopen te laten ontwikkelen. De interpretatie van deze kaarten dient dus 
met de nodige reserve  te gebeuren. 
Een kwetsbaarheidsschaal gebaseerd op de bodemkenmerken geeft hiervoor een betere 
indicatie. 
p. 65, 6.10.1.7 (Knelpunten voor) Natuur 
- Zie hoger bij p. 36-37 
- Ook door de ruilverkavelingen en de schaalvergroting en intensivering van de landbouw 

in het algemeen verdwenen de natuurwaarden van de meersengebieden. 
- Versnippering vallei- en watersystemen  
- Verlaging oppervlakte- en grondwaterstanden, onder meer door de calibratie van de Leie 

en zijbeken veroorzaakte verdroging van het valleigebied. 
- Teloorgang van waterecosysteem door slechte waterkwaliteit en rechte betonnen 

Leieoevers. 
- De verminderde overstroombaarheid door de realisatie van doortocht Kortrijk 

hypothekeert zeer sterk de mogelijkheden voor natuurherstel tussen Menen en Kortrijk. 
Dit effect dient zeker te worden geneutraliseerd binnen het project ‘Rivierherstel’. 

 
p. 67, 6.10.2.6 (Potenties voor) Natuur 
Toevoegen: potenties voor oude meanders én vallei: intacte delen van de vallei kunnen 
opnieuw het regime van winterbed krijgen door overstroming vanuit zijbeken en/of de 
(gekanaliseerde) Leie. 
 
 
 
7. Technische analyse 
 
p.85, 7.2 Oplossingen voor specieberging 
Welke ‘groeven’ worden bedoeld? (p. 85 bovenaan) 
 
 
8. Actualisatie van eerder uitgevoerde studies 
 
p. 90, tabel 8.2 Effecten van het Seine-Scheldeproject per milieuaspect 
‘Berging van grondspecie’ wordt bij monumenten en landschappen vermeld, maar niet bij 
fauna en flora? 
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9. Visie 
 
p. 101, 9.1.1 Wat is rivierherstel? 
- Aanvulling paragraaf 1: In een sterk verstoord riviersysteem als de Leie zal dit vaak enkel 

mogelijk zijn door bijsturing via kunstmatige ingrepen. 
- Omschrijving van het begrip rivierherstel in deze paragraaf, onder de term ‘essentieel’ 

dient ook ‘karakteristiek’ verstaan te worden. 
- Onderaan de pagina wordt voor de alluviale vlakte de term ‘oorspronkelijke moerassen’ 

gebruikt. Worden hier niet eerder ‘meersen’ (overstroombare, vochtige hooilanden) 
bedoeld? Dat zou in elk geval historisch (althans vanaf de middeleeuwen) correcter zijn en 
tevens relevanter voor de huidige en potentiële (ecologische) toestand. In de historische 
meersengebieden kwamen in de laagstgelegen gebieden inderdaad ook moeraszones voor, 
zo valt althans aan te nemen uit historische bronnen en kaartmateriaal. 

- Het verdwijnen van de meersen werd ook veroorzaakt door de ophogingen van delen van 
de alluviale vlakte met grond en slib. 

 
 
p. 102-103, 9.1.2 Visie 
- Er wordt in de visie geen expliciete relatie beschreven, ook niet hydrologisch of 

ecologisch, tussen de gekanaliseerde rivier en de natuurlijke rivier en zijn vallei (=de 
verbinding tussen de drie vooropgestelde peilers). Het realiseren, herstellen of versterken 
van de relatie tussen beide is nochtans een essentieel onderdeel van het rivierherstel, 
zoals ook blijkt uit het vervolg van het document (bv. door het (her)verbinden van 
afgesneden meanders met de gekanaliseerde Leie). 

- Visie voor de vallei: ‘Hierbij staat het ruimtelijk beeld voorop van een rivier met 
lagergelegen moerasgebieden en hoger gelegen zandige kouters’. Volgens ons dient als 
ecologisch en landschappelijk streefbeeld beter over meersengebieden gesproken worden, 
in de zin van (overstroombare) vochtige tot natte graslanden. Op de laagst gelegen delen 
of op de oevers van de meanders passen inderdaad moeraszones in de visie. Ook 
bosvorming is echter op een aantal plaatsen een belangrijke optie. Meer gedetailleerde 
uitspraken over de natuurstreefbeelden kunnen best gemaakt worden op basis van de 
ecologische potentieverkenning in de op te maken ecohydrologische studie. 

