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1. 1) stroomde de rivier voor de Rede te An~w'er'pen

t

t

in een zeer onregelmatige bedding, vergeleken met

afwaarts Oosterweel en opwaarts de Burcht.

van Burcht was de rivier bij L. •

af werd ze naar afwaarts geleidelijk breder

het t Zuidkasteel ± 590 m breed te worden; de

verminderde tot + 335 m nabi

nam toe tot aan de Sint-Jansvliet en vernauwde

nabij de Werf ~ot 270 m. Aniaarts de Werf

zodat ze nabij de Kattendijksluis terug ± 400 m

De Commissie (1), door de

vlerken dd. juli en

van een voorstel vOor het oprichten van een ~Q,~~"~'~~

de Rede te schreef in haar rapport van

aan de Minister van Openbare Werken hierIDml~rE~nt

l'influence que ces11 Pour aO,[}rf~L:

11 exercent sur profil du , nous avons

de



It profils en travers dans la plus

11 largeur (zie bijlage ,).

et la plus

2

ite

ti Dans 1 t

tt les indiquent deux

de la citadelle du Sud,

l4Ud-.l..lrl'ö6'" , qua 1 ton

dans l'Escaut comme dans

la est assez pour

fleuves à l11::lT"P'l%>

aux

11 courante flux et de reflux suivre chacun une direct

Les de'lL'ï: ont



11 nuisible au

3

du fleuve, surtout si l'on remarque

11 que, Fless 'il Li110, la de 1

11 est de ieurs kilomètres, qu'elle passe de 800 à 400

Ii entre Li110 et Austruweel, reste

ti jusque du Werf, oû elle se réduit

11 pour croitre de nouveau et se maintemir en amont

Ii à 400

!I L donc vis-à-vis du v/erf un

11 ment ent rave les courants de et

Ii d'eau traverserait rade d'Anvers s'il n'

11 L' elar'gl.seienlerlt du fleuve du Werf

!I incontestable ~"v~.~.~~."ion réclamée du reste

Ii L'étude co!mj:)aI'at i va des ls et des

11 nous porte donc à conclure qu'il conient, pour

Ii et la du chanal

11 d 'lLnvers, de Ie cours de l'Escaut pour

11 le lit qu' il avait avant que

à des différentes et pour

!l résultats aux besoins de la

~ au fleuve Ie cours ier que nous

Ondertussen was het scheepvaartverkeer vooral

genomen. Ter vel:,duidE!li van haar rapport aan van

Openbare Werken schreef dezelfde caw~issie:

11 Les bateaux à vapeur, au traIJJ3pC)rt des

11 et des un délbar'CfltemEmt et un



11 ment rapides, afin de ne pas retenir

4

inaetifs

Ii Ie personnel et Ie mat eouteux de ces navires

11 Ces bateaJX doivent done pouvoir, en arrivant, aeeoster

!I quais et débarquer leur sans fflT.T'f'!T'

11 dans les bassins.

11 Pour atteindre ce but, on a eonstruit à Anvers des

11 dères en eharpent , faisant sur le la saillie

11 saire pour trouver Ie mouillage

I' des bateaux à vapeur, un

11 mais à mesure que Ie nombre de services

Ces constructions en bois n'ont pu

11 accru, on a

I! de réunir

11 procurer aux

11 suffisamment

les muIt

ieurs de ces

ier et, récemment, on a ét

isolés, afin

transat lant

11 satisfaire aux besoins croissants du cormmerce

11 La nécessité d'accélérer Ie transbordement

!I I i importanee des navires et de leur pe,rs:o:rm~~l

I! dans un nombre de ports des

11 la vapeur, soit directement, soit à l'aide d'un

hydrau.liqu.e. Ces grues enlèvent les

11 aussi promptement que les

11 à la main.

i ts eolis quise

11 Des rails établis Ie long des

11 les t'ITagons jusque sous ces grues qui font passer les

iI marchandises et très rapidement du

11 dans Ie wagon ou du wagon dans Ie navire.

11 Toutes les personnes qui par devoir ou par s'

..
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Ii sent au progrès de notre commerce, ont préconülé I' appl

11 tien à Anvers de ces moyens de transbordement

11 Leur emploi dans les ports rivaux et l'erlension de la

11 marine à vapeur procure aux armateurs, informés par

11 télégraphe, Ie moyen de faire arriver leur cargaisons au

11 moment 01). I' on peut en obtEmir les prix les plus

11 font de I' installation de ces moyens au port d 'l\:l1,v@,rs, une

It véritable nécessitéo

11 Pour cette ioration

11 construire Ie long de la

iI mouillage suffisant à son

U.1Il quai qui

et dont la

un

pour nc'~<>~+:~~: 1 d'êtablir des voies de

11 saires à la circulation des grues, des l'lagOns

11 motives; 2° de les

11 ne seront pas enlevées par les wagons et de

IV chaussée pavée.

11 La construct ion en charpente des embarcadères

n réunis , ad' abord suggérê l' idée d' "u.o..J.0< .L.J."

11 par une estacadej mais en examinant la

11 convénients résultant de l'vu.J.J.>o"",uion de

et

11 charpente périodiquement après ana, on a

11 quai en maçonnerie devait obtenir la préférence."

van de
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Er werd geopteerd voor een breedte van 350 m bij laa~later (L $)

met een rechte kaaimuur op de RGOG een minLmum van

8,00 m bij LG •

De natte sectie van de rivier is derhalve iets kleiner dan deze

op- en afwaarts de rede.

Men hoopte dat op deze wijze een zou ontstaan:

11 et Gamme la navigation réclame un grand mouillage à Anvera,

iI plus impérieusement que partout ail1eura, i1 convient que

11 la de la rade soit plut6t inférieure que

bestond uit opeenvolgende

It à la largeur uv'.!. ..,,"" .... '"

van deDe

van verschillende

naar de .0.

