Studiedag Interreg V LYSE, ECOSYSTEM & LYNBATIS
8 oktober 2018

Programma:

9u : ontvangst in het provinciehuis Potyze (Zonnebeekseweg 361 te Ieper)
9u30-10 u presentatie van de te bezoeken projecten
10u-12u30:
·

Erosieproject Kleine Kemmelbeek: de waterloop bevindt zich in een golvend landschap en
heeft te lijden van erosie veroorzaakt door overvloedige regenval. Natuurtechnische werken
zijn uitgevoerd om de oever van de waterloop te beschermen.

·

Baggerwerken van de Dikkebusvijver te Ieper: tijdens overvloedige regenval stroomt veel
sediment van het stroomgebied van de Kleine Kemmelbeek in de Dikkebusvijver. Dit
veroorzaakt problemen voor de drinkwatervoorziening van de stad Ieper aangezien het
oppervlaktewater van de Dikkebusvijver gebruikt wordt voor de productie van drinkwater.

13u-14u30: lunch
14u30 -16u30
·

Beschermingswerken in Voormezele: om de agglomeratie tegen overstromingen te
beschermen wordt een dijk gecreëerd dwars op de Bollaertbeek met debietsbegrenzer.

·

Waterbeheersingswerken op de Grote Beek te Vlamertinge met als doel om overstromingen te
voorkomen in het centrum van Vlamertinge en om de productiviteit van de landbouw te
verbeteren door het gebruik van een deel van het water voor irrigatie. Een wateraftapplaats
is geïnstalleerd om de landbouwers de mogelijkheid te geven water af te tappen zonder het
oppervlaktewater te besmetten.

Dienst Waterlopen

Natuurtechnische inrichting oevers Kleine Kemmelbeek
te Heuvelland (Kemmel)
1. Situering
Oorspronkelijk ontsprong de Kemmelbeek nabij de Kemmelberg in Kemmel en stroomde langs
Dikkebus via de Vuilebeek bij Vlamertinge waar het zich met de huidige bovenloop verenigde. In 1320
werd voor de watervoorziening van Ieper deze beek bij Dikkebus afgedamd, waardoor de
Dikkebusvijver ontstond. Deze werd door de Dikkebusbeek met Ieper verbonden en ging zo tot het
stroomgebied van de Ieperlee behoren. De stroom van de Kemmelberg naar de Dikkebusvijver wordt
ook de Kleine Kemmelbeek genoemd.
De Kleine Kemmelbeek heeft een afstroomgebied (van 1.165 ha).
Figuur 1: kaartje afstroomgebied Kleine Kemmelbeek
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De totale lengte van de Kleine Kemmelbeek is 10 kilometer. Op vijf kilometer afstand (Kemmel tot
Dikkebus) heeft de Kleine Kemmelbeek een verval van 35 meter. Tijdens dit verval stelt men veel
erosie vast: bodemerosie op de hellende percelen in het stroomgebied en afkalvende beekoevers als
gevolg van de erosieve kracht van het water in de waterloop. De laatste jaren zorgt erosie voor een
dusdanige omvangrijke aanvoer van slib, dat de verschillende functies van Dikkebusvijver in het
gedrang dreigen te komen.
Figuur 2: ter illustratie: de erosiegevoeligheidskaart (rood en paars zijn meest erosiegevoelig, groen weinig). Meest
stroomafwaarts (rechtsboven) is nog net Dikkebusvijver te zien.

