
Seine Schelde Vlaanderen
De studie naar de toekomst 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. Door ook het kanaal aan te 
pakken, en niet enkel de Leie, kunnen we een sterk netwerk van waterwegen 
uitbouwen. Zo krijgen bedrijven de mogelijkheid om hun ambities in Vlaanderen 
te verwezenlijken.

Ter hoogte van Kortrijk bevinden zich namelijk drie historische, beschermde 
sluizen. Door deze vernauwing is het kanaal vandaag niet toegankelijk vanaf 
de Leie voor grote schepen. Grote schepen die de bedrijventerreinen in Kortrijk, 
Harelbeke of Zwevegem willen bereiken, moeten daardoor een lange omweg 
maken via Gent en de Boven-Schelde van 138 kilometer.

Meer informatie over Seine Schelde Vlaanderen?
www.seineschelde.be

Minder verkeersdrukte, 
meer veiligheid en een 
schoner milieu zijn het 

resultaat.

Kortrijk

Bossuit
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Het grotere plaatje



Bron : Vandermaelen (1846-1854)

Het kanaal Bossuit-Kortrijk 
door de jaren heen

Het stuk van het kanaal tussen Bossuit en het industriegebied Kortrijk-
Harelbeke, is 15 kilometer lang. Dit gedeelte werd in de jaren ‘70 
gemoderniseerd en toegankelijk gemaakt voor schepen tot 1.350 ton. 
Het stuk van het kanaal tussen het industriegebied in Kortrijk-Harelbeke 
en de Leie is niet mee aangepast. De drie kleine, historische sluizen 
werden behouden en zijn sinds 2005 beschermd.

Tussen 1857 en 1861 werd het kanaal tussen Bossuit en Kortrijk 
aangelegd door meer dan 1.000 arbeiders per dag. De grond werd 
uitgegraven met de spade en weggebracht met kruiwagens en door 
paarden voortgetrokken karren. Dat zal je nu niet al te gauw meer zien.

Door de Schelde met de Leie te verbinden, konden kolen langs een veel 
kortere weg naar de Leiestreek gebracht worden. Op deze manier werd 
de Noord-Franse en Henegouwse nijverheid op een snelle manier met 
de Noordzee verbonden. Bovendien duurde de reis acht dagen minder 
lang nu de omweg langs Gent niet meer nodig was! 

Naast het kanaal zijn toen ook 11 sluizen, 15 sluiswachterswoningen 
en een pomphuis gebouwd. Er werden 18 bruggen opgetrokken over 
het kanaal en een souterrain van 611 meter aangelegd. Het meeste is 
vervaardigd uit baksteen, waarvoor de klei ter plaatse werd uitgegraven. 
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Voordelen 
van 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.

Jobs 
Met Seine Schelde Vlaanderen wil Waterwegen en Zeekanaal NV niet alleen 
een betere verbinding voor de binnenvaart tot stand brengen. We willen ook 
een volwaardig netwerk van waterwegen dat voorzien is op deze grotere 
schepen. Zo krijgen bedrijven de mogelijkheid om hun ambities in Vlaanderen te 
verwezenlijken. Vlaanderen wordt op die manier een nog sterkere economische 
speler en zo creëren we kansen voor de werkgelegenheid.

150 vrachtwagens (20 ton)

=
1 klasse Va-schip

(tot 3.000 ton)

Vlot, veilig, 
betrouwbaar en 

duurzaam: transport 
over het water heeft zo 

zijn voordelen. 
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Opwaarderen van het kanaal
Verruimen van de vaarweg

In de jaren ’70 werd het kanaal tussen Bossuit en het industriegebied in Kortrijk-
Harelbeke gemoderniseerd. 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 aansluiting met de Leie werd niet mee aangepast. 
Daardoor is het slechts toegankelijk voor pleziervaart of schepen van slechts 
300 ton.

Intussen zijn schepen nog groter geworden. Ze kunnen een pak meer goederen 
in één keer vervoeren. Een schip van 3.000 ton is geen uitzondering meer. Maar 
om te kunnen varen, hebben ze aangepaste waterwegen nodig.

Meer ruimte
Om het kanaal toegankelijk te maken voor schepen van minstens 3.000 ton, 
moet het zowel breder als dieper gemaakt worden. Grotere schepen liggen 
immers dieper in het water en hebben meer ruimte nodig om veilig te kunnen 
varen en kruisen. Verder onderzoek zal uitwijzen waar verruiming van het 
kanaal precies nodig is. 

