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Kaart van het Leiebekken

Het Kanaal Roeselare-Leie bevindt zich in het rivierbekken van de Leie. De Leie ontspringt nabij het Franse 
dorpje Lisbourg. Met een totale lengte van 190 km stroomt ze door Wallonië in Vlaanderen om dan uit te 
monden in de Schelde in Gent.  

Een kanaal voor Roeselare

In 1862 werd het wetsvoorstel gestemd om een kanaal 
te graven van Roeselare naar de Leie. Een kanaal zou de 
economische ontplooiing van de stad inluiden. De Mandel 
die door Roeselare stroomt, was wel bevaarbaar maar niet 
ideaal als waterweg. De werken aan het kanaal duurden 
9 jaar en op 1 januari 1872 werd het kanaal opengesteld voor 
de scheepvaart. Het Kanaal Roeselare-Leie ontwikkelde zich 
vanaf de jaren ‘30 tot de economische slagader van de regio.

Het kanaal begint in Roeselare en eindigt in Ooigem 
(Wielsbeke), waar de sluis van Ooigem de overgang maakt 
tussen het kanaal en de Leie. Water voor het kanaal wordt 
opgepompt uit de Leie in Ooigem. In Roeselare wordt het 
kanaal ook deels gevoed door water van de Mandel.

Het Kanaal Roeselare-Leie

Izegem

Ingelmunster

Ooigem



Op Sleeptouw 2021  |  THEMA 9 - Varen tussen Roeselare en Ooigem

9-2

Kanaal en Mandel gescheiden

Het kanaal en de omringende beken zijn 
van mekaar gescheiden watersystemen. 

Enkel in Roeselare komt het water van de 
Mandel in het kanaal. 
De Mandel loopt hoofdzakelijk parallel aan 
het kanaal en ontvangt op haar beurt het 
water van kleinere beken links en rechts 
van het kanaal. Duikers of sifons leiden 
de beken onder het kanaal door naar de 
Mandel. Tussen de Mandel en het kanaal 
bevindt zich een groene zone die menig 
fietsers en wandelaars ontvangt. ‘Wandel 
op de Mandel’ is een waterdoorlatend pad 
geflankeerd door een gordel van  
bomen en struiken dat Izegem en 
Ingelmunster verbindt.

De scheiding tussen Mandel en kanaal 
weerspiegelt zich ook in de waterkwaliteit. 
De Mandel is nog steeds zwaar 
verontreinigd door bedrijfsafvalwater en 
huishoudelijke lozingen. De waterkwaliteit 
van het kanaal is beter dan de Mandel. 
De Mandel werd in het verleden omwille 
van de slechte waterkwaliteit en voor 
de stadsontwikkeling op vele plaatsen 
in Roeselare en Izegem ingekokerd of 
overwelfd. 

Met een zuiveringsgraad* van 92% pakt 
Roeselare het huishoudelijk afvalwater beter 
aan dan het Vlaamse gemiddelde (85%). 
Izegem en Ingelmunster hebben zuiverings-
graden van respectievelijk 79% en 75%. 
Hier belandt meer ongezuiverd huishoudelijk afvalwater in het oppervlaktewater. 
Bij hevig regenweer storten riolen op verschillende plaatsen over naar beken en grachten. 

*Zuiveringsgraad is de verhouding van het totaal aantal inwoners aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie ten 
opzichte van het totaal aantal inwoners van de gemeente. 

 Watergebonden industrie
 
 Het Kanaal Roeselare-Leie vormt een as van water- 
 gebonden industrie en verstedelijkt gebied. 
 Aan de kop van het kanaal in Roeselare vind je het 
 ene bedrijf naast het andere. Schepen met een maximale 
 lengte van 110m kunnen naar Roeselare varen. 
 Ze zijn echter te groot om in de havenkom te zwaaien  
 (= scheepsterm voor draaien) en moeten achteruit 
 varen tot de zwaaikom net buiten de haven. 