, die

Om deze richt aan de rivier en aan de kaaimuur geven

sur

van de volgende redenering:

ti La ville et les établissements d'Anvers

ti la rive droite de l'Escaut, il est

11 courants de marée maintiennent Ie thahleg assez de

" murs pour obtenir g à. leur pied, Ie mouillage de 8 mê:tr'es

11 nécessaire pour l'accostage des grands paquebots

11 quesG

ti Le dans les parties courbes des

st de la rive concave, et se maintient très

11 cette rive est formée d 'un rocher, d 'un terr'ain

" d mur, qui ne sont pas entamés par les et ne

11 fournissenir pas de débrls pour former un ta1us qui

ti Ie vers Ie ~u .........."" .... du fleuve.
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$ Calver, Surveyor de l'Amirauté

" da,.'1S son int éressant ouvrage sur les fleuves à. marée,

la 1 droite dans les redressements, parce

ti que Ie thalweg, dans les portions recti ........,')4A"''''''' se porte

ti indifféremment vers 1 'une ou 1 'autre rive sous l'

11 de causes accidentel1es et peu lm'OOJl:tétnt;es, de sorte

" l'on n t a aucune eert i tude de maintenir le thahleg

" rives abordables."

kaaimuur

nabij

In 1895 werd de lçaaimuur met 2

\.l1e'ru\.),"v:u.J..er....<:l.i:i.l.) De

) 'Wlerd +

richt

fase (1818-1

twee

in

werd voorzien van de

het steen en het

In de

Tevens

en spoorwegen, enz. Dit bracht mede dat een

gedeelte van de stad moest afgebroken worden. Zoals blijkt

de t s ies de van

kaai beoogde resultaat (bijl. 1 , 2, 3 en )

In 1 had de zich de kaaimuur gevormd (z bi

Nagenoeg overal werd de voorziene diepte de

het Loodsgebouw ontstond eohter een drempel "de

slechts

Deze Rug werd door onderhoudsbaggenlerk weggeo,aglge:r:"U,

zelfs nu nog

maar ver

en

Ondertussen verbreedde de geul, zoals blijkt de kaart van 1

verder maar bleef de concave oever.
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De plaat van de Vlakte en de

zich echter te ontwikkelen.

In 1907 (bijl. 4), wanneer de

op de L • begonnen

het zuiden voltooid was, legde de nieuwe geul zich verder

deze kaaimuur.

Men heeft zowel de van de onstane

en thalweg met een gering onderhoudsbaggerwerk kunnen behouden

en zelfs verbeteren.

Zelfs na de beide wereldoorlogen wanneer verscheidene

jaren geen onderhoudsbaggervlerk werd de vaar-

geul de kade volgen. De wlas vernau'\rld,

had zich opnieuw van het steen en tussen

het Steen en het zich

j nagenoeg Verdl.1bl)e]~d. de

overal verbreed; ter

Tevensvan de I'larf is

Rede

De vaargeul daa.renboven de kaaimuur

de Herbouvillekaai, opwlaarts tunnel

De kaaimuur is hier plaatselijk verschoven zodat om de

oren,e:e:n geenvan de muur niet in gevaar te

maar wel kleistoTtingen worden

Tengevo1ge van versch,e idene

i~zonderheid in

die 3ich

belastte de

het

ven Openbare Werken in

het indienen van een rapport omtrent

jaar een

te nemen maatregelen
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overstroming'en voortk:omende ven wassendeze

en de Leie te bestri

de

De verschillende voorstellen v3aaronder

graven van het Afleidingskanaal

Het gTaafwerk in 1

, kruist

het vroegere

voltooid en in genomen in

Dit kanaal vertrekt te Deinze,

he-c kanaal van Gent naar , en loopt

van Zelzate naar om in de Noordzee uit te .u...'~"'-""" ......

Dit kanaal onttreld een belangrijk deel van het

Zeeschelde. Inderdaad in de zomer dit kanaal de

pollueerde af en in de een deel van

wassen van deze rivier.

Voor het graven van dit afleidilljgsJkal1a.éî.l

gat waarneembaar in het ) ( en (

graven van het

tot Gent en treedt een

het ij in alle

op van de ho.ogvlaters·ta:ooI2n.

Dit is te verklaren door de opgetreden debiet:svlenn111dE~rJ

wordtBuiten de afvoer via het

deel van het bovenwater van de Zeeschelde

Gent-Terneuzen en Gent-Brugge op peil te De

ontvangt derhalve slechts een klein deel van zijn

bovendebiet •

Bij een was op de Le1e en ich echter
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overstromingen voor in Gentse.

In 3 werd een nieuwe commissie belast met een onderzoek om

de afvloeiing van debieten in Schelde en bi te

vergema~~elijkenen de bevaarbaarheid op te voeren.

Deze commissie heeft na een inspectie ter een p&s,r

en somde de

die aanleiding hebben gegeven tot een vermindering

van de afvoercapaciteit en de bevaarbaarheid van de rivier.

In haar eerste rapport aan de Kamer van

dd. 22 mei 1874 maakte zij hiervan lil~.l.U.l.lJ,11,

oorzaken hiervan op: (2)

courants de flux et de reflux

11 du fleuve dans un mouvement cont

les eaux

si un cours

11 d'eau douce puissant ne donna pas au reflux

11 sur Ie flux, la ie maritime du fleuve s'envasera d'Guv.LU

11 à l' et de proche en proche 'à la mer. On

" en effet, que tous les bas-fonds ou ne

11 à s 'attérir, parce que la vague-marée, en s 'avan.çaxrt

iI un Ut dont Ie fond se relève, diminue de volume,

iI vitesse et en atteignant la de sa course,

11 sables et vases qu'elle a

11 Lorsqu' un COurs d' eau' débouche

ft amGmt du lit maritime 'un fleuve, les eaux

11 Bont arrétées par Ie flux pendant environ

11 s 'accumulent et lorsque Ie reflux cornmence,

11 à ce courant LID

11 sables et vases vers

de force pour

mer",

les
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11 Les eaux douces de l'amont, en maintenant la profondeur

" dans la partie supérieure du lit maritime, favorisent Ie

I! mouvement de la vague-marée et produisent une act ion fa

I! vorable SUT toute P étendue de ce lit.

11 Tout attérissement dans une partie quelconque du lit

Vi ralentit la marche de la vague-marée et exerce une

I! influence sur toute son étendue.