- Voor de gekanaliseerde Leie wordt geen visie beschreven voor haar ecologische functie 
als lineair verbindend element. Nochtans zijn hier heel wat kansen toe (bv. 
oeverinrichting, lokale verbreding van de waterweg,…), zoals trouwens ook uit het 
vervolg van het document blijkt. Dit dient aangevuld. 

 
p. 107, Leie als onderdeel van de open ruimte 
- Ivm recreatie (kanovaren, hengelen, ‘De oeverzones worden maximaal toegankelijk 

gemaakt voor het publiek.’ e.d.): welke delen toegankelijk gemaakt worden dient op het 
niveau van de volledige vallei en op deelgebiedniveau (meanders en aanpalende delen 
van de vallei) afgewogen ten opzichte van de ecologische functie of draagkracht en de 
landschappelijke kwaliteit. 

- Ivm ‘moeraskarakter’: zie hoger 
 
p. 109, 9.2 Enkele concrete invullingen 
In de voorlaatste paragraaf wordt het herstel van het ‘contact tussen de rivier en haar 
winterbed’ vermeld. Dit is een mooie intentie, maar slechts beperkt realiseerbaar (op veel 
plaatsen zal de Leie nog maar zeer beperkt of niet meer overstromen door de veranderde 
hydrologische situatie). Nochtans is het voor een ecologisch herstel van natte natuur in het 
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alluviaal gebied essentieel dat het winterbed van de Leie weer kan overstromen. Op een 
aantal plaatsen is dit door de Leie, op andere plaatsen door een zijbeek, of het winterbed kan 
vernatten door verondiepen van afvoergrachten. Hierbij zal de ecologische potentie van het 
valleigebied pas echt verhogen indien het overstromings- of neerslagwater lang genoeg wordt 
opgehouden, wat niet altijd ten goede komen van vismigratie. Er zullen dus lokaal goed 
onderbouwde keuzes moeten worden gemaakt naar ontwikkeling van valleiecosystemen op 
goedgekozen locaties met nog potentie voor natte natuurontwikkeling enerzijds, met 
daarnaast voldoende ruimte en verbinding voor de ontwikkeling van diverse 
waterecosystemen.  
Door deze keuzes wordt, zij het dan plaatselijk, de oorspronkelijke rivierdynamiek hersteld, 
en zodoende invulling gegeven aan het rivierherstel. 
 
p. 110-115, 9.3 De Leiemeanders: reïntegratie in het riviersysteem 
- Zie ook vorige opmerking 
- Het aantakken van afgesneden meanders draagt ongetwijfeld bij aan het verhogen van de 

structuurkwaliteit van het riviersysteem in zijn totaliteit en is daarom op zich een 
belangrijke maatregel. Het effect ervan moet echter gerelativeerd worden. In de gevallen 
waar het actief meestromen van de meanders  slechts mogelijk en zinvol is in de zomer, bij 
(zeer) lage debieten, zal de bijdrage aan de rivierdynamiek, met name erosie en 
sedimentatie van oevers en bodem van de rivier, zeer beperkt zijn. De meerwaarde van 
deze maatregel ligt dan ook vooral bij het opheffen van migratiebarrières en het creëren 
van een groter leefgebied voor aquatische organismen, in het bijzonder vissen, echter 
voor zover de waterkwaliteit (die in de zomer op z’n slechtst is) voldoet aan hun vereisten. 

- Het opnieuw overstroombaar maken van delen van de vallei op goed gekozen locaties 
levert een zeer belangrijke bijdrage aan het herstel van de oorspronkelijke rivierdynamiek. 
Deze maatregel wordt ondersteund in dit hoofdstuk, maar vergt ook een duidelijke keuze 
in het globale Geïntegreerd Strategisch Plan, tot op het niveau van de strategische 
projecten. 

