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Seine Schelde Vlaanderen
Investeren in een sterkere binnenvaart



Europees binnenvaartproject

• Verbinding tussen Seine en Schelde

➢ Hoofdrol voor Leie

• Grote schepen

• Sterk netwerk van waterwegen

• Volwaardig alternatief voor wegtransport



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

• Vlotte doorstroming scheepvaartverkeer

Toekomstvisie kanaal Bossuit-Kortrijk



Projectdoelstelling
• Vanuit ruime blik onderzoeken
• Naast binnenvaart ook aandacht voor:
➢ Kwaliteitsvolle stedelijke ontwikkeling 
➢ Economie
➢ Erfgoed 
➢ Mobiliteit 
➢ Landschap en beleving
➢ Natuur en milieu
➢ … 



Het verloop van de studie

BSV NV



Procedure Complexe Projecten

• Open communicatie

• Geïntegreerde aanpak

• 4 fases

• 3 mijlpalen

• Ruimtelijke impact

• Veel gesprekspartners



Waarmee het allemaal begon

• Verkenningsfase

Mogelijkheden verkennen

➢ 8 september 2017: 
startbeslissing  

• Onderzoeksfase

Zoeken naar beste oplossing

➢ Begin 2018: workshops 



Startbeslissing: infomomenten



Onderzoeksfase: workshops



Workshops 2018

Vragen rond rol kanaal bij:

• Recreatie

• Natuur

• Mobiliteit

Vragen rond:

• Benodigde ruimte

• Link R8

Geïntegreerde benadering

Aansluiting op de Leie





Rechtdoor- en 
bypasstracé



Nieuwe denkpiste: 
ringtracé



Waar we vandaag staan

• Onderzoeksfase

➢ Alternatieven-
onderzoeksnota

• Publieke raadpleging

➢ Geïntegreerd onderzoek



De volgende stappen

• Onderzoeksfase
• Synthesenota

➢ Ontwerp van 
voorkeursbesluit
• Openbaar onderzoek

➢ Voorkeursbesluit

• Uitwerkingsfase
Naar een concreet ontwerp

➢ Projectbesluit

• Uitvoeringsfase



De alternatieven-
onderzoeksnota



Wat is deze nota?

• Bestaat uit:

➢ Vragen

➢ Onderzoeksmethode

➢ Beoordelingsmethode

• Solide basis voor verder onderzoek 



Thema’s in het onderzoek



Moment voor inspraak



Publieke raadpleging

• 12 november – 11 december

• Opmerkingen formuleren: zien we iets over 
het hoofd?

• Nota beschikbaar via:

➢ www.kanaalbossuitkortrijk.be

➢ De Vlaamse Waterweg nv, afdeling 
Bovenschelde

➢ Steden en gemeenten



Hoe opmerkingen formuleren?

• Schriftelijk

De Vlaamse Waterweg nv
Afdeling Bovenschelde
Guldensporenpark 105
9820 Merelbeke

bovenschelde@vlaamsewaterweg.be

Neem een flyer
mee naar huis,
waarop je alle

details kan
terugvinden!



Overzichtskaarten:
denk met ons mee