IV 11 est donc erlrêmement important de faire affluer Ie plus

ti grand volume d'eau possible à l'amont de IVE!~cémt maritime

11 et d' enlever tout obstacle aux courants de marée afin

IV d'empêcher l'oblitération successive de notre grande

I! maritime.

VI Ancien..1'lement les bas-fonds situés Ie long de 1 'Escaut

ft et de ses affluents:

11 la Durme, Ie Rupel, les Nèthes, la Dyle, la Senne, etc.,

ti n' pas endigués et la vague-marée se

11 sur des étendues considérables formant de véritables

11 qui, se remplissant pendant la marée montante et se vidant

11 marée descendante , augmentaient, principalement à l' aval,

iI l'importance de la vague-marée et la force des courants de

11 et de reflux.

11 Les endiguements, qui ont transformé ces bas-fonds en

11 ont supprimé ces réservoirs, diminué les courants de m::l.rp·A

Ii et exercé une act ion très·,préjudiciable au régime de 1

11 La dérivation des eaux de la Lys vers la mer est une des

11 récentes et certaines qui provoquent l'envasement du lit

tv time de 1 'Escaut •

11 Nous ne possédons pas de documents assez anciens et assez

" " "



pour dét<'miner les

VI causes d'oblitération.

12

de ces diverses

11 IiIous pOUlfons seulement r1 ,
Cl. les recherches

iI membre de la commiss de vaisseau

11 Van Haverbeke une décroissance progressive dans la

'eau des passes les moins entre

iI et la frontière des

I! Ces hauteurs variaient en 1799 de à 1

11

varient en 3

à 12mOO;

à

11 11 faut? à tout cette réduction

~~e Ie tirant des

a ét not ab lement dans ces dernières années.

11 Dans notre visite de Gand la front des

avons que, entre Gand et Temonde, il existe

11 nombreux coudes

llécoulement des crues,

sont nuisibles non-seulement

encore au mouvement des

11 courant de marée, que les piles du de Temonde

11 un nuisibles , qu'il existe dans Ie it

n fleuve des et des lil de

11

n Dans les ies du fleuve, Ie fond lest relevé

11 forme des 'oarres

11 et de reflux

retardent les corants de

De cOlllmissie op dat een de natte

sectie van de Schelde in het Gentse wassen af te voeren,

..



zeer moeilijk verwezen1i0~uQ'Q~ was. Daarom Ttlerd

13

de Gentse

aggl,jll'H~r1:l,tie en het afwaarts tot Dendermonde overstro-

te beschermen door haar een te

graven dat Gent zou ontwijken: (2)

11 i1 faut donc ouvrir entre Ie Haut en Ie Bas-Escaut une

11 dérivation de débiter les crues de l'Esoaut et les

11 eaux de la qui ne s'écouler par les canaux de

i oes eaux serent a.'l1enées dans Ie Haut~Escaut par une

VI dérivation deit euverte à l'ament de Gand

De cCllllllissie heeft versohillende tracés voor deze afleidingsva,aI~

onderzocht, maar kwam in deze zaak niet tet voorstellen.

haar 218 aan de Kamers werd door van haar

het graven van een kanaal lateraal aan de Schelde tussen Gent en

monde

Verder oordeelde de cOllllllissie echter unaniem dat de Schelde afwaarts

Gent diende genorm,aliseerd te worden en in het bi.l~vuu~L tot

Dendermonde om

VI Peur

wassen te kunnen afvoeren (3):

l'écoulement des crues, en aval de Gani, i1

VI rectifier les inuosités trop brusques et trop nombreuses

Vf existent sur Ie Bas-Escaut entre Gand et Termonde et

n la section du Ut du fleuve sans toutefois la 1

n

Deze normal

envasements.

niet enkel de afVoer van de wassen

maar ook het verbeteren van bevaarbaarheid van de rivier

Teneinde de werken b1i te houden werden in het van de

cOllllllissie de maatregelen

11 Vamélioration de ion maritime de l'Escau.t
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VI la augm.erJlt13l"tion du volume des eaux

ti et 1 enlèvement de tous les obstacles

IJ mouvement de la

entravent Ie

11 Nous satisferons à la

ti dans Ie Bas-Escaut, à Gand,

condition en faisant affluer

les eaux du Haut-Escaut

11 et de la , en faisant cesser toute dérivation vers la mer

et. autant quede11 par les canaux de

11 de

11 Pour satisfaire à la seconde condition 1 il faut

11 rectifier les embouchures de la Durme,

les lits de l'Escaut et de

11 faire remonter la aussi haut que et

11 ces lits COlJl.me de réseFvoirs destinés favoriser

n courants de marée, ensuite faire les

tels qu' et des riverains

it aux lor~itudinales submersibles diverses

11 marée, ont été avec succès, en en

11 Hollande et en France, pour maintenir ou les

11 deurs des passes :H',

tussen Gent

van de

werden slechts normal

in deen

Uiteindeli

Deze behelsden het rechttrekken van een aantal zeer

bochten en de van het

onoverstroombare di tussen Gent en

en on-

werden en

Van het van een vlerd

G.



Immers ir. TROOST kon na een van de hydraulische assen

van de verkorte en verbeterde rivier besluiten dat :

'I l'exécution des travalLx, Ie bas Escaut pourra

li sans provoquer d'inondations dans la traverse de Gw.d

améliorée écouler un débit notablement

11 à celui qu'il a évacué lars de la crue susment.LVUUCC

n en une ie de la dite 11

Er werden evenwel in de mate van het

werken in het Gentse ) .
enkele verkort

De bochtafsni,jU.LuË'CU zouden de rivier tussen Gent en

Baasrode met ± 12km inkorten.

uit-

overeen

\'lerd

• Dit

op de

van 10

van de nieu\'Je

van een

De

met het verval tussen de van de sluis te

) en de diepte voor de rede te )

Om de nieuwe te werden de bestaande dwars-

tussen Gent en Temse Gezien rivier nu 1

korter zou \'lO.rà.erl. \'lerden de voortkomende in de

dat

km niet weerhouden en stemde de sectie van een

punt overeen met de sectie van een

1 km meer aftrlaarts voorkwam.

