Scheepsklasse Va
Lengte = 110m
Breedte = 11,4m
Diepgang = 3,5m

KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK
Investeren in een
sterkere binnenvaart

We bekijken welke
toekomst het kanaal
Bossuit-Kortrijk heeft
als watersnelweg voor
goederentransport.

De binnenvaart is goedkoop, betrouwbaar, duurzaam en in volle groei. Met deze troeven biedt
transport via het water een oplossing voor het toenemende fileprobleem op onze wegen. Een
groot schip van 3.000 ton kan wel 150 vrachtwagens van de weg halen. Steeds meer bedrijven
trekken dan ook de kaart van de binnenvaart.

SEINE SCHELDE VLAANDEREN
Om deze container- en duwvaartschepen een vlotte doorgang te bieden, verbetert De Vlaamse
Waterweg nv de verbinding tussen de Seine en de Schelde. Dit garandeert economische groei en
werkgelegenheid in het hart van Europa. Met de steun van de Europese Unie maken we van de
binnenvaart een volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg.
Met Seine Schelde Vlaanderen investeren we in heel wat rivieren en kanalen, en hun omgeving.
Ook voor het kanaal Bossuit-Kortrijk bekijken we welke toekomst er is als watersnelweg voor
goederentransport. Het kanaal kan een interessante verbinding worden tussen twee belangrijke
rivieren: de Leie en de Boven-Schelde. Worden, want tot op vandaag hebben grote schepen vanaf
het kanaal geen toegang tot de Leie door de drie historische, beschermde sluizen in Kortrijk.
Schippers moeten daardoor een omweg maken van 138 kilometer via Gent.
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KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK
Een complex project
VERKENNINGSFASE

Startbeslissing

De studie is allerminst eenvoudig: er is
vakkundig advies en nauw overleg nodig
voor zowel de onderzoeksmaterie zelf als
de verschillende procedures.
De studie naar de toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk wordt aangepakt volgens het
Vlaams decreet Complexe Projecten. Dat is een nieuwe werkwijze die verschillende procedures
op beleidsvlak samenbrengt. Open communicatie en een geïntegreerde aanpak staan daarbij
centraal.

ONDERZOEKSFASE

Voorkeursbesluit

ANKERPUNTEN IN DE STUDIE
In de studie zijn er vier fases: de verkenningsfase, de onderzoeksfase, de uitwerkingsfase en
de uitvoeringsfase. Zo gaan we van een idee naar een concreet ontwerp en gaan we na welke
toekomst is weggelegd voor het kanaal als watersnelweg.

UITWERKINGSFASE

Verder zijn er drie mijlpalen in het project die een volgende fase inluiden: de startbeslissing,
het voorkeursbesluit en het projectbesluit.
Projectbesluit

UITVOERINGSFASE
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GEEN EENVOUDIG VERHAAL
Een opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk is niet eenvoudig. Dat komt door de
aanwezigheid van historische, beschermde sluizen op het kanaal en de ruimtelijke impact van
het project op het stedelijk gebied van Kortrijk en Harelbeke. Ook zitten er heel wat partners
mee aan tafel die samen een beslissing moeten nemen. Er is heel wat vakkundig advies en nauw
overleg nodig, ook met belanghebbenden en de bevolking.

KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK
Waarmee het
allemaal begon
VERKENNINGSFASE

Startbeslissing

ONDERZOEKSFASE

Samen met tal van partners, bewoners en
geïnteresseerden hebben we al een hele weg
afgelegd om de toekomst van het kanaal
vorm te geven.
OP VERKENNING

Voorkeursbesluit

UITWERKINGSFASE

VERDER MET HET ONDERZOEK

Projectbesluit

UITVOERINGSFASE
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Eind 2016 zijn we gestart met de verkenningsfase. In deze fase verkenden we de mogelijkheden
om het kanaal te verbeteren voor de binnenvaart. In september 2017 gaf de Vlaamse
Regering groen licht om alles verder te onderzoeken. Dat deed ze met de startbeslissing: een
document dat een eerste idee gaf van de verschillende alternatieven voor een toegankelijker
kanaal Bossuit-Kortrijk.

Met de startbeslissing werd de onderzoeksfase officieel ingeluid. Aansluitend volgden er
infomomenten waar bewoners konden kennismaken met de studie naar de toekomst van
het kanaal. Begin 2018 nodigden we geïnteresseerden uit om samen met ons na te denken
over die toekomst. Dat leverde heel wat boeiende ideeën en nieuwe inzichten op.
Het onderzoeksteam ging hier grondig mee aan de slag en verwerkte ze in een onderzoeksnota
met alternatieven voor een toegankelijker kanaal en haar omgeving.

KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK
Waar staan
we vandaag
Er liggen heel wat vragen op tafel die
beantwoord moeten worden om van
het kanaal een watersnelweg voor
goederentransport te maken.

VERKENNINGSFASE

ALTERNATIEVENONDERZOEKSNOTA
Startbeslissing

ONDERZOEKSFASE

Momenteel ligt er een uitgebreide alternatievenonderzoeksnota klaar. Het onderzoeksteam
heeft alles uit de kast gehaald om de toekomst van het kanaal vanuit een ruime blik te
onderzoeken. Zo zien we niets over het hoofd en kunnen we de mogelijkheden verder
verfijnen. De nota werd goed doorgesproken met alle partners en bestaat uit vragen plus
beschrijvingen over hoe we die gaan onderzoeken en beoordelen.
De alternatievenonderzoeksnota is een openbaar document waarbij inspraak mogelijk is.
Daarom houden we een publieke raadpleging om iedereen de kans te geven het verdere
onderzoek mee vorm te geven.

Voorkeursbesluit

De publieke raadpleging over de alternatievenonderzoeksnota loopt van 12
november tot en met 11 december. Hoe je opmerkingen kan formuleren vind je
verderop in de infoposters of via www.kanaalbossuitkortrijk.be.
UITWERKINGSFASE

GEÏNTEGREERD ONDERZOEK
Projectbesluit

UITVOERINGSFASE
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Om antwoorden te vinden op de vragen uit de alternatieveonderzoeksnota volgt er een
geïntegreerd onderzoek. In dit onderzoek kijken we niet alleen naar het kanaal. In totaal
zijn er zes thema’s waarover nagedacht wordt: mobiliteit, kostenplaatje, omgeving, nautica,
uitvoering en toekomstmogelijkheden.De alternatievenonderzoeksnota is een openbaar
document waarbij inspraak mogelijk. Daarom houden we een publieke raadpleging om
iedereen de kans te geven het verdere onderzoek mee vorm te geven.

KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK
Wat zijn de
volgende stappen
VERKENNINGSFASE

Startbeslissing

ONDERZOEKSFASE

Wanneer we alle antwoorden hebben,
kunnen we de krijtlijnen voor de toekomst
van het kanaal uitzetten.
DE BESTE KOERS OM TE VAREN

Voorkeursbesluit

Wanneer alle vragen in de nota beantwoord zijn, kan er een voorkeursbesluit genomen worden
over de toekomst van het kanaal. Dan houden we nog één alternatief over en dus één
oplossing voor de nauwe vaarweg in Kortrijk.
Na het voorkeursbesluit kan de uitwerkingsfase starten. In deze fase wordt het gekozen
alternatief omgezet naar een concreet ontwerp. Zo krijgen we zicht op de daadwerkelijke
impact van deze beslissing op de omgeving van het kanaal.

UITWERKINGSFASE

TOEKOMST IN ZICHT
Projectbesluit

UITVOERINGSFASE
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Van zodra alle feiten op tafel liggen, kan er een projectbesluit genomen worden. Wanneer
dat besluit er is, kan de uitvoeringsfase starten. Pas dan wordt de toekomst van het kanaal
zichtbaar op het terrein.

KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK
Elementen in de studie:
de vaarweg verruimen
Vooral in Kortrijk en
Harelbeke is er
meer ruimte nodig voor
een vlotte doorgang.

In de jaren 70 werd het kanaal vernieuwd tussen Bossuit en het industriegebied in KortrijkHarelbeke. De vaarweg en sluizen werden aangepast om grotere schepen tot 1.350 ton toe
te laten. Het stuk tussen het industriegebied in Kortrijk-Harelbeke en de Leie werd niet mee
aangepast. Daardoor is het slechts toegankelijk voor pleziervaart of schepen van 300 ton.
Schepen worden steeds groter en kunnen een pak meer goederen in één keer vervoeren.
Een schip van 3.000 ton is geen uitzondering meer. Om te kunnen varen, hebben ze echter
aangepaste waterwegen nodig.