- Uit het hydraulisch model blijkt dat de overstroombaarheid van de meersen door de 
vroegere calibratie (lagere waspeilen) in het algemeen sterk verminderd is. In een aantal 
van deze meersengebieden kan de vroegere overstroming/vernatting  vanuit de Leie 
vervangen worden door opstuwen van water van een zijwaterloop. Hier dient bekeken te 
worden of het debiet van deze beek voldoende is om vernatting van het alluviaal gebied te 
bewerkstelligen; ook dient de waterkwaliteit van de zijbeek hiervoor aanvaardbaar te zijn. 

- Naast de waterkwaliteit is voor het aantakken van de meanders als randvoorwaarde ook 
het mogelijke verdrogende effect op de omgevende valleidelen te toetsen. Gezien het 
meestal veel lagere peil van de Leie ten opzichte van de huidige meanders (tot meer dan 1 
meter: het Leiepeil tussen Sint-Baafs-Vijve en Deinze is 80 cm verlaagd tov de situatie 
voor de rechttrekking, en de meanders worden vaak op een nog hoger peil gehouden), kan 
de aantakking immers een belangrijke daling van de grondwatertafel voor gevolg hebben. 
De voorziene ecohydrologische studie moet hier duidelijkheid over bieden. 
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10. Opmaak van het ontwikkelingsplan 
 
p. 116, 10.2.1 Plaatselijke verbreding van de waterweg via inname parallelle meander 
Het uitgraven op volledige diepte van de waterweg vraagt veel grondverzet en levert voor 
natuur relatief weinig meerwaarde op (bij grote waterdieptes weinig geen 
vegetatieontwikkeling mogelijk). Het is daarom zinniger om enkel de ondiepe uitgraving van 
de meanderzone als optie te behouden (waarbij de diepte wel kan variëren, van diep genoeg 
voor vissen tot ondieper voor moerasvegetatie). 
 
p. 118, 10.2.3 Aansluiten afgesneden meanders 
Zie hoger: naast de randvoorwaarden waterkwaliteit van de meander en de Leie, en hoogte 
van de waterkolom in de meander, dient het mogelijke verdrogende effect van de aansluiting 
op de aanpalende delen van de vallei nagegaan te worden. 
Op de plaatsen waar het meanderpeilen sterk moet gereguleerd worden in functie van de 
vernatting van het valleigebied, is er toch een belangrijke periode van het jaar dat vismigratie 
tussen Leie en meander onmogelijk is. Het zou hier nuttig kunnen zijn om de kunstwerken 
niet aan de monding van de Leie te leggen, maar verder op de meander (bv bij Oeselgem ter 
hoogt van Oeselgembrug, op het einde van het nu gedempte deel; vermits hierrond enkel 
opgehoogde gronden liggen, heeft vernatting vanuit de meander hier toch weinig zin). Op die 
manier wordt voor de vissen een bijkomende steeds toegankelijke luwe zone met veel 
begroeiing gecreëerd. 
 
p. 123, 10.2.6.2. en 10.2.6.3 Profiel van de dijklichamen 
De uitvoering van deze maatregel vergt veel (duur) grondverzet maar heeft ecologisch geen 
meerwaarde, gezien er geen (hydrologisch) contact is tussen de gekanaliseerde Leie en de 
aanpalende gronden. Deze maatregel verhoogt in feite enkel de landschappelijke 
belevingswaarde (voor de recreant). Voor de afdeling Natuur en het IN ligt de prioriteit zeer 
duidelijk bij het creëren van ecologische meerwaarde, als onderdeel van het rivierherstel. Het 
herprofileren van dijklichamen mag niet ten koste gaan daarvan. Er dient nagegaan of met 
lokale vergravingen, het realiseren van doorkijkjes, het verleggen van de trekweg e.d., niet 
voldoende bijdrage kan geleverd worden aan het verhogen van de belevingswaarde. 
 
p. 127, 10.2.13 Landschappelijke inpassing van speciebergingslocaties 
Deze paragraaf is bijzonder vaag. Er blijkt geen enkele concrete optie uit en sluit op geen 
enkele manier aan op de tekst op p.85, onder 7.2 Oplossingen voor specieberging. Ook in de 
kaartenbijlage zijn geen locaties aangegeven. Dit punt dient verder uitgewerkt. 
 