Ir. TROOST (1) stelde vast dat de nieuwe sectie ander het

+ rekening houdend met het hog€~r\TeJrm;elde, voldeed aan de

= 1 + 2, x + 0,

= de dwarssectie onder het

= de afstand in tot de sluis te



Hij meende ook dat (1):

n 00 que les travaux auront aussi pour effet la

11 des eoudes brusqu.es, des et des rétrécissement et

11 des divers obstacles entravent la

UI de la marée et qu' ils auront air..si pour de

" per la de la marée et de lui

11 da.llS Ie fleuve des seet ions <o>""",',Y" eures"Il comrient donc que

ir de l'u.'"d..L.u.c;

Il les sections fournies par la formule

11 progressivement vers l'aval à

soient

amont

11 les courants de marées s'annulent du

I! Dans I' état aetuel de la seienee i1 ne poss

11 de par Ie ealeul les aceroissements de seetion

11 réaliser de ce chef: nous som.mes done réduits faire sur ce

une UUvHc;oöo Lors du creusement de la coupure

cel

Ie

cettenous admettronsm2. à la cote

ti on lui a donné une seetion 'environ

ti de la sèction moyenne du cours 'eau en

11 était de

11 seet ion totale de 425 + 90 :::

11 naturellement

11 sement et de

l'exéeution

ion: Dans les

en aval

valeur de(

11 l'aeeroissement de seetion

n effeetuer en aval de oelle d

11 après la reetifioation du

11 de Gentbrugge et la

::: 459 m2 de la

11 moyen......e primitive" C'est ce dernier accroissement

I! aux coupures d'aval, l'exédant est

" admise à raison de la suppression des les



à un accroissement kilomét de

introdLÜt la formule ( ) do~~e pour relation

définitive I + 0, (

Si les au.gmieLi~ét~ions de sections admises à raison la

11 suppression des ent raves locales au mouvement des eaux ne

se maintenir int , les envasements

devoir rester minbnes se formeraient

ti ment dans les du et des talus i au

11 on constate par la suit qU.e Ie f1euve est en état d '0....,+"'""+0.,,,'';

11 des sections

!I ci par un

on pourra

de

réa1iser cel

cunette l'

11 tude existera temiPC)réti:~eJnent au sujet de la valeur

IV attribuer à l'influence de la suppression des obstacles

11 il s' ne semblc donc pas donner licu à des

inconvénient sérieux.

Gelet op het bovenstaande werden slecht de uit-

Voor de bodembreedte en de helI der taluds werd het

genomen van de bestaande waarde. Onder het + werden de

taluds or~er een tweemaal flauwere helI uit , zodat, eens de

definitieve sectie zou ve~Iezenli slecht een kleine drie-

hoek

De

(zie bij

elke oever moest

bochtafsniJ~~"'o~"'

)

""lOrden.

werden uitryOlrna~'rl () 10) en (ll)

van het Klaverke nabi Reusjen

in de ) .



De zeer vorm van de rivier werd vervangen door een

ellicele ocht concaaf naar de lip_keroever

Het oude rivierbed had een , het nieu'i'le 102

) Bochtafsni te Kleinbos tussen Heusden en Melle

tussen

Een bocht met een van 1?ford en

vervangen door een concaaf naar lir~s en een concaaf naar rechtse

bocht met een van

) van Zwaanhoek ten zuiden van de f!.emeen:tekom van

tussen J.UUC,-.LU;UL~) •

Een met een van

door een met een van

) Bochtafsni

in

de te ~ietteren

Het oude 11 rivierbed met een van m ~1Terd ver-

vangen door een enkele bocht met een

) Bochtafsni afwaarts Wetteren

in )

van

Tijdens iewerken in Wetteren en de van

de oude werd afwaarts een bocht met een van m

rechtgetrokken. Het nieuwe tracé heeft een van 390
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te Schel

in )

Een aantal zeer onregelmat

met een totale

concaaf naar 1inles

van

en achtereenvolgende bochten

m werden vervangen door een

bocht met een totale lengte van

1

7) Bochtafsni jding van de Paaroem18ide

(gegraven 1889-1892)

Een scherpe bocht met een van m werd

Het nieuwe tracé heeft een lengte van

) Bochtafsnijding te Appels

(gegraven in )

Een gri en onregelmat rivierbedd met een

van 1 m werd vervangen door een rechttrekk::ing met een

lengte va...Y1

Bochtafschijding van nabij Hamme.

Deze werken behelsden een normalisatie van de rivier

de van de Durme

De vroegere toestand van de rivier (in ) is

op bijlage 6. De rivier stroomde door een zeer

Opwaarts de Durmemonding t.h.v. Driegoten had de

rivier langs de 1.0. een geul gegraven die meer dan 10 m

bereikte onder 1 Anlaarts Driegoten lcruiste de

thalweg haaks de rivier en liep door een zeer diepe

langs de andere oever .h. van de DU,rnien1lo:rldi.:p.g vervoegde



de de .0. Tussen de
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en

werd een kleine rechttrekking met de bedoel

de stroming in een iger bed te Ie waardoor

stroomversnellingen zouden verminderen en de

gemakkelijker zou worden.

De uitgegraven dwarsprofielen voldeden aan de

vergelijking der natte secties van ir.

De werken wèrden uitgevoerd tussen

Op bijl. 6 wordt eveneens de toestand na de

werken in 1904. De rivier stroomde dan inderdaad een

meer regelmat bed. Drie jaar na de werken (in )

stelde men een ,,<::J.U. ... "' ...U.1J.5 van de vast die de

verzanding vast van

concave oever bleef lopen.

Daarentegen stelde men een toeneme~~e

de R.O. en een verkleining van het natte van

meer dan bij H

Dit zou er op kunnen wi dat de door ir. TROOST

stelde vergelijking voor de afilaartse riviersecties niet

meer van toepass is.

Door deze rechttrekking van de Schelde heeft men de

monding licht gewijz Waarschijnlijk was de vroegere

monding in hydraulisch opzicht beter. Het is echter nu

nog moeilijk uit te maken of dit

op het latere regime van de Durme.

Terzelfdertijd met deze bochtafsnijdingen werden in de rivier

normalisatiewerken uitgevoerd, ze werden echter later aan~~va~

en behelsden, zoals hoger reeds vermeld het van

.. "
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vlerden

,",-.J.0Vv.u va.'1 de

op dezelfde formule

eventueelonoverstroombare di

en aanpassen van de dwarsprofielen

opgesteld door ir@ TROOST.