Verruimen

Het kanaal
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Opwaarderen van het kanaal 
Aansluiting met de Leie

Met de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk wordt het kanaal over 
de hele lengte minstens toegankelijk gemaakt voor schepen tot 3.000 ton. 
Een vlotte verbinding met de Leie zal de watergebonden bedrijventerreinen 
langs het kanaal aantrekkelijker maken. De grootste aanpassingen situeren 
zich in Kortrijk waar de aansluiting met de Leie wordt gemaakt. 

Het grootste knelpunt situeert zich namelijk 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. Daardoor hebben enkel pleziervaart 
en kleine schepen tot 300 ton toegang tot het kanaal vanaf de Leie. 

Twee mogelijke tracés
Om dit probleem op te lossen, worden twee mogelijkheden onderzocht: het 
huidige tracé aanpakken of een alternatief tracé uitwerken. Verder onderzoek 
zal uitwijzen wat de voor- en nadelen van deze twee opties zijn.

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. 
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Er worden twee tracés 
onderzocht voor een aansluiting 

met de Leie, die geschikt is voor 
grotere schepen.
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Opwaarderen van het kanaal
Een nieuwe sluis

Schepen van 3.000 ton zijn tot 110 meter lang en vragen om een grotere sluis. 
Al zeker op het grondgebied van Kortrijk wordt bekeken waar er een dergelijke 
sluis kan komen. Daar situeert zich immers het grootste knelpunt: de drie 
kleine, historische sluizen. Met een grotere sluis kunnen schepen vanaf de Leie 
vlot het kanaal Bossuit-Kortrijk op varen. 

De precieze locatie van deze nieuwe sluis zal bepaald worden na bijkomend 
onderzoek.

Impact op het waterpeil
Vandaag is het zo dat het waterpeil van het kanaal trapsgewijs zakt tot het 
niveau van de Leie, dankzij de drie kleine, historische sluizen. Met één grotere 
sluis wordt dat aanzienlijk niveauverschil in één keer overbrugd.

Zo kunnen grotere schepen vlot van de Leie naar het kanaal Bossuit-Kortrijk 
varen. De precieze locatie van deze nieuwe sluis zal bepaald worden na 
bijkomend onderzoek.
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Opwaarderen van het kanaal
Een regionaal overslagcentrum

Ook de mogelijke aanleg van een regionaal overslagcentrum langs het kanaal 
Bossuit-Kortrijk wordt onderzocht. Een overslagcentrum is een plaats waar 
goederen van transportmodus wisselen. De vracht van een schip wordt er 
bijvoorbeeld overgeladen op een vrachtwagen of treinwagon, om dan het 
laatste stukje van de reis landinwaarts te maken. De omgekeerde beweging is 
ook mogelijk.

Waar en of het overslagcentrum er zal komen, moet de studie verder uitwijzen. 

Voordelen
Een regionaal overslagcentrum kan een belangrijk gegeven zijn voor bedrijven 
om over te stappen naar de binnenvaart voor het vervoer van goederen 
en grondstoffen. Het creëert bovendien bijkomende werkgelegenheid in de 
omgeving van het kanaal en komt de lokale economie ten goede. De omvang 
van deze positieve impuls hangt af van de concrete keuzes die worden gemaakt 
tijdens de studiefase.

Een regionaal overslagcentrum 
kan watergebonden transport en 

werkgelegenheid een duwtje in de 
rug geven.
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Meerwaarde voor stedelijke ontwikkeling
De geplande moderniseringswerken maken het mogelijk om het kanaal beter 
in te passen in de omgeving. De nodige technische ingrepen zullen op een 
kwaliteitsvolle wijze worden uitgevoerd. Op die manier biedt het project alle 
betrokkenen een echte meerwaarde. Vooral in de stad Kortrijk kan dat leiden tot 
nieuwe mogelijkheden op het vlak van stedelijke ontwikkeling en kwaliteitsvolle 
projecten met zicht op het water.

Kansen voor natuur en landschap
Elke ingreep in het open landschap rond het kanaal, vormt een kans om het 
kanaal in dat landschap beter tot zijn recht te laten komen. Daarbij wordt altijd 
gewerkt vanuit een ruimere visie, waarin ook plaats is voor verbeteringen op 
het vlak van natuurwaarde en natuurbeleving.