MEER RUIMTE
Om het kanaal toegankelijk te maken voor schepen van minstens 3.000 ton moeten we de
vaarweg verbreden en verdiepen. Deze schepen liggen immers dieper in het water en hebben
meer ruimte nodig om veilig te kunnen varen en kruisen.
Verder onderzoek zal uitwijzen waar het kanaal precies verruimd moet worden. Wat we wel
al weten, is dat er ingrijpendere aanpassingen nodig zijn in Kortrijk en Harelbeke. Tussen
Zwevegem en de Boven-Schelde zijn de aanpassingen eerder beperkt.

6

KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK
Elementen in de studie:
aansluiting met de Leie
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Na verder onderzoek
liggen er drie tracés op
tafel om de aansluiting
te maken met de Leie.
Mogelijke tracés
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RECHTDOORTRACÉ
In dit geval pakken we het bestaande stuk kanaal in Kortrijk aan. De drie historische sluizen
worden dan vervangen door een nieuwe, grotere sluis en de vaarweg wordt verbreed en
verdiept.

BYPASSTRACÉ
In dit scenario zoeken we in Kortrijk een alternatieve verbinding tussen het kanaal en de
Leie. De drie historische sluizen kunnen we dan behouden. Ook voor de bestaande ligging van
de R8 heeft deze verbinding geen gevolgen.
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In Kortrijk bevinden zich drie historische, beschermde sluizen die te klein zijn voor grotere
schepen. Daardoor kunnen ze de sluizen niet gebruiken en hebben ze vanaf de Leie geen
toegang tot het kanaal. Na verder onderzoek zijn er nu drie alternatieven om die aansluiting
met de Leie te maken. Daarbinnen bestaan er verschillende varianten voor het exacte traject
van de vaarweg. Verder onderzoek zal uitwijzen wat de voor- en nadelen precies zijn.

RINGTRACÉ
Dit is een extra mogelijkheid die er gekomen is dankzij overleg met bewoners. Ook dit tracé
zoekt een nieuwe verbinding met de Leie, waarbij we de historische sluizen behouden. Hier
komt naast Kortrijk ook Harelbeke in aanmerking voor een aansluiting met de Leie.

Legende
rechtdoortracé
B bypasstracé
C ringtracé
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Groeningebrug
stedelijk zwembad
wijk De Venning
R8
onderdoorgang spoorwegbrug
Gentsesteenweg
S
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sluis

Een belangrijk verschil is dat we de vaarweg én het stuk van de R8 tussen het kanaal en
de Leie tezamen ontwerpen. Dat hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat ze gelijktijdig
uitgevoerd worden. Het grote voordeel is dat we de nieuwe infrastructuur zoveel mogelijk op
elkaar kunnen afstemmen.

KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK
Elementen in de studie:
een nieuwe sluis
De volledige infrastructuur
van de nieuwe sluis meet
1 kilometer, waardoor
ze hoogstwaarschijnlijk
ten oosten van de
spoorwegbrug zal komen.

Het waterniveau van de Leie ligt zeven meter lager dan dat van het kanaal. Met een nieuwe,
aangepaste sluis kunnen grotere schepen dit hoogteverschil overbruggen en de andere vaarweg
bereiken. In Bossuit, Moen en Zwevegem zijn er al geschikte sluizen, in Kortrijk nog niet.

IMPACT OP HET WATERNIVEAU
Nu zakt het waterniveau van het kanaal trapsgewijs tot op het niveau van de Leie dankzij de
drie kleine, historische sluizen. Met één grotere sluis wordt dat aanzienlijke niveauverschil in
één keer overbrugd. Op de locatie van de nieuwe sluis kan het waterniveau dus plots sterk
dalen. Dat bepaalt het uitzicht van het kanaal, wat een bijzonder aandachtspunt is voor het
onderzoeksteam.

LOCATIE VAN DE SLUIS
De Leie is een drukke verkeersas voor de binnenvaart. Schepen die willen afslaan naar het
kanaal en moeten wachten aan de sluis, mogen de doorgang op de Leie niet hinderen. Aan
de sluis zijn er dan ook voldoende wachtplaatsen voor schepen nodig.
Alles samen meet de benodigde infrastructuur ongeveer 1 kilometer, wat de
locatiemogelijkheden beperkt. Deze nieuwe inzichten leren ons dat de nieuwe sluis
hoogstwaarschijnlijk ten oosten van de spoorwegbrug zal komen.