De normalisatie"lerken tussen Gentbrugge en de brtlg van Fl"":.!..!.,,",,

aangevat in 190.3 en voltooid in 190 •

De werken tussen Melle en de brug van Wetteren werden

1899 en beëindigd in 1903.

in

en

of

tussen

enDe door~ocht te Wetteren werd uitgevoerd tussen

Het vak Wetteren-5chellebelle werd aangevat in

in • Het vak Schellebelle-5choonaarde werd

en 1914 en het laatste vak tot Appels van

Afwaarts Appels werden geen

werden de dwarsprofielen niet meer aa~epast.

Er dient 'li'H'l1 te worden dat vanaf Appels de Schelde reeds

tussen ononverstroombare

Ir. TROOST voorzag verder afwaarts ook nog bochtafsni,;u..J."Lov."L tussen

Zele en Grembergen, te Dendermonde, te Baasrode en te Moerzeke.

Deze werken werden eveneens niet uitgevoerd. De rivier werd

slechts 10,3 km korter io .v. de voorziene inkorting van 12 km.

in

de twintiger jaren blijkt dat de resultaten der werken

aan de ver'li'lachtingen voldedeno

Inderda8~ op dat ogenblik waren de gepeilde secties reeds lcleiner

geTflorden dan de gegraven sect ies G

In de meest anraartse zone was de gepeilde sectie ongeveer even

groot als de sectie hier vToeger bestond; gaat men meer naar



opwaar~s dan werden de secties zelfs kleiner dan de
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oorRnr'OYIKl'd i

Het bovensta~nde wordt door . 1
). ~ 7 en

Irs en BLOCKIYIll1ifS (11) dit in de eerste s aan

e",. ce que les travaux n"ont pas reçu ce our

ti une exécution et il s'en faut de il

11 reste en effet, à améliorer la section

Verder menen zij dat

!I •• I 'Escaut Maritime ne pas encore à

fI Gand Ie débit amont sur lequ.el TROOST avait

effet les améliorations pro,o-rnoo en amont de Gand n' ont

n pas encore ét réalisées."

In hetzelfde ~1iorden er~eIe gegevens omtrent de

afvoer van de bovendebieten van Schelde en Leie gegeven.

Daaruit bli dat in de zomer cle Le ieillaters

1rlOrden naar het leidin~E:kclTIf1al, teTI~i I een deel van het Schelde-

water van de Bovenschelde bleef om het lr.JSlJ:1c'1a1 Gent-

Terneuzen en op peil te dat in deze

van het te nagenoeg geen

In de winter werd men de wassen voorna~el

lcanalen af te voeren, teneinde de Stad Gent

beschermen. Immers, de wassen treden moO~IT~ op in een

aanhoudende en winden uit de Westeli sector, die op hun

beurt de i j si; aTJlden in de beneden Schelde verhogen, zodat de

Schelde niet in staat is het water in het Gentse
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Verder zoekend naar mogelijke oorzaken schri zi

nous pensons ~~e l'exêcution de ces travaux à

ti tres ralentie a eu une

I! En effet, nous savons que Ie facteur

ft cement dans l'amélioration des rivières

Ie

est

11 tion de la profondeur, car c'est de la moyenne

11 la célérité de propagation de la marêe. Dans

ti à fond mobile, corr.me l'Escaut, oi! des i tés

ft de matières solides sont constamment en mouvement, les

fl fondeurs crêées localément ne se maintieILl1ent pas,

11 qu'elles ne modifient pas Ie de marée li

ti Pour obtenir un résultat durable il Si

II puissant et

11 que Ie

.L"C2'}I.J..U.C';:;', qui apportent au lit des

de marée se et soit par

n nouveau, qui dès Iors pour maintenir les

ti deurs crêéese

11 Or, sur l'Escaut, tout d'abord l'au,gm,err['(:L'lJ:~o,n de

ti rêalisêe par les travaux était relativement peu

ij et de les travalL~ ont été T'!'in:=l·1"1:is sur

il pouvait donc s'attendre à une modification

II maritime. 11

du

Ten slotte dient te worden dat door de

en het aanleggen van onoverstroombare dijken de komberging van de

Schelde verminderde, waardoor het hydraulisch vermogen afwaarts

rechttrek.lcing eveneens verminderde. Dit heeft dan uiteindelijk ook



zijn invloed op het opwaartse dat verbeterd werd, zodat men

in dit op eerste zicht gesaneerde vak uit indel

vaststelde.

meer afzett

Toch mag men niet besluiten dat deze werken helemaal geen

ten hebben opgeleverd.

Het weggraven van hindernissen en de bochtafsni,J~LL~lSeL~, hebben het

doordringen van de tijgolf naar opwaarts ontegensprekelijk ve:r~€~ma,k-

kelijkt, zodat het hydraulisch vermogen opwaarts toenam en dit

niettegenstaande de vermindering waarvéLYJ. hoger sprake.

Dit blijkt uit de toename van het gffinicldeld tijverschil te

MeIIe, Wetteren, Uitbergen en Schoonaarde in de periode der werken

(tot 1930). Het is echter moeilijk te zeggen of dit te wi==;;;.

is aan de betere voortplanting van de tijgolf of aan de indi van

de rivier.
1 )

Uit de grafiek der gewogen gemlûû.elden van de regenneers1agen der

periode (bijl. ) blijkt dat de periode 1885-1910 één is

met geringe neerslag. Dit heeft zeker invloed gehad op de

van de Schelde en Leie. De waargenomen verlaging van het

in mindere mate van het hoogwater op de Zeeschelde in de

1880-1900 te Gentbrugge en te Wetteren zou door een

bovendebiet kunnen verklaard worden (bijl. 10 en 11).

Men stelt vast dat na deze periode een relatief natte

aanvangt met waarschijnli groter afgevoerde bovendebieten.