 
p. 128, 10.2.16. Landschappelijke aanpak van bomenrijen langs de waterweg 
Een kanaalberm is wel een kunstmatige structuur, maar blijft een verbindende lijn in het 
landschap; een bomenrij of een stuk struweel kan hier ecologisch een belangrijke functie 
hebben (voor fietsers ook trouwens). Op de kouters horen ook andere bomen thuis (eiken, 
essen) dan langs de meandermondingen (elzen, wilgen). Door het jaagpad langs de vaarweg te 
blijven benutten voor aanplant van bomen en struweel kan meer variatie worden gecreëerd in 
het landschap, en kunnen voor natuur belangrijke stapstenen worden gecreëerd. 
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p. 129-140, 10.3 Ruimtelijke uitwerking 
 
In dit hoofdstuk en de kaartenbijlage vinden we heel wat waardevolle ideeën. In deze fase van 
het project lijken ons dergelijke gedetailleerde plannen echter voorbarig. De gemaakte kaarten 
zijn immers niet opgesteld zijn vanuit een consensus van de betrokken sectoren, en kunnen 
dus enkel gelden als een mogelijke insteek, in plaats van een definitieve keuze. We 
beschouwen ze in onderstaande opmerkingen niet als plankaarten voor uitvoering op het 
terrein, maar als een eerste voorstelling of bundeling van ideeën voor de uitwerking van dit 
project. 
Een definitief uitvoeringsplan zal slechts kunnen ontwikkeld worden op basis van de 
gegevens die de verschillende studies (ecohydrologische studie, landbouwstudie) nog zullen 
bijdragen, en in overleg met de betrokken sectoren (aansluitend bij het nog op te maken 
Groene RUP) 
 
- ‘Ecologisch herstel van beekvalleien van zijwaterlopen’: wat wordt hiermee bedoeld? Op 
vrijwel alle kaartbladen wordt dit standaard vermeld, ook indien de kwaliteit of de potenties 
zeer beperkt zijn. Het is aangewezen de waterlopen en de belangrijkste maatregelen steeds te 
benoemen. 
- Legende: ‘aan te leggen oeverzwaluwenwand’: eigenlijk wordt hier bedoeld: mogelijke zone 
voor aanleg oeverzwaluwenwand  
 
Kaartblad 1:  
- de Tichelbeek is zeer klein, en loopt door intensief agrarisch gebied; de potenties voor 
natuurherstel zijn hier uiterst beperkt. In de vallei van de Oude Mandel zijn daarentegen nog 
hoge natuurwaarden (gefragmenteerd) aanwezig, en is wel veel mogelijk.  
- Aan de binnenzijde van de meander van Grammene liggen een aantal kleinere opgehoogde 
percelen in de overstroombare zone. Hier kan afgraven overwogen worden in het kader van 
natte natuurontwikkeling. 
- Het slibstortje gelegen ten westen van de meander (nu nat wilgenstruweel-moerasvegetaties) 
is nog steeds overstroombaar 
 
Kaartblad 2:  
- De overstromingszone midden aan de binnenzijde van de meander is niet realistisch: de 
grond is hier teveel opgehoogd. Enkel ter hoogte van de Pereboomplassen is er nog een 
beperkte zone die voor vernatting in aanmerking komt. Momenteel hebben de 
Pereboomplassen een hoge natuurwaarde; hier dient rekening mee te worden gehouden bij het 
terug openmaken van de meander (ofwel grotendeels ondiep moerassig uitgraven, ofwel brede 
moerassige oeverzones voorzien bij volledig heruitgraven). 
- ‘Inrichting omgeving Machelen Put, water-moeras tot bos’: is dit enkel bedoeld voor de 
oeverzone bij uitgraving van de gedempte meander? Anders hier niet relevant of prioritair: 
geen overstroombare zones meer aansluitend op de meander, geen prioritair gebied voor 
natuurontwikkeling. 
 
