
Evert De Groote – Projectverantwoordelijke

Seine Schelde 
Vlaanderen:
Studie naar toekomst kanaal 
Bossuit-Kortrijk

Infomoment, Kortrijk, 11 maart 2020



Seine Schelde Vlaanderen
Investeren in een sterkere binnenvaart



Seine Schelde VlaanderenSeine Schelde Vlaanderen



Focus van de studie
Waarover gaat deze opwaardering?



• Opwaardering voor schepen van klasse Va
₋ Laadvermogen: 3.000 ton
₋ Lengte: 110 meter
₋ Breedte: 11,4 meter

• Naast binnenvaart ook aandacht voor
₋ Kwaliteitsvolle stedelijke ontwikkeling 
₋ Economie
₋ Erfgoed 
₋ Mobiliteit 
₋ Landschap en beleving
₋ Natuur en milieu

Toekomstvisie kanaal Bossuit-Kortrijk



Het verloop van de studie

BSV NV



Procedure Complexe Projecten

• Procedure
– 4 fasen
– 3 beslismomenten

• Kernwoorden
– Open communicatie
– Geïntegreerde aanpak



Waarmee het allemaal begon

• Verkenningsfase

Mogelijkheden verkennen

₋ Engagement Vlaamse 
Regering om studie op te 
starten  

₋ 8 september 2017: 
startbeslissing



Startbeslissing: infomomenten



Start van de onderzoeksfase

• Onderzoeksfase

Zoeken naar beste oplossing

₋ Beschrijven van de 
mogelijkheden

₋ Onderzoeken van de 
mogelijkheden

₋ Samenvatten en besluiten



Start van de onderzoeksfase

• Beschrijven van de 
mogelijkheden 

₋ Workshops begin 2018

₋ Verwerken input en opmaak 
AON

₋ Infomomenten en publieke 
raadpleging AON eind 2018



Onderzoeksfase
workshops



Onderzoeksfase
Verwerken input uit de workshops

• Vragen rond rol kanaal bij:

₋ Recreatie

₋ Natuur

₋ Mobiliteit

• Vragen rond:

₋ Benodigde ruimte

₋ Link R8

Geïntegreerde benadering

Aansluiting op de Leie



Onderzoeksfase 
Opmaak AON



De onderzoeksfase: vandaag

• Onderzoeken van de 
mogelijkheden

₋ 2019: geïntegreerd 
onderzoek

₋ maart 2020: 
infomomenten

₋ Voorjaar 2020: afwerken 
onderzoek



De onderzoeksfase: het vervolg

• Samenvatten en 
besluiten

₋ Synthesenota 

₋ Ontwerp van 
voorkeursbesluit

₋ Openbaar onderzoek

₋ Voorkeursbesluit



De volgende stappen

• Uitwerkingsfase

Naar een concreet ontwerp

₋ Projectbesluit

• Uitvoeringsfase

Naar een gerealiseerd project



Het geïntegreerd onderzoek



Wat?

We zoeken het antwoord op 2 strategische vragen

Vraag 1
Wat betekent de opwaardering van het kanaal?  

- Wat zijn positieve en negatieve effecten voor de 
binnenvaart en de omgeving

- Welke kansen zijn er om niet alleen de binnenvaart, maar 
ook andere functies te versterken 

- Op welke manier kan het project een hefboom zijn voor de 
verdere ontwikkeling van de regio



Wat?

Vraag 2
Hoe vorm geven aan het kanaal?
- Welke kenmerken krijgt het segment Bossuit-Zwevegem
- Welke tracé wordt gevolgd om de aansluiting te maken met 

de Leie
• Huidige kanaal, dan wel een nieuw kanaal
• Indien een nieuw kanaal: in welke mate samen 

uitwerken met R8 
- Welke zijn de mogelijkheden voor watergebonden 

bedrijvigheid en overslag
- Welke extra kansen nemen we mee



Hoe?