Verschillende projecten zijn lopende om samen met betrokken landbouwers erosie aan te pakken van
bron tot monding en dit zowel via effectieve realisaties op terrein, als sensibilisatie en communicatie.
2. Doelstellingen
Met de natuurtechnische ingrepen wil de Provinciale Dienst Waterlopen de instroom van sediment,
door oevererosie binnen het gabariet van de Kleine Kemmelbeek, richting Dikkebusvijver nu en naar
de toekomst toe inperken; er wordt gestreefd naar een robuust en duurzaam beekprofiel, omzoomd
door strategische groenaanplant.
De snelheid waarmee het water doorheen het profiel van de waterloop stroomt is, gezien het
omvangrijke verval van de Kleine Kemmelbeek, erg groot. Bijgevolg is de erosieve kracht van het
water ook groot; de teen van de waterloop raakt geërodeerd, waardoor het talud gaat afzakken.
Daardoor wordt het stroomprofiel kleiner en worden de oevers sneller overstroomd. Aangelanden
krijgen problemen met afkalvende oevers; o.a. weide-afsluitingen moeten jaarlijks worden hersteld.
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Foto a: Oude (houten) afsluiting in de bedding van de waterloop vs nieuwe (metalen) afsluiting net op de
taludinsteek. Het talud is afgezakt.

Door de intensieve aanpak van de erosie wordt onrechtstreeks ook gewerkt aan een verhoging van de
waterkwaliteit (van belang voor de drinkwaterwinning op de vijver) en het behalen van de EU
Kaderrichtlijn Water (watervoorraad en waterkwaliteit veilig stellen en overstromingen en perioden
van droogte afzwakken).
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3. Uitgevoerde waterbeheersingswerken

Foto b: Plaatsing van eiken palen en hardhouten matten ter bescherming van de teen van de waterloop tegen de
erosieve kracht van het water.

De teen van de Kleine Kemmelbeek wordt vastgelegd/beschermd tegen de erosieve kracht van het
water door het gebruik van eiken palen (L=3m) en hardhouten matten (h=60 cm). Achter deze
teenbescherming wordt nog eens een (niet voorbeplante) kokosrol gelegd; indien het water net boven
het paal- en plankwerk sterk schuurt, botst het op de kokosrol en niet op de (net aangebrachte)
gebiedseigen grond.
Na verloop van tijd sterven de kokosrollen af. Tegen dan heeft de vegetatie de oeverbeschermende
functie overgenomen. Zowel spontane vestiging van vegetatie als aanplant verhoogt de ecologische en
landschappelijke diversiteit. Ontwikkeling van holle steiloevers zijn niet meer mogelijk.
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Foto c: Plaatsing van kokosrollen maakt spontane ontwikkeling van vegetatie nabij de hoogwaterlijn makkelijker.

Het steile talud wordt zwakker aangelegd (streefdoel 8/4 talud) dan in huidige toestand. Gezien de
effectieve overstromingsgevoeligheid van omliggende weilanden worden overtollige gronden buiten
het projectgebied afgevoerd.

Kostprijs: gemiddeld 150 euro/lm waterloop
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Baggerwerken Dikkebusvijver
te Ieper (Dikkebus)
1. Situering
De Dikkebusvijver (36 ha groot; maximaal 3 m diep) wordt gevoed met water vanuit de Kleine
Kemmelbeek. De laatste jaren zorgt bodemerosie (jaarlijks tot 20 ton/ha) in het stroomgebied van de
Kleine Kemmelbeek voor een dusdanige omvangrijke aanvoer van slib, dat de verschillende functies
van Dikkebusvijver in het gedrang dreigen te komen.

Foto d: Uit het oppervlaktewater verzameld in de Dikkebusvijver wordt drinkwater voor de stad Ieper
geproduceerd.

Hoofdfunctie van Dikkebusvijver is de drinkwaterwinning (1,27 mio m³/jaar), met als belangrijke
nevenfuncties die van recreatie en natuur. Daarnaast vormt de Dikkebusvijver een belangrijke
waterbergingsruimte (0,5 m bergingshoogte); bij hevige en langdurige neerslag kan het overtollige
oppervlaktewater in de vijver vastgehouden worden, en zo de stad Ieper vrijwaren van wateroverlast.
2. Probleemstelling

Het ruimen van de vijver is nodig om de verschillende functies ervan te vrijwaren. Het baggeren van
de Dikkebusvijver moet met steeds kleinere terugkeerperiode gebeuren (vroeger om de 15 jaar, nu op
minder dan 10 jaar). Een aantal meetgegevens:
•

Tussen 1936 en ‘82 werd 145.815m³ slib aangevoerd in Dikkebusvijver (m.a.w. nettoerosie in stroombekken Kemmelbeek = gemiddeld 4,7 ton per ha per jaar)
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•

Tussen 1990 en 2005 gebeurde een meting: in die periode is 105.200 m³ erosiegrond
afgezet (maw een verlies van gemiddeld 12 ton vruchtbare grond per ha per jaar).

