
HET GROTERE PLAATJE
De studie naar de opwaardering van het kanaal Bossuit-
Kortrijk maakt deel uit van Seine Schelde Vlaanderen, een 
grootscheeps binnenvaartproject. Met de steun van Europa 
verbetert Waterwegen en Zeekanaal NV de vaarweg tussen 
de Seine en de Schelde. Zo verlenen we grotere container- 
en duwvaartschepen een vlotte doorgang. 

Deze schepen kunnen meer goederen in één keer tot op 
hun bestemming brengen en worden couranter op onze 
waterwegen. Door het project wordt de waterweg een 
volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg. 
Minder verkeersdrukte, meer veiligheid en een schoner 
milieu zijn het resultaat.

 STUDIE KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK
De Leie speelt een hoofdrol in deze betere verbinding voor 
de binnenvaart tussen de Seine en de Schelde. Het kanaal 
Bossuit-Kortrijk sluit aan op de Leie en verbindt deze 
rivier met de Boven-Schelde. Tot op vandaag hebben grote 
schepen echter geen toegang tot het kanaal vanaf de Leie, 
omwille van de drie historische, beschermde sluizen in 
Kortrijk. Ze moeten daardoor een lange omweg maken via 
Gent en de Boven-Schelde. 

Door het kanaal aan te pakken, kunnen we een sterk 
netwerk van waterwegen uitbouwen. Zo krijgen bedrijven 
de mogelijkheid om hun ambities in Vlaanderen te 
verwezenlijken. Momenteel worden studies uitgevoerd en 
oplossingen in kaart gebracht, om de beste eruit te filteren. 



Vlot, veilig, 
betrouwbaar 
en duurzaam: 

transport over 
het water 

heeft zo zijn 
voordelen. 

OPWAARDERING KANAAL
Op het kanaal in Kortrijk kunnen schepen er niet door. Er wordt 
gezocht naar de beste oplossing voor dit knelpunt, zodat grote 
schepen wel toegang hebben tot het kanaal vanaf de Leie. Ook 
de verruiming van het volledige kanaal zal onderzocht worden. 
Grotere schepen moeten immers makkelijk kunnen varen en 
kruisen, en liggen ook dieper in het water. Daarnaast wordt de 
mogelijke realisatie van een nieuw regionaal overslagcentrum 
bekeken. In een regionaal overslagcentrum worden goederen 
overgeladen van de ene transportmodus op de andere, 
bijvoorbeeld van het water naar het spoor – of andersom.

VOORDELEN VAN DE BINNENVAART
Steeds meer bedrijven trekken de kaart van de binnenvaart. 
Transport over het water heeft dan ook zijn voordelen: het 
is vlot, veilig, betrouwbaar en duurzaam. Het laadvermogen 
van een binnenvaartschip wordt steeds groter, net omdat het 
duurzamer en voordeliger is: met één  verplaatsing kunnen 
schepen tegenwoordig makkelijk tot 3.000 ton vervoeren. 

 MINDER VRACHTWAGENS OP DE BAAN
Het kan ook gaan om schepen waarin containers tot drie 
lagen hoog gestapeld zijn. Een binnenschip van 3.000 ton 
kan in één keer de lading van 150 vrachtwagens vervoeren.  
Dat zijn dus 150 vrachtwagens die niet rijden, niet vervuilen 
en geen geluidshinder of  verkeersdrukte veroorzaken – en 
dat dag na dag.
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Er worden twee 
mogelijkheden onderzocht 

om het knelpunt in 
Kortrijk op te lossen: 

het huidige tracé of een 
alternatief tracé.

WAT VOOR KORTRIJK?
Uit verder onderzoek zal blijken of en welke 
andere aanpassingen aan het kanaal er nog 
nodig zijn. De studie zal ook de impact ervan 
in kaart brengen. Daarna worden de resultaten 
afgewogen en wordt de beste oplossing gekozen. 
Dit weten we al zeker:

 TWEE MOGELIJKE TRACÉS
Het grootste knelpunt situeert zich tussen de 
verbinding met de Leie en het industriegebied 
in Kortrijk-Harelbeke. Hier kunnen grote schepen 
er niet door. De drie historische, beschermde 
sluizen in Kortrijk vormen de voornaamste 
vernauwing op het kanaal. Schepen die vanop de 
Leie de bedrijventerreinen in Kortrijk, Harelbeke of 
Zwevegem willen bereiken, moeten daardoor een 
lange omweg maken via Gent en de Boven-Schelde 
van 138 kilometer.

Om te komen tot een werkelijke 
binnenvaartverbinding, moet dit knelpunt in 
Kortrijk aangepakt worden. Dat kan op twee 
manieren: het huidige tracé aanpakken of een 
alternatief tracé uitwerken. Kiezen we voor een 
aanpassing van het huidige tracé, dan moeten 
de drie bestaande sluizen plaats maken voor 
een grotere sluis. Met een alternatief tracé wordt 
een nieuwe verbinding met de Leie gerealiseerd. 
Daarbij behouden we de drie historische, 
beschermde sluizen.

 KANAAL VERRUIMEN
Het kanaal Bossuit-Kortrijk zal ruimer moeten 
worden. Grotere schepen hebben immers meer 
ruimte nodig om veilig te kunnen varen en 
kruisen, en liggen dieper in het water. De studie zal 
uitwijzen waar de aanpassingen precies nodig zijn.
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MEER WETEN? 
Wens je meer informatie over de studie naar de toekomst van het kanaal Bossuit-

Kortrijk, surf dan naar:

www.kanaalbossuitkortrijk.be 
Facebook en Twitter: seineschelde

Je kan je vragen ook altijd doorsturen naar: kanaalbossuitkortrijk@wenz.be of 

bellen naar 09 292 12 11.
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 SLUIS
In Kortrijk moet er een nieuwe, grotere 
sluis komen om van het kanaal een 
werkelijke verbinding voor de binnenvaart 
te maken. Daardoor zal het kanaal heel wat 
dieper moeten worden om het waterpeil te 
laten zakken tot op het niveau van de Leie. 
Vandaag zakt het waterpeil trapsgewijs 
dankzij de drie kleine sluizen. Met één 
grotere sluis wordt dit niveauverschil in 
één keer overbrugd. 