1) onder gewogen gemiddelde van een grootheid wordt hier verstaan

gemiddelde over zeven opeenvolgende jaren (n-3 tot n+3) bepaald als

volgt :

Je=

Jen_3 + 2 Je 2 + 3 Je 1 + 4 Je + 3n- n- n

16

+ 2 Je 2 +n+

..
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Het sterk toegenomen tijverschil te Gentbrugge en te Wetteren in

de periode 1880-1900, overeenstemmend met de uitvoeringsperiode van

de meeste werken, bleeî echter behouden en nam zelîs licht toe

na 1900 (bijle 10 en 11).

Men mag dan wel aannemen dat de vergroting van het gemiddeld tij-

verschil, gepaard gaande met. een verlagi~~ van het ld

water waargenomen in de periode 1880-1900 in dit vak van de rivier

voornamelijk toe te schrijven is aan de betere voortplant van de

tijgolî. door de nieuwe bedding.

Dit. werd trouwens reeds vastgesteld door ir4 in, toen

nog maar enlcele werken waren uitgevoerd ) en (

Temeer daar in de plaats aîTrlaarts de zone der l'lerken nl. Dendermonde

een in verhouding onbelangrijke toename van het

Tussen de perioden 1880-1890 en

gen:lJ.aJJ.e l.a t

werd in Dendermonde

zelfs een verkleining van het tijverschil waargenomen.

~agg~r~n_v.!!n_d~ S!r~mJ2.el rag :!e_Kr.a:gk:~lQo!! .;:;..--_--..;... _ -..;...'~"",

J2.U!!t_v.§:DJ'l~s~l~

Ter hoogte van Melselepolder tussen Pijp Tabak en

maalde de Scheldedijk een scherpe hoek die ver vooruitsprong in

rivier. Zoals blijkt uit bijl. 12 zou deze punt tot in het

vaarTrJater doorlopen. Deze toestand bezorgde de scheepvaart tussen

Fort Filip en Draaiende Sluis heel wat moeilijkheden•

• VM~ GANSBERGHE schrijît hieromtrent (13) :

VI La pasee de l'Escaut, en aval d'Anvers, ou la ion

VI maritime est la moins facile, est celle appelée "Pasee du

flîort Philippe", située au droit de ce fort (vair plo x..XVIII

••
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) C'est Q~e passe creusée par Ie courant de jusant,

ti à travers Ie bane , sous l'influence du régL~e du flat,

!I tend à se joindre en ce point à la rive droite du fleuve.

n Le brass SUl' ce seuil est sujet à des fluctuations

11 ont, un moment donné I des dragages d'entretien, en

11 att endan.t I' exécut ion de travaux de nature à modi fier Ie

du fleuve, de manière à apporter une amélioration per-

n manent auJC conditions de lit de l'Escaut dans cette

ti Pour faire cette passe les navires doivent cheminer 'une

II rive à l'autre du fleuve, en décrival1t un S très raccourcL

IV Le de la rive existe p en amant du fort Sainte .....Harie,

u un chenal t creusé par Ie flot, mais se termine

" en au schaar ude Krankeloon" , Ou Ie bar'1c ent re

l! Ie chenal Ie flot et celui du jusant, tend se souder à la

11 rive gauene I sous l' influ.ence du du jusant.

" Immédiatement en amont de ce point, la rive gauche du fleuve

ft ri~liöre et au sornmet

!I formait un assez

était

notablement dans la

Ie feu du "Draaiende

11 sluis!!

11 Le courant de jusant par cette rive gauche concave, était

11 fortement infléchi par l'a.vancée en

11 très obliquement vers la rive

ion ~~i le dirigeait

ou il creusait un re-

11 fouil1ement profond, en consonunant une partie de sa force vive,

11 au pied de la mème rive, jusqu lau fort Philippe (zie b 1 ).

Teneinde het scheepvaartverkeer te vergemakkelijken, werd achtereen-

/



volgens de vooruit dij weggegraven en door

verplaatst ( ) en (1 ).

Door de verp12Ats va..'1 de hoopte men dat (1 ):

• les eaux seront par la nouvelle rive de

n a exercer, une act ion plus puissant que

Ii seuil ou passe de fort Philippe.

itivement, sur

ij Ce travail a également pour but I' enlèvement iel

Ii du Kra.-nkeloon, SUl' leqllel Ie courant de flot pourra entreteni

Ii des profondeurs plus fortes, la tendance ensab

Ii l'action du du jusa..nt allant être rl" ,... lmlnuee raison

11 la nouvelle direct ion imprimée au courant de

!l forrnera un moins prononc avec la direct ion schaar

!l de Krankeloon. On espère que l'accroissement

11 ce seuil sera de nature à y perrnettre la circulation

sous la rive

11 traverser deux fais la

11 fort liLa Perie".!!

entre Ie '~raaiende sluis

De di werd uitgevoerd in de

De werken in de stroom werden uitgevoerd tussen I

Om deze vaar de ti te 1 •verKrl met een miniInum

van 6,00 m en in van ,00 m t"\lerd .000 m3 specie weg-

gebaggerd; hiervan werd 1. .000 m3 gestort in de van Fort

De rest van de baggerspecie vJerd opgespoten in de

Onmiddellijk na de werken in werd een brede vaargeul met een mini-

mum breedte van m langs de L.O. van de stroom en met een van

8,00 m tussen het vaanlater van de Parel en J,Telsele gepeild ( ie

De gebaggerde geul bleek echter niet erg stabiel te i
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Reeds in was het vaa~!ater tussen de lijnen ter

v~n de en sterk vernauwd, de

plaat van de Parel nam toe in en zich

naar Opi'laart. De ebgeul van Fort 1;' i 1 ich terug te

ont\'lildcelen (zie L 1 )

!Iran vlaS dan ook verplicht in en en nadien in

uit te voeren om het vaan1ater

in stand te houden de .0.