Dit brengt steeds hoger oplopende kosten (tussen de 6 à 700.000 euro per baggerbeurt) bij de stad
Ieper respectievelijk bij de drinkwatermaatschappij met zich mee, om het gebruik van de vijver voor
drinkwater te kunnen behouden. Ook voor de Provincie West-Vlaanderen (als waterbeheerder)
betekenen de frequentere baggerwerken een zware budgettaire ingreep.
3. Uitgevoerde werkzaamheden
3.1.

(her)Inrichten slibbekken

Na overleg met Agentschap Natuur en Bos (ANB) kon één van de 2 bestaande slibbekkens (die
destijds al gebruikt zijn voor slibdeponie bij de baggerwerken) vrijgemaakt worden van alle spontane
(bos)opslag; en dit zonder boscompensatieplicht.
Over een oppervlakte van 6 ha zijn in de periode december 2016-maart 2017 alle houtige gewassen
gerooid. Zowel brandhout als gehakseld hout zijn daarbij afgevoerd. Wortelgestellen zijn op de meeste
plaatsen blijven zitten.
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Foto e: Begin december 2016 zijn de voorbereidende werken opgestart (rooi vegetatie slibbekken).
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Een gedetailleerde opmeting van het terrein volgde. Studiewerk maakte duidelijk dat met het
opwerpen van een dijklichaam van ca. 3 m hoogte het benodigde bergingsvolume (140.000 m³) kon
worden bereikt. Voor de realisatie van het dijklichaam is een deel van het (ondertussen uitgeloogde)
sediment van de vorige baggerwerken gebruikt. De eerdere ruimingswerken dateren van 1990-1991
en 2005. Toen werd er respectievelijk 200.000 m³ en 105.000 m³ geruimd.

Foto f: Voorbereiding van het slibbekken: met de aarde van de vorige baggerwerken is een dijklichaam
opgetrokken.
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Foto g: Het voorzien van een tussenberm om extra sedimentatie (door vertraging snelheid doorstromend water) te
bekomen

Tijdens de werken wordt het slib dus in het nabijgelegen bestaande slibbekken opgespoten waar het
na verloop van tijd volledig zal ontwateren. Na ontwatering zal geprobeerd worden het bezinksel terug
op de akkers, van waar het komt, af te zetten.

Foto h: Instroom van het slibbekken.

Bij de baggerwerken wordt geprobeerd zoveel als mogelijk van het ‘baggerwater’ te recycleren, zodat
de baggerboot (ook in droge zomerperiodes als 2017) kan varen en de continuiteit van de
werkzaamheden verzekerd is.
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Foto i: Waterkasten helpen de uitstroomsnelheid (en bijgevolg de graad van sedimentatie) te sturen.
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Foto j: Uitstroom van het slibbekken.

3.2.

Peilmetingen

Voorafgaand aan de werken heeft het landmetersburo Hutsebaut bvba peilmetingen uitgevoerd, ter
bepaling van de vaste bodem van de Dikkebusvijver (maximaal – 3 m ten opzichte van het watervlak)
en de dikte van het slib.

Figuur 3: Metingen mei 2018 (de slibdikte varieert tussen 1,5 m en 0,5 m)
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Vooral ter hoogte van de instroom van de Kleine Kemmelbeek in de Dikkebusvijver is de aanwezigheid
van slib omvangrijk.