Kaartblad 3:  
- De overstroombaarheid vanuit de Leie is hier beperkt. De Zaubeek daarentegen kan het hele 
binnengebied nog overstromen. Door een verbinding met de (heruitgegraven) Ponthoek 
langsheen de vroegere rechttrekking van de Leie kan hier ook een groter gebied (het deel ten 
westen van de Olsenebrug) terug overstroombaar worden (De wateraanvoer naar de Ponthoek 
is immers erg klein; waarschijnlijk kan hier maar weinig overstromen indien deze meander 
geïsoleerd blijft). Door deze kleine nevengeul worden ook twee kunstwerken uitgespaard. 
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Kaartblad 4:  
- In een eerste fase kan de vroegere Mandelloop oppervlakkig worden uitgegraven en de 
bestaande drainagesloot gedempt, zodat enerzijds in de winter (wanneer de waterkwaliteit 
door verdunning beter is) vernatting kan worden bewerkstelligd van het valleigebied, waarbij 
ook een afvoer van water kan plaatsgrijpen via een overlaatconstructie op de rechtgetrokken 
Mandel. In een latere fase (goede waterkwaliteit ook in de zomer) kan de oude Mandelloop 
terug volledig worden uitgegraven en volledig afwateren via de meander van Oeselgem. 
 
Kaartblad 5 
- De meander Hooie kan nog niet worden aangekoppeld; ze dient eerst te worden 
uitgegraven? 
- Schoondaelebeek kan in een latere fase (bij goede waterkwaliteit) terug worden 
aangekoppeld op de meander; hierdoor kan ook winterse vernatting worden bewerkstelligd 
door beekwater. 
 
Kaartblad 6 
- De Paddebeek kan ook door een verbinding met de meander van Ooigem terug een deel van 
de vallei vernatten? (watert nu rechtstreeks af in de Leie): te onderzoeken! 
- Binnen de meander van Ooigem (Munknhof): Versterking cultuurlandschap  
 
Kaartblad 7 
- Bavikhove: momenteel mondt de Plaatsbeek (sterk vervuild) rechtstreeks in de Leie uit. 
Door ze in een latere fase (bij goede waterkwaliteit) te laten uitmonden in de meander kan 
vernatting van het valleigebied worden bewerkstelligd door beekwater.  
- Niet het ‘binnengebied van de meander’ dient beschouwd, wel het volledige alluvium. 
- Geen uitspraak over slibstort binnen de meander van Bavikhove? 
-  Ecologisch herstel Beverenbeek minder relevant, Plaatsbeek – niet vermeld – daarentegen 
wel. 
 
Kaart 10 
Markebeekvallei 
Indien de Leie de vallei niet meer zou overstromen, is hier nog altijd een vernatting mogelijk 
via beekwater van de Markebeek (liever niet, anders weer een extra constructie nodig = extra 
migratieknelpunt) 
 
Kaart 12 
Om de mogelijke overstromingszones in de meersen van Wevelgem te herstellen dient de dijk 
te worden afgegraven (of op een aantal plaatsen doorstoken) Werd dit opgenomen in de 
kosten voor Project oevers 4? 
 
Kaart 14 
- Om de mogelijke overstromingszones in de meersen van Laag-Vlaanderen (en de relatie met 
de Leie) te herstellen dient de dijk te worden afgegraven (werd dit opgenomen in de kosten 
voor Project oevers 5?).  
- Momenteel wordt vrijwel het hele meersengebied gedraineerd door een afvoergracht die 
uitmondt stroomafwaarts de stuw van Menen. Om de hydrologie in het meersengebied te 
herstellen, zou dit gebied enkel mogen afwateren stroomopwaarts de stuw.  
- het woord ‘Posthoorn’ hoort hier niet thuis? 
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11. Strategische projecten 
 
p. 141-143, 11.1.1 Werkwijze 
− Onder de reeks uit te voeren ingrepen ontbreekt een punt met betrekking tot de inrichting 

van delen van de vallei ten behoeve van natuurontwikkeling. Of is dit een van de ‘andere 
werkzaamheden’? Het lijkt ons beter om voor de duidelijkheid deze ‘andere 
werkzaamheden’ in de mate van het mogelijke te benoemen. 

− W&Z is de uiteraard de hoofdinitiatiefnemer van dit project dat, zonder de Seine-
Scheldeverbinding, niet van start zou zijn gegaan. Logischerwijze is W&Z, conform het 
principe ‘de vervuiler betaalt’ ook de financier. Temeer omdat op de Leievallei een 
belangrijk historisch passief rust, door verlies aan overstroombaar gebied en ophogingen 
bij de calibratie tot 1350 ton, zoals hoger al aangegeven. 