Groene zone tussen Mandel en kanaal

De Mandel in Izegem

Voedingsbedrijf Maselis
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Unilin in Oostrozebeke

In de haven van Roeselare vinden we voornamelijk 
veevoederbedrijven, betoncentrales en voedings-
bedrijven. In totaal staan er een 8-tal laad- en 
losinstallaties op de kade. Bekende namen van 
veevoederbedrijven zijn Hanekop - Molens 
Vanhollebeke, Versele-Laga en De Brabander 
Voeders. Als voedingsbedrijven vind je er o.a. 
Maselis en Soubry.

Op het bedrijventerrein Schaapbrugge in Rumbeke 
(Roeselare) staan gigantische brandstoftanks van 
Unitank-G&V met een gezamenlijke capaciteit van 
ca. 230.000 ton. De volledige bevoorrading gebeurt 
via het kanaal met binnenvaartschepen die hun vracht via een eigen pijpleidingensysteem rechtstreeks lossen in 
het brandstoffendepot. Hiervoor werd een nieuwe aanleginstallatie langs het kanaal gerealiseerd.

De opvallende gebouwen van veevoederbedrijven Danis en ForFarmers tekenen de skyline in Izegem. Bij 
Vandemoortele worden allerlei oliën geproduceerd en verwerkt. De aanvoer van de grondstoffen gebeurt 
grotendeels per schip, een ander belangrijk deel met goederentreinen.

In Oostrozebeke recycleert het bedrijf Unilin afvalhout voor de productie van spaanderplaten. Unilin voert 
haar houtgrondstoffen aan via binnenschepen die aanmeren aan de 155 m lange kaaimuur. Ter hoogte van 
Unilin staat een proceswaterinstallatie die door de business unit Industrie en Services van De Watergroep wordt 
uitgebaat. Het water dat onttrokken wordt uit het kanaal wordt er mechanisch gezuiverd en als ruw proceswater 
gebruikt door Unilin.

Seine-Schelde project en het Kanaal Roeselare-Leie

Voor een vlottere doorgang van de grotere 
container- en duwvaartschepen wordt de 
brug in Ingelmunster vernieuwd en het 
kanaal over de volledige lengte met een 
halve meter verdiept. Deze werken en 
andere waterbouwkundige aanpassingen 
die het kanaal opwaarderen kaderen in het 
Seine-Scheldeproject. 

Het project wil een betere verbinding 
realiseren tussen het Seinebekken en 
Scheldebekken voor de binnenvaart, 
toegankelijk voor vrachtschepen tot 
1350 ton en duwkonvooien tot 4500 ton. 
In Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen 
vinden daarom ingrijpende aanpassings- 
en infrastructuurwerken plaats, zo ook op 
de Leie en het Kanaal Roeselare-Leie.

In september 2020 ging de bouw van een nieuw overslagcentrum in Roeselare van start, genaamd ‘River 
Terminal Roeselare’. Met de inrichting van een kaaimuur van 230 meter, een kaaiplateau van 18 000m2 voor 
opslag willen de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg nv 
meer bedrijven toegang bieden tot binnenvaart voor het vervoer van goederen en grondstoffen. 
Om de grotere schepen te kunnen ontvangen zal in de toekomst de sluis van Ooigem vergroot worden. 
Meer binnenvaart betekent minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu.

Google maps - River Terminal Roeselare in de maak aan de Schaapsbrug
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Kanaal Roeselare-Leie als buffer tegen overstromingen en droogte

De klimaatverandering doet zomers en winters in extremen gaan, zo ook wat water betreft. 
Na vier zeer droge zomers op rij werd de zomer van 2021 gekenmerkt door wateroverlast. Het is duidelijk dat 
overstromingen en droogteperioden steeds vaker aan de orde zijn, waardoor aanpassingen nodig zijn. 

De droge zomers hadden zo ook op het watersysteem van het Kanaal Roeselare-Leie grote impact.
Er werden captatie- en recreatieverboden uitgevaardigd wegens blauwalgenbloei. De waterkwaliteit 
wordt sterk negatief beïnvloed door de zeer lage aanvoer van water en de effluenten van bedrijven en 
rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) die nog steeds in de waterloop belanden. 