• Geïntegreerd onderzoeken 

- gericht op 
onderzoeksvragen

- inzichten en antwoorden 
geven het project stap voor 
stap vorm

• Aan de hand van zes 
thema’s



Samenvatting van de resultaten

NAUTICA

• Het kanaal vormt een volwaardige verbinding voor beroepsvaart 
tussen de Schelde en de Leie 

• Er ontstaan kortere vaarroutes en ook nieuwe vaarroutes
• Het kanaal wordt een belangrijke transportader, voor doorgaand 

en bestemmingsverkeer
• Nieuwe zwaaikom nodig voor bestemmingsverkeer tussen 

Zwevegem en Kortrijk
• Het vaarwegennetwerk wordt sterker, transport via binnenvaart 

stijgt
• Aansluiting met de Leie: alle tracés zijn mogelijk



Samenvatting van de resultaten

OMGEVING
• Elk tracé heeft grote impact op de omliggende ruimte en 

maatregelen zijn nodig om onderlinge verbindingen te herstellen 
en verbeteren. 
– Het rechtdoortracé treft vooral kleinere woonpercelen

– Het bypass- en het ringtracé raken percelen van alle formaten en 
functies. 

• Elk tracé raakt aan de historische structuur en treft waardevol 
erfgoed
– De impact van het rechtdoortracé is erg negatief en niet te milderen

– De negatieve impact van het bypass- en ringtracé kan (deels) beperkt 
worden



Samenvatting van de resultaten

OMGEVING

• Natuur
– Vanaf Bossuit tot Zwevegem is er weinig impact en zijn er vooral 

kansen om de natuur te versterken

– Voor de zone Kortrijk hangt de impact af van het tracé

• Recreatie 
– Golfslag van passerende schepen is belangrijker dan het aantal of 

de grootte van de schepen. Goede afspraken over de vaarsnelheid 
zijn nodig

– Afhankelijk van het gekozen tracé zijn er meer of minder kansen om 
recreatie verder uit te bouwen, bijvoorbeeld op het bestaande 
kanaal 



Samenvatting van de resultaten

OMGEVING

• De voeding van het kanaal moet gebeuren vanuit Schelde 
en Leie. 
– Op deze manier wordt het waterpeil op het kanaal gegarandeerd én 

blijft ook het zelfzuiverend vermogen hoog

– Maatregelen aan de sluis in Kortrijk vermijden dat het Leiewater 
zich verspreid op het kanaal

– Waterkwaliteit blijft gewaarborgd (ook ifv drinkwaterproductie)

– Waterbalans gegarandeerd, ook bij veranderend klimaat



Samenvatting van de resultaten

MOBILITEIT

• Bestaande fietsvoorzieningen worden versterkt
– Langs het kanaal

– Aansluiting met omliggende routes

• Op vlak van wegverkeer 
– Zorgt het ringtracé voor ingrijpende veranderingen

– Het aantal en de locatie van de op- en afritten is erg belangrijk



Samenvatting van de resultaten

UITVOERBAARHEID & FINANCIEEL

• Uitvoering 
– De druk bebouwde omgeving zorgt in het rechtdoortracé voor een 

aangepaste uitvoering van kaaimuren en oevers

– De hinder tijdens de werken is afhankelijk van het tracé

• Financieel
– Tussen de Luipaardbrug en de Leie zijn de meest ingrijpende 

werken nodig

– De grootste kosten zijn verbonden aan grondverwerving, de werken 
aan de kaaimuren en oevers en de herinrichting van de R8

– Behalve kostprijs ook onderzoek naar financiering, bijvoorbeeld 
subsidiemogelijkheden



Samenvatting van de resultaten

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

• Heel wat mogelijkheden om omgeving te versterken

• Verder onderzoek nodig

– Bijvoorbeeld verhogen bruggen

– Toekomst van het bestaand kanaal

– Extra fietsverbinding

– …