In de jaren

oagg'er'C1, in 000

.000

( ) .
specie uit de rivier ge-

Deze hebben echter niet kunnen beletten dat de oude

de ich ontvlildcelde en t1erd dan de

vaargeul de L • ( ie bij , toestand

In bestonn slechts een ebgeul de • en begon de

t de punt van lsele op de • en het schor sa~en met het

slik op de ich t onti'Jikkelen deze evolutie zette zich n

de voort ( ie i 17 ) .
\ en

Uiteindeli heeft ie11 een zeer seli riviertoestand

ontwikkeld, zo-dat men mag besluiten dat de werken het

hebben bereikt De wijze waarop men tot het uiteindeli

doel

is is echter voor kritiek vatbaar Het ware inderdaad beter

indien de niet onder de

maar in het midden van de stroom, om aldus de natuurlijke evolutie

welke men kon vaststellen, nl. een van de onner de

.0 v te

te bereiken.

en aldus sneller de uiteindelijke toestand

Holi duideli

in

uit Di

Deze

1 , 1f!elke de toestand na de

onder de



L.O , doch het ware beter

2

ze uit te VOeren onder Fort

Fil ,om aldus de ebgeul t.h•• dit Port in te

met de vloedschaar.

Nabij het afwaartse uiteinde van de bocht van de Kruisschans

afwaarts de Belgische Sluis en voor de drempel van Lil10 werden

in het vaarvlater grote ondiepten 1d I b" d_ ,na'::l.J re boei ).
Deze ondiepten vormden een bijkomende hindernis op de

van Li110 (zie bij ) Deze hompels bestonden uit e

ke zand en ijzerhoudende zandsteen, met i

Deze ondiepten werden weggegraven door Alzo 'tlerd de

vaargeul met een breedte van + ,aa m tussen de i

tot voor Li110 ( ) en (1 )

Hierdoor diende 3.000 3 specie weggegraven t worden {I

in en voltooid einde

Onder het peil ,00 m irJerd klei en zandsteen.

De evolutie van de riviertoestand t Lillo is echter

dat de zich meer naar het idden van de rivier

heeft st, zodat nu de eerti aange-

zand is ( ie ui 20) 0

Zoals reeds vermeld werd had de commissie die in 3 be

Tfrerd met een omtrent de bevaarbaarheid van de Schelde en

af,roe van 1fIassen deze rivier voorgest ld al de



hindernissen in de rivier weg te nemen die de

kunnen hinderen.

Dit hield o•• in het aanpassen van de van de

zouden

Bij het uitvoeren van normal in en in

de Rupel werd aldus een stroomgeleider in de van de

rivier (17) met de bedoel een betere doorstlUIl!l.lE

van de vloedgolf in de Rupel te bekomen ( ) en (1 ).

Men verwachtte dat bij vloed een er volume water in de 1

zou worden waardoor opwaart in de 1 en aftiTaart

de (in de Schelde) een ere e ou kunnen onder-

houden lrlOrden ( ) en ( ) in het bijzonder hoopte men de

e en die in de Schelde zich zouden 'loortrypT:TCC>YI

in d.e Rupel

Deze pier had een lengte van en vlas het 'all de

nieuirle di jk op • van de die tangenltieel aansloot

cle Scheldedi ( ie 21)

De resultaten van deze werken waren we positief.

Na de boml va.n de !'lT.room,7p.leider ontstond een zandbank op

in de monding van de Rupel, die tvleederde van de ganse breedt

van de rivier afsloot, in de de stroomgeleider

slechts een e van vier meter vast

meter.

eld over een

Na enige jaren was de situatie dermate iek dat de

op de I in gevaar lavam

VAN MIERLO geeft in "Le Hécanisme des Alluvions" hiervoor een

afdoende verklaring (19) :

..
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ti La cause de cette mésa:mture était la

IJ de l~ qui réduisait de 7 mètres (environ) la

lf normale de 1 'Escaut à son erirémit •

!I Lorsque Ie coura..'1t de jusant, d'al1uvions camme

f! Ie sont toujours les eaux de l'Escaut, avait dêpassé la

If pointe de 1 i , il se trouvait devant u...ne

!I et une surprofondeur très accentuées; il se

un ralentissement des courants dans la ie

11 située derrère I' i (considéré de 1 'Escaut). Le faible

11 courant de par la construct ion

11 des ouvrages, faisai t ce qu' il pour maintenir un

!I passage aux eaQ'C descendfl.J1tes de I' aff1uent mais toute la

ie de rive droite était s formant un

11 atterissement de de de 200 res

11 de 11 ie 0'" I' on ne sondait 1 mètre marée

!I Dasse en 1

il 11 ne fallait pas soni,;er enlever ce banco Nous avons

il y a ans aue si on vOlJJ.ait combattre par des

Ie bane ( zie 21) U faudrait

!I eonst~uent c~lencore i1 était doutelu que l'on

II pût réussir et que, i on t mettre une lar-

"'eur )ffisante à la , il suffirait de

11 quelCfues jours 'intD7'~ln+ion dans l'erlractionJes sa les

11 pour c~e Ie bane soit reformé en ie et soit de

11 nouveau pour la ionII.
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Bij nieU1;Je )en 1 I uitP.'evole:r'd nabij de

tussen en ? kierd de tr'o~ngeleider terug

broken en werd de Schelde over + de

riseerd de (zie i

Hierdoor werden de breedte en de van de

hiertoe hebben bi

in de Schelde

dat de omvang-

De dvmrssect ie van cie

is eerder evolueren. Het is

ri op de van

7

)

aan het in dienst nemen van Zandvlietsluis werd

rechteroever van het vaaritmter tussen het lichtbakèn IIoord-

en het vroeP.'ere) havent van Frederik

van de zeesluis zelf en anderzi

van het

de

eenie had als doel enerzi

vaarirlater in de

Deze

mogeli ,I l'~LL,,".LU. scheppen een aansluit te veJ""l'lezenli

tussen de teegangsgeul tot de zeesluis en het vaaNvater.

De geprojecteerde ie werd vooraf bestudeerd in het

Laboratorium te

Uit de proeven bleek dat de ontworpen ie een aan-

zienlijke verbetering van het VaaJ""l'later voor gevolg zou hebben.

De breedte van de der toegangsgeul diende echter zo klein

mogelijk te worden gehouden.

De uitgevoenle regularisatie is t1Teergegeven op bijl. 230



De '\ilerken bes onden hoofàzakelij ui t het ve.r'llJezenlijken van

een nieuwe concave oever tU$8n de reeds

De werken werden ui in en

cie

Door de

'II/e1 e werd

Zeediensten een evolutie

vaarwater Oudendij ( ).