Leie

kanaal
± 1 km
Legende
wachtplaats
sluis
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KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK
Elementen in de studie:
kansen voor economie
De ruimte om aan
watertransport te doen,
is schaars. We brengen ze
in kaart en vullen ze zo
optimaal mogelijk in op vlak
van bedrijvigheid, mobiliteit
en omgeving.

Om meer goederentransport op het water te krijgen, denken we na over een efficiëntere
economische invulling langs het kanaal. Dit biedt immers heel wat nieuwe kansen voor de
bestaande en toekomstige bedrijvigheid. Door hiernaar op zoek te gaan, maken we de overstap
naar duurzaam watertransport heel wat toegankelijker!
Een voor de hand liggend en concreet voorbeeld is de aanleg van een lokaal overslagcentrum
langs het kanaal. In zo’n centrum wisselen goederen van vervoersmiddel. Bijvoorbeeld: nadat
de goederen het grootste deel van hun reis per schip hebben afgelegd, rijden ze het laatste
stukje verder met de vrachtwagen.

EFFICIËNT OMGAAN MET RUIMTE
Nieuwe kansen voor de binnenvaart zijn broodnodig in de regio. Er is dan ook een groot tekort
aan geschikte bedrijventerreinen vlakbij het water. De ruimte die beschikbaar is, moeten we
dan ook zo optimaal mogelijk invullen. Daarom kijkt het onderzoeksteam niet enkel naar de
zones aan het water, maar ook naar zones die net iets verder liggen.
Verschillende zones komen dus in aanmerking voor transport via het water, al dan niet in
combinatie met elkaar. Waar deze bedrijvigheid zich precies verder kan ontplooien, bekijken
we samen met de omgeving en de mobiliteit in de regio.
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Lengte = 110m
Breedte = 11,4m
Diepgang = 3,5m

KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK
Elementen in de studie:
vlot zwaaien

Om te zwaaien is een
zwaaikom een evidente
keuze, maar misschien zijn
er andere mogelijkheden.
Zwaaibeweging

Wanneer een binnenvaartschip op een veilige manier van richting wil veranderen, is
voldoende ruimte om te kunnen draaien of zwaaien essentieel. Achteruitvaren is in principe
mogelijk, maar voor een schip is dit niet evident en ook niet zonder gevaar.
Schepen die willen terugkeren naar de Boven-Schelde kunnen draaien net voor de sluis
in Zwevegem. Schepen die willen terugkeren naar de Leie moeten in hun geval eerst door
de sluis van Zwevegem varen om te kunnen draaien. Daarna moeten ze opnieuw door de
sluis. Dat is niet echt efficiënt.

CREATIEVE OPLOSSINGEN ZOEKEN
We bekijken waar deze schepen vlot en veilig kunnen draaien en hoe we dat concreet mogelijk
kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de toekomstige verkeersdrukte op de
vaarweg.
Een zwaaikom biedt vaak de ideale oplossing: een lokale verbreding van de waterweg, waar
grote en lange schepen veilig en vlot kunnen draaien of zwaaien. Maar misschien zijn er ook
andere vlotte en veilige mogelijkheden waarbij we de ruimte die er al is creatiever benutten.
Voldoende ruimte om te zwaaien blijft nodig, maar zo beperken we de impact op de omgeving.
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KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK
Thema’s in de studie:
nautica en omgeving
NAUTICA
Dit eerste thema ligt voor de hand: hoe verbeteren we de vaarweg voor de binnenvaart?
Een aantal onderzoeksvragen zijn:
››
››
››

Is het kanaal tussen de sluis in Zwevegem en de La Flandrebrug diep genoeg voor 				
grotere schepen?
Is er behoefte aan bijkomende mogelijkheden om te zwaaien en zo ja, waar kan
die komen?
Hoe verhoudt de vraag hiernaar zich tot de verwachte economische
ontwikkelingen?

OMGEVING
Mogelijke aanpassingen aan het kanaal hebben ook een impact op de omgeving. Zo kan er
nagedacht worden over onder meer ecologie, de historische context en recreatie.
Een aantal onderzoeksvragen zijn:
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››

Binnen welke context kan erfgoed behouden worden?

››

Welke impact hebben aanpassingen aan het kanaal op de waterkwaliteit?

››

Waar en hoe hebben aanpassingen aan het kanaal een impact op de bestaande 					
recreatie en beleving?

KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK
Thema’s in de studie:
mobiliteit en uitvoering

MOBILITEIT
Als we het kanaal aanpassen, zijn er ook indirecte gevolgen voor de omgeving. Een belangrijk
element daarin is mobiliteit.
Een aantal onderzoeksvragen zijn:
››

Op welke manier kan een vlotte en veilige fietsverbinding lang het kanaal
gerealiseerd worden?