Impulsen voor de omgeving 

Sinds jaar en dag bepalen 
rivieren en kanalen 
mee het uitzicht, de 

aantrekkingskracht en 
de leefbaarheid van 

Vlaanderen.
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Waterweg 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. Verder onderzoek zal uitwijzen waar de aanpassingen 
precies nodig zijn.

Sluis
Tot hiertoe is al duidelijk dat er in Kortrijk een nieuwe, grotere sluis moet 
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. 

Tracé
Op het kanaal in Kortrijk kunnen grotere schepen er niet door. Om dit op te 
lossen, worden er twee mogelijkheden onderzocht. De eerste is een aanpassing 
van het huidige tracé, waarbij de historische, beschermde sluizen plaats moeten 
ruimen. Een andere optie is de realisatie van een alternatief tracé, dat een 
nieuwe verbinding met de Leie zoekt. 

Als er gekozen wordt voor een alternatief tracé, zal die nieuwe verbinding een 
aantal wegen kruisen. In dat geval zal er een aangepaste route van Kortrijk 
naar Harelbeke moeten komen.

Wat voor Kortrijk?
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Er worden twee opties onderzocht
om een aansluiting met de Leie te

 realiseren: het huidige tracé aanpakken
 of een nieuwe verbinding realiseren.
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Waterweg verruimen
Het kanaal Bossuit-Kortrijk zal vooral ruimer moeten worden. Zo krijgen grotere 
schepen meer plaats om veilig te kunnen varen en kruisen. Ze liggen ook dieper 
in het water. Verder onderzoek zal uitwijzen waar de aanpassingen precies 
nodig zijn.

Aangepaste route naar Kortrijk
Schepen met een laadvermogen tot minstens 3.000 ton kunnen nu niet via 
Kortrijk naar de Leie varen. Dit komt door de drie historische, beschermde 
sluizen in Kortrijk die voor deze schepen niet geschikt zijn. Als er een nieuwe 
verbinding met de Leie komt, zal dat niet langer een probleem zijn. 

In het geval van een nieuwe verbinding zullen een aantal wegen gekruist 
worden. Daardoor kan het zijn dat er een aangepaste route van Harelbeke naar 
Kortrijk moet komen. De mobiliteit in het gebied wordt dan ook als afzonderlijk 
element opgenomen in het onderzoek.

Wat voor Harelbeke?

Als er een nieuwe verbinding 
met de Leie komt, kan het zijn 

dat er een aangepaste route naar 
Kortrijk moet komen.
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Waterweg verruimen
Op dit ogenblik is al duidelijk dat het kanaal Bossuit-Kortrijk verruimd zal 
moeten worden om een vlotte doorgang te realiseren voor grotere schepen. 
Zij hebben immers meer plaats nodig om veilig te kunnen varen en kruisen. 
Verder onderzoek zal uitwijzen waar de aanpassingen precies nodig zijn.

Mogelijke andere aanpassingen
In Zwevegem werd het kanaal reeds opgewaardeerd in de jaren ’70. Er zal 
onderzocht worden in welke mate aanpassingen noodzakelijk zijn om van het 
kanaal een werkelijke verbinding te maken voor de binnenvaart. Zo wordt de 
capaciteit van de bestaande sluizen in Moen en Zwevegem onderzocht. Het 
onderzoek zal uitwijzen waar de aanpassingen precies nodig zijn. 

Wat voor Zwevegem?
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SLUIS BOSSUIT Grotere schepen moeten veilig 
kunnen varen en kruisen.
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Waterweg verruimen
Op dit ogenblik is al duidelijk dat het kanaal Bossuit-Kortrijk verruimd zal 
moeten worden om een vlotte doorgang te realiseren voor grotere schepen. 
Zij hebben immers meer plaats nodig om veilig te kunnen varen en kruisen. 
Verder onderzoek zal uitwijzen waar de aanpassingen precies nodig zijn.

Mogelijke andere aanpassingen
In Avelgem werd het kanaal reeds opgewaardeerd in de jaren ’70. Er zal 
onderzocht worden in welke mate aanpassingen noodzakelijk zijn om van het 
kanaal een werkelijke verbinding te maken voor de binnenvaart. Zo wordt de 
capaciteit van de bestaande sluis in Bossuit onderzocht. Het onderzoek zal 
uitwijzen waar de aanpassingen precies nodig zijn. 

Wat voor Avelgem?

Grotere schepen moeten veilig 
kunnen varen en kruisen.