Hieruit bI j t dat de ui erde isa iewerken een ogen-

blikkelij e verbreding van het vaa:.t'1!lat.er voor gevo

tijd trad echter een ver het. VaanFJater en

een van de rand van Doel naar

toe De toestand het vaarwater Oudenaij ee er

erbeter

een

Voor de arisat e van de e

1

behelsde het

af1!laar

Laboratorium er

D'>1T,n~~do Een van deze

Vierden door het

op model ui

van lei- en strekdammen in de i er op-

bedoel de ebstroom 1..8 concentreren het oe

stroom in de scharen gedeelt.elij te be 1 (

In het kader van dit "las ook de aanl voor e 1

dam op de Plaat Van Doel.

2 km lang. De kruincota

nagenoeg

ingij de

entussen ue boeienDe dam lrierd

met de Scheldedij ( ) De daalt dan op or ot

+ l~OOm welke cota over rest 1 e 1!/Ordt

t meest afwaar se ui einde van de lei 1 ongeveer
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de besteks-

• .l-

Ul"

elen

is

i dat dit te van de

en op een hoog 1

van de dam met de gerea-een 1

de

van de lei

kru ncota s

Di is te wi en aan het

plaat zich tijdens de uitvoer

liseer

oev Bi 1

uJaarop een lei werd gestort uit een

in Schaar van Ce 1 (di \fJas door de

oor de sleuf de tunnel).

lei onder een 11e11i van

een eht 20C à

) var1 1 1 deze breuksteen

ort à rato

ei hee de er van te

Incler seerde vaarwater

uuuenUl.j e verdi ng ( Deze

samen i UUUl:::llU.Lj ft dus in oe

e bi ot de eter an de Schelde in de

1Iarl de ietsluis.

i (

In he kader van het ot van lei- en stre::aammen

(zie onder ) was eveneens de aanleg van een leidam

op de Bal laat voorzien. De 1 ng en de e van de

'kJerden echter uitvoer j • rekening houdend

met de voorgestelde bochtafsnij e Bath De dam 1iIBrd. in

van het voorgestel door he Laboratorium. naar

af'iiJaa.l'ts ver 1 en verplaatst naar he 00 en (dus verder op



BijL situat,ie de ele kruincota s

en elen nge!;) •

Deze leidam hee s van de

bestaa~ deel ui~ en deels it

eukstenen werd gest, die de ern vormde van de dam

a 200 per stuk)

Ie aJg<3werlét onder hellingen van een

breukst van en l~ dik het

stut holle en loods

j aansluf met de o n de op

en ge e op het

de I 1,

deze lei ui e hi

oe op de dipr, L<''' de Schelde i J

en oost,en van de lei d, tevens

se ui einde an de

• Deze ui tschur.J..uP"'C'H

be

zi 11 een gevo

e ui

loed~

zie vermoeoe j ni o n

j het oorspr I

,
J.. van rond

ei op de Bovensehel rg;ernaE,:elij en

erder: ree 1tlereldoorl op iv ele

reeh

Het

iv er 1 a



Na de oorlog was de toestand zo i t i ek geltlOr , dat men diende

te beslissen ofwel alle verdere verbeterlnhs;\1fE~rH aan helde

en Leie te zetten ofwel een midüel e zoeLen ODI van

over S-crCll1Llnf;;€ n te vri

De aanleg van een aflei ond Gen lflaar 1ang s sen

van Schel en Leie echtstreel1s naar de 'jeesc Ide onden v oeien

eh op. De aanleg van zo een eiolngsvaa ol even-

eens aan een ekonomische noodzaal. Immers de doortoch van

veroorzaakte voor 1 vert

I die de vi f bevaarbare "'la Ler1cie12:en Zee schel

Bovenschelde Leie, kanaal zen

in het Gent verbindt voldoet volle aan ze eisen.

vaart kan verdeel worden in vier (zie ij ) ,

van het st zuidelij vak de verb ... .uU-LHb vormt tussen Boven-

en de Zeeschelde

Het gedeelte van tussen e sI ui zen te I1erelbeke en

de in 1'ielle is aan ij onderhev

Te Melle op de Oude arm van de Zeesche de is een sluis land.

1iJaarvan de uitvoer echter nog niet wordt overwogen. Daar

het bouwen van deze sluis een deel het

van de Zeeschelde zou verminderen, 1tJerd het zuiderval:, tussen

Helle en Mere ;~e, nog ui i me een ijarm tussen Ilerelbeke

en Zwijnaarde. De gezamenlij van ijarm en het zuider-

/ ..



vak van de vaart is na[;enoeg de 1 al

7

van de Zee-

schelde tussen en I

De aansluiti van het schel door een

ruime bocht verwezenlij

van de

e 1 c 111Ul itS1rletten

In dit vak heeft

eschelde te Nel 8.

i zeI nat sec e al

zuiderverokHUÁLlb in 1[
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Sinds werden verscheidene studies en Beten uitgewerkt

om deze rivier te verbeteren eerste en zeer uiTff~h~~ pro-

ject, dat de normaliser van de ganse rivier beoogde, werd op-

in door ir A. )

In

prine

breidde hij zijn project uit gesteund op de volgende

: (

" Pou;c Horer le dans 1 avenir, pour augment er

11 et

11 aussi

pour conserver ses dimensions~ i1 faut rendre

Ie 1 aetion des eaux de la mar6e."

n Cette n~~nnc"tion ia pas être démontrée. ElIa

11 fournit pour s lion t. i-

Ii liter par tous moyens .", ._bles 1 des eaux

11 Ie

" de ces eaux Tout

11 doit done être

ainsi qua la marche a5C~Hu~.A'

le au mouvement des courante

té, notamment les étran-

H aments du lit les s brusques de direct

11 et les courbes, les élargissments its, et en

" tout ce qui ab inutilement une e de la force

n mo-~rice des courants.

schreeft hij

" 11 faut des mesures s et n~nmntp~1 non seul

11 pour améliorer le 1 s eneors pour ltempêef:ier de

n se de plus en plus."

Hetgeen hij als volgt verklaarde en meente te verwe ij-

ken

seulement le 1 nest en bon actuel1 ament,

..
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