››

Zijn er lokale aanpassingen van de R8 nodig?

UITVOERING
De aanpassingen aan het kanaal en de nieuwe kansen die daaruit ontstaan, moeten natuurlijk
realiseerbaar zijn. Daarom kijken we ook naar de uitvoerbaarheid van die ideeën.
Een aantal onderzoeksvragen zijn:
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››

Wat zijn de belangrijkste bouwrisico’s?

››

In welke mate is hinder voor de omgeving vermijdbaar of beheersbaar?

KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK
Thema’s in de studie:
financieel en toekomst
FINANCIEEL
Niet alleen op vlak van uitvoerbaarheid moeten we de ideeën toetsen aan de realiteit.
Ook moeten we ons de vraag stellen hoe we die ideeën gaan financieren.
Een aantal onderzoeksvragen zijn:
››

Welke investerings- en onderhoudskosten zijn er verbonden aan de realisatie van
het project?

››

Welke mogelijkheden tot financiering zijn er?

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
De aanpassingen aan het kanaal bekijken we op langere termijn. Sluizen, kaaimuren … kunnen
immers tientallen jaren meegaan en moeten ook over vijftig jaar nog dienst doen voor de
binnenvaart. Verder verkennen we nieuwe mogelijkheden voor de omgeving van het kanaal.
Een aantal onderzoeksvragen zijn:
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››

Waar zijn welke maatregelen nodig om schepen met containers die tot drie lagen hoog 		
gestapeld zijn op het kanaal toe te laten?

››

Waar zijn welke mogelijkheden om het fietsnetwerk in de ruime omgeving van het
kanaal te versterken, alsook vlot en veilig aan te sluiten op de geplande fietsstructuur?

Neem een flyer
mee naar huis,
waarop je alle
details kan
terugvinden!

KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK
Moment voor
publieke raadpleging
Alle informatie over de studie
en mogelijkheden voor
inspraak vind je ook terug op
www.kanaalbossuitkortrijk.be

De alternatievenonderzoeksnota is een openbaar document waarbij inspraak mogelijk
is. Iedereen heeft dertig dagen de tijd om eventuele opmerkingen te formuleren over
de onderzoeksvragen, -methodiek en manier van beoordeling. Deze publieke raadpleging
loopt van 12 november tot en met 11 december.

DE NOTA RAADPLEGEN
Je kan de alternatievenonderzoeksnota raadplegen bij jouw stad of gemeente of via de
website www.kanaalbossuitkortrijk.be.

HOE FORMULEER IK EEN OPMERKING?
Een opmerking moet je schriftelijk indienen via brief of e-mail.
Je kan een brief aan jouw stad of gemeente bezorgen, of stuur hem bij voorkeur rechtstreeks
naar:
De Vlaamse Waterweg nv
Afdeling Bovenschelde
Guldensporenpark 105
9820 Merelbeke
Je kan ook een e-mail versturen naar:
bovenschelde@vlaamsewaterweg.be

CONSULTATIEMOMENTEN
Heb je nog een bijkomende vraag of wil je hulp bij het indienen van een opmerking?
Dan kan je langskomen op een van onderstaande momenten:
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››

Woensdag 28 november, van 14 - 19 uur: stadhuis Kortrijk, Papenstraat, 8500 Kortrijk

››

Woensdag 5 december, van 15 - 20 uur: stadhuis Harelbeke - Marktstraat 29,
8530 Harelbeke

KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK
Meer weten over
de studie?
Op
www.kanaalbossuitkortrijk.be
vind je alle informatie
over de studie

De Vlaamse Waterweg nv en de verschillende steden en gemeenten houden je op de hoogte
van verdere ontwikkelingen in de studie.
Heb je nog vragen of opmerkingen? Spreek dan gerust een van de verantwoordelijken van De
Vlaamse Waterweg nv aan.
Je kan je vragen ook altijd doorsturen via e-mail of ons contacteren via telefoon. Onze
contactgegevens vind je ook terug in de folder.
Wil je op de hoogte blijven van de studie of je inschrijven voor de digitale nieuwsbrief, surf
dan naar onze website en sociale media.

09 292 12 11
seineschelde@vlaamsewaterweg.be
www.kanaalbossuitkortrijk.be
#seineschelde
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