Met de opwaardering van het Kanaal Roeselare-Leie wordt door het verbreden en verdiepen van het kanaal 
extra wateropvangcapaciteit gecreëerd. Bij zware regenval vangt het kanaal hemelwater op en daalt het risico 
op wateroverlast. In perioden van lange droogte functioneert het kanaal als waterreserve. Op deze manier zal 
de opwaardering één van de maatregelen vormen. Hemelwater vasthouden waar het valt blijft een andere 
belangrijke maatregel. Iedere burger kan bijdragen aan het laten infiltreren van hemelwater in de bodem om zo 
te beletten dat het onmiddellijk afstroomt naar waterlopen en riolen.

De Blue Deal is een belangrijk project van 
de Vlaamse Overheid om de strijd tegen 
de verdroging van Vlaanderen aan te gaan.

Recreatie

Tussen de Schaapsbrug in Roeselare en de zwaaikom van Izegem bevindt zich een eerste snelvaartzone.  De 
gemotoriseerde watersporters kunnen ook terecht in de tweede snelvaartzone die loopt van de Wantebrug in 
Ingelmunster tot 50m voor de sluis van Ooigem. Izegem heeft een eigen jachthaven en watersportvereniging, 
Ingelmunster een watersportvereniging. Aan de oude drietrapssluis van Ooigem kunnen jachtjes aanmeren. 
Naast de jet- en waterskiërs vinden rustige waterrecreanten er ook hun gading. Hengelaars zie je op 
verschillende plaatsen hun geluk beproeven en fietsers gebruiken het jaagpad voornamelijk op rechteroever.

Natuur

In Ingelmunster, net voorbij de Emelgembrug op de 
linkeroever, bevindt zich het natuurreservaat Mandelhoek. 
Naast moerassen en poelen met specifieke fauna en flora 
zijn er bosjes, ruigten, droge en natte weiden. Ondanks 
het feit dat het Kanaal Roeselare-Leie een redelijk goede 
waterkwaliteit heeft, waren er tot voor kort op dit kanaal 
geen geschikte plaatsen voor vissen om te paaien en 
hun eitjes af te zetten. Het visbestand was dan ook bijna 
volledig afhankelijk van de jaarlijkse visuitzettingen. Met 
de aanleg van een vispaaiplaats in Ingelmunster zal het 
visbestand zich hopelijk meer natuurlijk in stand kunnen 
houden. Deze vispaaiplaats is via twee buizen met het 
kanaal verbonden. De buizen zorgen voor een lokstroom 
die vissen in en uit de paaiplaats doen zwemmen. Tegen 
de brug ligt nog een kikkerpaaiplaats. Deze paaiplaatsen 
zijn niet alleen interessant voor de vis- en kikkerbestanden. 
Ook heel wat waterplanten (gele plomp, dichtbladig 
fonteinkruid, gedoornd hoornblad, ...) en oeverplanten 
(gele lis, kattenstaart, zeggen en biezen, …) horen bij dit 
biotoop. Aan de gevel van het bedrijf ForFarmers Hendrix 
in Ingelmunster hangt een nestkast voor slechtvalken.

Bron: https://vogelbescherming.be/activiteiten/
publieksactiviteiten/slechtvalken-live-op-je-pc

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/blue-deal
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/blue-deal
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Waterbouwkundig erfgoed

Op het Kanaal Roeselare-Leie waren oorspronkelijk twee sluizen: de sluis van Kachtem (Izegem), waarnaar de 
naam ‘Sasbrug’ nog verwijst, en de drietrapssluis van Ooigem. Deze kleine sluizen en de vele ophaalbruggen 
hinderden echter het toenemende weg- en scheepvaartverkeer. Met de verbredingen van het kanaal en het in 
gebruik nemen van een grotere sluis in Ooigem in 1973, werden alle overige sluisjes verwijderd behalve de 
drietrapssluis in Ooigem. De oude drietrapssluis dient nog steeds voor het schutten van pleziervaartuigen en 
maakt een betere regeling van de waterafvoer mogelijk. Deze sluis is meer dan 120 jaar oud (van 1872) en 
bestaat uit drie opeenvolgende sassen, elk met een verval van 2,40 m. Puntdeuren scheiden de drie sassen. In 
de deuren zitten schuiven (hefschuiven) die met de hand bediend worden. De drietrapssluis is geklasseerd als 
onroerend erfgoed.

Bron: Google maps - sluizen in Ooigem