− Een Landinrichtingsproject is volgens ons weinig zinvol. Het vormt een zeer zware 
procedure, terwijl de meerwaarde ten opzichte van andere vormen van projectorganisatie 
niet gegarandeerd is. Gezien de inrichting van de vallei hoofdzakelijk in functie staat van 
natuurontwikkeling, als onderdeel van het rivierherstel, kan een natuurinrichtingsproject 
wel zinvol zijn, gezien dit instrument specifiek voor het hier voorziene type ingrepen 
ontwikkeld is. Deze worden uitgevoerd door de VLM, onder coördinatie van de afdeling 
Natuur. 

− Onder de types projecten wordt de verwerving van gronden in de vallei niet vermeld. Dit 
is volgens ons nochtans essentieel om effectief uitvoering te geven aan de realisatie van 
een belangrijk onderdeel van het rivierherstel, met name het herstel van overstroombare, 
vochtige graslanden en moeraszones (zie voorstel projectgebieden Aminal Natuur). 
Overigens, indien geen grondverwerving gebeurt, zullen de kunstwerken aan de 
meandermondingen maar weinig kunnen functioneren om de vereiste vernatting in het 
meersengebied te bewerkstelligen, en kan het nut van deze investering in vraag worden 
gesteld (vermits de mogelijke komberging in de meanders minimaal is). 

− Timing: voor de voorziene landinrichtingsprojecten – beter te vervangen door 
natuurinrichtingsprojecten, zie hoger – wordt de timing aan de VLM overgelaten, maar ze 
dienen ‘bij voorkeur’ tegen 2025 afgerond. Dit gaat in tegen het principe dat het 
rivierherstel gelijkwaardig is aan het waterwegproject. Enkel een gelijktijdige realisatie 
biedt daartoe voldoende garanties. Bijgevolg dient als einddatum 2020 ingeschreven te 
worden. 

− Gezien veel onderdelen van het natuurinrichtingsproject slechts mogelijk zullen zijn 
indien de gronden effectief verworven zijn door de overheid, dient ook voor de 
grondverwerving een strakke timing ingebouwd.  

 
p. 145-150, Projecten studie 1-6 
Waarom wordt de kostenraming hier enkel pro memorie aangegeven? Deze studies zijn 
nochtans noodzakelijke stappen om verder vorm te geven aan het project Rivierherstel Leie. 
 
 
p. 149, Project studie 5, Uitvoeren van ecohydrologisch onderzoek 
Bij ‘beschrijving’ en/of ‘belang binnen project’ dient aangegeven dat het ecohydrologisch 
onderzoek tevens noodzakelijk is om concretere invulling te geven aan de maatregelen voor 
rivierherstel op het vlak van de hydrologie van de meanders en aansluitende valleidelen, 
onder meer voor de nadere omschrijving van ecologische potenties en doelstellingen, het 
mogelijke agrarische gebruik, de noodzakelijke inrichtingsmaatregelen en het toekomstige 
waterpeilbeheer. 
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p. 182, Project baggeren meanders 
Baggeren van de meanders heeft enkel zin als de waterkwaliteit van de toevoerbeek goed is 
(dit geldt trouwens ook voor overstromingen vanuit de toevoerbeken); er is hiervoor een 
actieve afstemming nodig van de planning waterzuivering Aquafin op de planning van AWZ 
 
p. 190-192, Inrichtingsprojecten 1-3 
Hieronder vallen alle inrichtingsprojecten in de alluviale vallei die essentieel zijn voor het 
rivierherstel. Zoals hoger al vermeld ontbreekt grondverwerving als veelal noodzakelijke 
voorwaarde voor inrichting. De kostenraming is enkel pro memorie opgegeven. Het tijdspad 
voor uitvoering is zeer ruim (zie hoger). De huidige omschrijving biedt onvoldoende garanties 
voor een daadwerkelijke realisatie van dit belangrijke onderdeel van het rivierherstel. Verdere 
uitwerking en detaillering is daarom noodzakelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


