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Probleemstelling 

 

Voor een betere binnenvaartontsluiting met Zeebrugge en om aan te sluiten op het TEN-
binnenvaartproject Seine-Schelde loopt momenteel een haalbaarheidsstudie voor een 
aangepast Afleidingskanaal van de Leie/Leopoldkanaal (Seine-Schelde West project). 
 
Het aanpassen van het Afleidingskanaal/Leopoldkanaal kan hydrologische consequenties 
hebben voor: 
- het grondwaterregime en grondwaterkwaliteit in gebieden in de directe omgeving van 

het Afleidingskanaal/Leopoldkanaal, 
- het waterpeil van waterlopen in het afwateringsgebied van het 

Afleidingskanaal/Leopoldkanaal, 
- het grondwaterregime in (delen van) het afwateringsgebied van het 

Afleidingskanaal/Leopoldkanaal, 
- het waterdebiet en -peilen in de Toeristische Leie, 
- het overstromingsregime (frequentie, duur, intensiteit) in de vallei van de 

Toeristische Leie. 
Als gevolg van deze veranderende hydrologische parameters kunnen er ecologische 
gevolgen optreden in (delen van) het afwateringsgebied van het 
Afleidingskanaal/Leopoldkanaal en in (delen van) de vallei van de Toeristische Leie. 
 
Het inschatten van deze consequenties zal worden nagegaan in een ecohydrogische 
studie. De aandachtsgebieden, doelstellingen en vraagstellingen worden in het voorstel 
van bestek vermeld (INBO.A.2008.20). 
 
Sinds eind 2007 worden enkele raaien van piëzometers in de omgeving van het 
Afleidingskanaal van de Leie opgevolgd (de locaties zijn terug te vinden in de nota van 
IMDC dd. 10 oktober 2007). Wanneer enkel deze raaien worden beschouwd dreigt voor 
een aantal aandachtsgebieden (aangegeven in INBO.A.2008.20) een gebrek aan data om 
eventuele hydrologische effecten na te gaan: 
- Vallei van de Toeristisch Leie buiten Ooidonkmeersen, 
- Lapscheure, 
- Fort Sint-Donaas, 
- Dudzele. 
 
Het INBO werd gevraagd om locaties voor bijkomende piëzometers aan te geven. 
 
Huidige opmetingen van piëzometers 

 
Via de WATINA-databank en het contacteren van terreinbeheerders werd teruggevonden 
dat er momenteel peilbuizen worden opgemeten in volgende aandachtsgebieden: 
- Assels: 6 peilbuizen + peillat aan de Leie; metingen om de 14 dagen; Natuurpunt 

Gent (figuur 1); 
- Keuzemeersen: 1 raai met enkele peilbuizen; metingen om de 14 dagen; Esher 

(figuur 2); 
- Fort Sint-Donaas: 3 peilbuizen, maandelijkse metingen; Natuurpunt (figuur 3). 
 
In de Latemse meersen werden vroeger peilgegevens verzameld. De laatste gegevens 
dateren van 1999-2001. Momenteel is er nog één peilbuis aanwezig. De overige zijn 
weggemaaid. Ook deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het kalibreren van het 
model. Actuele gegevens blijven echter wenselijk.  
 
De locatie van de piëzometers in de Assels en de Keuzemeersen volstaan om voldoende 
hydrologisch informatie te kunnen geven. 
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Voorstel tot bijkomende piëzometers 

 

Rekening houdend met de raaien die momenteel door W&Z worden opgevolgd en met de 
bijkomende informatie blijft een gebrek aan data bestaan voor volgende 
aandachtsgebieden: 
- Latemse Meersen, 
- Dudzele, 
- Lapscheure, 
- Fort Sint-Donaas. 
 

Daarom worden volgende bijkomende piëzometers voorgesteld: 
- aandachtsgebied Dudzele: 3 piëzometers (figuur 6), 
- aandachtsgebied Lapscheure: 2 piëzometers en voorzien van een peilschaal in het 

Geleed (figuur 7), 
- aandachtgebied Fort Sint-Donaas: 3 piëzometers (figuur 8), 
- aandachtgebied Latemse Meersen: 4 piëzometers (figuur 9). 
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Figuren 

 

De locaties van de huidige opgemeten piëzometers in Fort Sint-Donaas, Keuzemeersen 
en Assels worden weergegeven in figuur 1-3. 
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Figuur 1-3. Locaties van de huidig opgemeten piëzometers in Fort Sint-Donaas, 
Keuzemeersen en Assels. 
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Het voorstel van bijkomende piëzometers in Dudzele, Lapscheure, Fort Sint-Donaas en 
Latemse Meersen is weergegeven in figuren 4-9. 
 

 
 

 
 

Figuur 4-5. Overzichtkaarten van de polder rond Damme en de vallei van de Toeristische 
Leie.
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1) Aandachtsgebied Dudzele 

 
Figuur 6. Locatie van bijkomende piëzometers in Dudzele. 
 
rode bollen = voorstel bijkomende piëzometers 
peilen op Ronselarebeek worden gemeten door Zwinpolder 
 
 
2) Aandachtsgebied Lapscheure 

 
Figuur 7. Locatie van bijkomende piëzometers in Lapscheure. 
 
rode bollen = voorstel bijkomende piëzometers 
peilschaal wordt best voorzien in het Geleed 
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3) Aandachtsgebied Fort Sint-Donaas 

 
Figuur 8. Locatie van bijkomende piëzometers in Fort Sint-Donaas. 
 
rode bollen = voorstel bijkomende piëzometers 
zwarte bollen = bestaande piëzometers  
 
peilen op Vuile Vaart worden gemeten door Zwinpolder 
 
4) Aandachtsgebied Latemse Meersen 

 
Figuur 9. Locatie van bijkomende piëzometers in de Latemse Meersen. 
 
rode bollen = voorstel bijkomende piëzometers 