Foto k: Tijdens de werkzaamheden controleert het opdrachtgevend bestuur (de Stad Ieper, de Provincie WestVlaanderen en de Watergroep) periodiek de uitgevoerde baggerwerken.
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3.3.

Ruimings- en verdiepingswerken

Doelstelling van de werken is in eerste instantie de hoofdfunctie van de Dikkebusvijver (nl.
tegemoetkomen aan 80% van de drinkwaterbehoefte van Ieper) te herstellen.
Daarnaast wordt ook ingezet op recreatie en ecologie. Om de diepgang van de waterkolom voor
langere tijd te garanderen, onder andere voor watersport, zal de Dikkebusvijver plaatselijk verdiept
worden. Daarnaast zullen tijdens de baggerwerken op een aantal plaatsen extra dieptes gecreëerd
worden voor de vispopulatie. In deze geulen zullen kooien geplaatst worden waarin vissen kunnen
schuilen voor onder andere de aalscholver.

Foto l: Met een ‘veegbeweging’ maakt de baggerboot de bodem van de Dikkebusvijver slibvrij.
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Foto m: Onder het watervlak is aan de kop van de baggerboot een cutter aanwezig die het sediment, vermengd
met water, opzuigt en naar het slibbekken stuwt.

Foto n: Op een computerscherm in de cabine van de baggerboot kan de schipper de voortgang van de werken
volgen.
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3.4.

Financieel en timing

De ruimings- en verdiepingswerken zijn een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, de
stad Ieper en de Watergroep. Ze worden uitgevoerd door de firma nv De Roeck uit Melsele.
De voorbereidende werken (o.a. inrichting slibbekken, aanleg leidingen,…) zijn van start gegaan op 9
april 2018. Op 1 juni zijn dan de effectieve baggerwerken van start gegaan; er zijn 200 werkdagen
voorzien.
De kostprijs bedraagt 602.353,13 euro, inclusief btw. Er wordt 55 % Europese subsidie voorzien,
omdat de werken deel uitmaken van een groter Europees Interreg V–project ‘Ecosystem’ waarbij het
verbeteren van de biodiversiteit centraal staat. De Provincie en de stad Ieper delen de kosten, na
aftrek van de Europese subsidie. De Watergroep betaalt een vergoeding voor het oppompen van
drinkwater.

Waterbeheersingswerken
ter beveiliging van de Jan De Cerfwijk
en aanleg van een waterspaarbekken langs de Kemmelbeek
ter hoogte van de Jan De Cerfstraat te Ieper (Vlamertinge)

1. Afwateringsgebied
De Kemmelbeek ontspringt bij Westouter aan de noordoostkant van de Vidaigneberg, vlak bij de
Zwarteberg en mondt uit in de IJzer te Reninge. Wanneer men de Fransebeek als bovenloop van de
Kemmelbeek ziet, kan worden gesteld dat zij net over de grens in Frankrijk ontspringt.
De Kemmelbeek heeft een lengte van meer dan 22 km. De benedenloop vanaf Elverdinge tot Reninge
is een waterloop van de 1ste categorie van 10 km lang (beheerder: Vlaamse Milieumaatschappij). De
bovenloop van Reningelst tot Elverdinge is een waterloop van de 2de categorie van 12 km en valt
onder het beheer van de Provincie West-Vlaanderen.
De bovenloop van de Kemmelbeek WY.9. wordt ook wel Grote Kemmelbeek of Grote Beek genoemd,
ter onderscheiding van de Kleine Kemmelbeek die oorspronkelijk de bovenloop vormde (zie bezoek
Dikkebusvijver).
2. Probleemstelling
Bij hevige regenval werd het centrum van Vlamertinge en de Jan De Cerfwijk regelmatig getroffen. Zo
werden bij de watersnood van 4 juli 2005 in het centrum van Vlamertinge 88 woningen getroffen door
wateroverlast.
Er werd vastgesteld dat het overstromingspeil in de Jan de Cerfwijk circa 1 m hoger was dan in het
afwaartse gedeelte dat de functie heeft van een natuurlijk overstromingsgebied.
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Om een beter inzicht te krijgen in de problematiek van wateroverlast rond Vlamertinge werd, in
opdracht van de deputatie, een studie uitgevoerd door het studiebureau IDMC. Deze studie werd
geïntegreerd in de lopende opdracht van de studie van het stroomgebied van de Grote Kemmelbeek
1ste categorie, in opdracht van Afdeling Water.
De studie IMDC toonde aan dat het afvoerprofiel van de Grote Kemmelbeek in deze omgeving te
beperkt was – kon slechts 7 m³/sec afvoeren daar waar 10 m³/sec noodzakelijk was –; hierdoor
waren er overstromingen in deze wijk.

