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TEN-T Schelde-Seineverbinding  -  Waterstanden Leie- en Scheldebekken

Met mijn schriftelijke vragen nr. 326 van 3 december 2020 en nr. 1542 van 25 augustus 
2021 vestigde ik de aandacht van de minister onder meer op de impact van de 
aanhoudende langere droogteperiodes in Vlaanderen en de daaruit voortvloeiende 
beschikbaarheid op lange termijn van voldoende water in de bevaarbare kanalen die deel 
uitmaken van de TEN-T Schelde-Seineverbinding in het Leie- en Scheldebekken (TEN-T: 
Trans-Europees Netwerk voor Transport). De minister erkende de problematiek maar 
stelde in haar antwoord op mijn hogervermelde laatste vraag geruststellend dat de 
scenarioanalyses op basis van het waterbalansmodel met de gedetecteerde 
waterstandproblemen op onze Vlaamse bevaarbare assen begin 2022 beschikbaar zullen 
zijn binnen De Vlaamse Waterweg nv.

Tevens stelde de minister in haar antwoord dat op basis van de knelpunten die voormelde 
scenarioanalyses aan het licht zouden brengen in eerste instantie zowel infrastructurele als 
operationele niet-ruimte-invasieve oplossingsstrategieën zouden worden doorgerekend 
met het oog op het beperken van de impact van waterschaarste op de Vlaamse 
waterwegen. Indien die strategieën geen volledige oplossing van de waterstandproblemen 
zouden opleveren, zou gelijktijdig worden nagegaan hoeveel extra buffercapaciteit 
noodzakelijk is en zouden de zoekzones voor de aanleg van die buffers bepaald worden.

1. Op welke bevaarbare assen in Vlaanderen voorspellen de scenarioanalyses, die op 
basis van het waterbalansmodel intussen werden uitgevoerd, toekomstige 
waterstandproblemen? Graag een overzicht per bevaarbare as met een overzicht van 
de gedetecteerde knelpunten en de specifieke aard van die knelpunten.

2. Kan de minister per bevaarbare as en in functie van de onder deelvraag 1 vermelde 
knelpunten een overzicht bezorgen van zowel de infrastructurele als de operationele 
niet-ruimte-invasieve oplossingsstrategieën die intussen door haar werden 
uitgevaardigd of nog uitgevaardigd zullen worden met het oog op het beperken van 
de impact van waterschaarste op elk van deze assen?

3. Kan de minister per bevaarbare as en in functie van de onder deelvraag 1 vermelde 
knelpunten een overzicht bezorgen van de plaatsen waar extra buffercapaciteit nodig 
is (met vermelding van hoeveel capaciteit) en waar intussen zoekzones voor de aanleg 
van die buffers bepaald werden?
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1. De voorlopige resultaten tonen aan dat de problemen zich voornamelijk situeren op 
het Albertkanaal en het systeem van Leie, Bovenschelde en Gentse kanalen. Hierbij 
kan het streefpeil niet gehanteerd blijven zonder het nemen van waterbesparende 
maatregelen zoals schutbeperkingen, pompen, etc.

2. De voorlopige resultaten van de studie tonen aan dat door het plaatsen van pompen 
op alle sluizen van het Albertkanaal en in combinatie met gegroepeerd schutten de 
impact van waterschaarste drastisch kan verminderd worden. De bouw van de 
pompinstallaties op de resterende sluizen van het Albertkanaal (Genk en Wijnegem) 
wordt dan ook verder uitgevoerd. Deze pompinstallaties hebben trouwens een twee 
ledig doel, waarbij tijdens periode van wateroverschot, ze ook dienst kunnen doen als 
waterkrachtcentrale.

Voor de overige vaarassen dienen de oplossingsrichtingen nog verder geanalyseerd 
te worden. Hierbij wordt steeds de strategie gebruikt dat we eerst maximaal zullen 
inzetten op niet-ruimte invasieve en operationele ingrepen. Mocht dit niet volstaan 
zal in de eerste plaats op conceptuele wijze bekeken worden of het nuttig kan zijn om 
extra buffercapaciteit te creëren. Pas als blijkt dat dit kansrijk is, zullen er pas 
zoekzones bepaald worden.

3. Dit is momenteel nog niet van toepassing.


