
update: september 2009
Technische gegevens Kanaal Roeselare-Leie

Lengte : 16,512 km

Max. toegelaten afmetingen van de schepen: 110,00 x 11,50 m

Diepgang (DG) : 2,80 m

Vrije hoogte (VH) : zie tabel
 
 Klasse DG VH

van de oorsprong te Roeselare tot 300 m opwaarts de vaste brug genaamd "Bruanebrug" IV 2,80 6,00

vanaf 300 m afwaarts de vaste brug genaamd "Bruanebrug" Va 2,80 5,01
 
Laad- en losplaatsen :

Gemeente Oever Kmp Lengte(m) Eigenaar Uitrusting Gebruik

Roeselare Lo 0  Roeselare vaste laad/los O

Roeselare Ro 0  Roeselare mobiele kraan +
vaste laad/los

O

Roeselare (Zandhandel) Lo 1,466  Gewest vaste laad/los P

Izegem (Mandeldal) Ro 6,24  Gewest vaste laad/los P

Izegem (Van de Moortele) Lo 6,24  privé vaste laad/los P

Izegem Lo 6,3  Izegem vaste laad/los O

Izegem Ro 6,63  Gewest vaste laad/los O

Ingelmunster Lo 9,22  Ingelmunster geen N

Ingelmunster (Haeck) Ro 10,24  Gewest mobiele kraan +
vaste laad/los

P

Wielsbeke-Ooigem (Braet) Ro 14,35  Gewest vaste laad/los P

Wielsbeke-Ooigem (Van den
Avenne)

Ro 14,86 120 Van den Avenne vaste laad/los P
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Legende bij technische fiches waterwegen

VH:
 
 
 
 
 
DG:

vrije hoogte. Bij niet tijgebonden waterwegen tot het normaal peil in bedoeld pand. De vrije
hoogte werd bepaald te rekenen vanaf het gemiddelde hoogwaterpeil bij tijgebonden
waterwegen, doch houdt geen enkele garantie in door de onvoorspelbaarheid van
omstandigheden die het getij kunnen beïnvloeden.
 
diepgang

*: de tijrivier is, bij gemiddeld laagwater, op eigen risico bevaarbaar met schepen met een diepgang
van 2,50m. Wegens de tijwerking en mogelijke aanslibbingen of uitschuringen van de
rivierbedding, wordt geen enkele diepganggarantie gegeven.

**: geen enkel kunstwerk beperkt de afmeting

  

In kolom “Oever”

Lo Linkeroever



Ro Rechteroever

Wo Westeroever

Oo Oosteroever

Kmp Kilometerpunt (per afdeling is het referentiepunt anders, zie hiervoor de overeenkomstige kaart)

Eigenaar de werkelijke eigenaar. De eventuele vergunninghouder staat vaak tussen haakjes naast de
gemeente

  

In kolom “Gebruik”

N Niet gebruikt

P Gebruikt door een privé-bedrijf

O Gebruikt door de openbare sector

* Kaaimuur ten behoeve van nv De Scheepvaart