Foto o: Overstromingen Grote Kemmelbeek juli 2005 (2de categorie) opwaarts Jan Decerfstraat (achteraan
ondergelopen woonwijk; foto IMDC)

Foto p: Overstromingen Grote Kemmelbeek juli 2005 (2de categorie) afwaarts Jan Decerfstraat (rechts de
Kemmelbeek; foto IMDC)
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3. Uitgevoerde waterbeheersingswerken
a.

Realisatie gecontroleerd overstromingsbekken met spaarfunctie

De hoofdbedoeling van deze waterbeheersingwerken was het uitgraven van een bufferruimte voor het
opslaan van water in perioden van neerslag en het ter beschikking stellen ervan voor de
watervoorziening en waterbevoorrading voor de land- en tuinbouw in perioden van droogte. Door het
opvangen van water op momenten van grote debieten verminderen de risico’s van wateroverlast voor
de stroomafwaartse gebieden o.a. voor Elverdinge.

Foto q: Het Gecontroleerd Overstromingsbekken op de Grote Kemmelbeek moet omliggende woningen vrijwaren
van wateroverlast; bijkomend kan het spaarbekken tegemoet komen aan de vraag naar water in periodes van
droogte.

Het bufferbekken met een oppervlakte van 14.333 m² (diepte 4,5 m) werd aangelegd met een totale
opvangcapaciteit van 53.260 m³ of 53.260.000 liter waarvan 7.070 m³ onder het opnamepunt,
20.060 m³ watervoorraad voor land- en tuinbouw en 26.130 m³ bijkomende buffer tegen
wateroverlast en vertraging van de afvoer naar Elverdinge.
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Foto r: Een speciaal aftappunt is voorzien om in periodes van droogte land- en tuinbouwers te voorzien van
oppervlaktewater.

Het hydrografisch bekken van de Grote Kemmelbeek bedraagt 4.335 ha ter hoogte van de Jan De
Cerfstraat. De omvang van dergelijk gebied is een garantie voor de waterbevoorrading. Daar de
inplantingsplaats zich bovendien situeert stroomafwaarts de zuiveringsinstallatie van Vlamertinge
(capaciteit 7.500 IE) kan een gezuiverd effluent van 30 l/sec worden gebruikt als waterbevoorrading
van het spaarbekken.
Het aanleggen van een waterspaarbekken betekent tevens het realiseren van bijkomende
natuurwaarden naast het economisch nut van het waterbekken voor de land- en tuinbouw:
aantrekken van watervogels, oeverstructuur met water- en rietplanten, het ontwikkelen van een
visbestand, passende beplantingen en integratie van het element water in het landschap…

b.

Indijking Grote Kemmelbeek

Er werden bijkomende aanpassingswerken in de wijk uitgevoerd door de aanleg van een grondberm
vanaf de overwelving centrum Vlamertinge tot voorbij de Jan De Cerfstraat, lengte 300 m. Dit om de
hoeveelheid water die van stroomopwaarts komt, veilig door de sterk bebouwde omgeving te
‘loodsen’, zonder wateroverlast in naastliggende woningen.
De totale kostprijs van de werken bedroeg 910.605,68 euro en is volledig door de provincie gedragen.
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