9



Een complex project 

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. Met dit decreet 
kunnen zelfs erg ingewikkelde projecten verwezenlijkt worden binnen een 
aanvaardbare termijn. Open communicatie staat daarbij centraal.

In de loop van het project zijn er drie mijlpalen: de startbeslissing, het
voorkeursbesluit en het projectbesluit.

De studie
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. 

Procedureel
De studie naar de toekomst van het kanaal telt heel wat partners die samen 
een beslissing moeten maken. Er zijn ook heel wat belanghebbenden. Om van 
de opwaardering van het kanaal een succesverhaal te maken, moet de Vlaamse 
overheid het project goed onderbouwen. Dat vereist dat er vakkundig advies 
wordt ingewonnen en dat er positief samengewerkt wordt met de bevolking. 

Verkenningsfase:  
projectdefinitie en procesaanpak 
scherpstellen
  startbeslissing door de 
Vlaamse Regeringµ

Onderzoeksfase:
de beste oplossing zoeken

voorkeursbesluit

Uitwerkingsfase:
bepalen hoe het project 
uitgevoerd zal worden

projectbesluit

Uitvoeringsfase:
de werken zo efficiënt mogelijk 
laten verlopen

2016

2017

2021

2016

2017

2021

Van het kanaal een werkelijke verbinding 
maken, is allerminst eenvoudig. Zowel op vlak 

van onderzoek als de te volgen procedures.
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Verkenningsfase

Uitwerkingsfase

Uitvoeringsfase

De volgende stappen

Waar staan we nu?
Eind 2016 ging de verkenningsfase van het onderzoek van start, om de 
projectdefinitie scherp te stellen. Dit werd besproken en afgetoetst bij 
uiteenlopende projectpartners.

Op 8 september 2017 nam de Vlaamse Regering dan de startbeslissing, die de 
onderzoeksfase inluidt. De toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk kan nu 
verder bestudeerd worden. Uit dat onderzoek wordt de beste oplossing voor 
de toekomst van het kanaal gefilterd. 

Waar gaan we naartoe?
Om van het kanaal Bossuit-Kortrijk een werkelijke verbinding te maken voor 
de binnenvaart, worden al zeker de twee mogelijkheden concreet onderzocht 
voor een aansluiting met de Leie: 
- het huidig tracé van het kanaal opwaarderen
- een alternatief tracé uitwerken dat een nieuwe verbinding naar de Leie
zoekt

Beide opties worden in de onderzoeksfase uitgebreid onderzocht en in 
kaart gebracht. Maar ook waar de nieuwe sluis precies moet komen, welke 
verruimingswerken nodig zijn, of er ruimte is voor een regionaal overslagcentrum 
en waar dat kan komen en andere aanpassingen zullen onder de loep genomen 
worden.
De verschillende sociaaleconomische, ruimtelijke, ecologische, technische en 
wettelijke aspecten worden intussen verder onderzocht. Daarna zal de Vlaamse 
Regering een voorkeursbesluit nemen: de oplossing die de meeste troeven 
verenigt. Die oplossing zal in een uitwerkingsfase nog grondiger bestudeerd 
en in kaart gebracht worden. Tot slot volgt de uitvoeringsfase.

Start onderzoeksfase: 
de beste oplossing zoeken

voorkeursbesluit

De onderzoeksfase gaat nu van start: de toekomst 
van het kanaal wordt verder bestudeerd, om 

daarna de beste oplossing eruit te filteren.

2016

2017

2021

2016

2017

2022
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Overleg en samenwerking 

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV werkt nauw samen met 
verschillende partners om  de studie naar de toekomst van het kanaal Bossuit-
Kortrijk tot een goed einde te brengen. Tijdens de studie wordt er overlegd met 
verschillende departementen van de Vlaamse overheid, het provinciebestuur, 
de steden Kortrijk en Harelbeke en de gemeenten Zwevegem en Avelgem.

Samen werkt
Daarnaast is er ook overleg met talrijke adviesinstanties en maatschappelijke 
groepen. De bedrijven langs het kanaal worden uitgenodigd om mee te denken 
over de optimale economische invulling van de waterweg. Ook recreatieve 
verenigingen die gebruik maken van het kanaal of verenigingen die er 
natuurdomeinen beheren, krijgen een plaats aan de gesprekstafel.

Betrokken partners, 
talrijke adviesinstanties en 

maatschappelijke groepen krijgen 
een plaats aan de gesprekstafel.
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Andere werken langs
het kanaal Bossuit-Kortrijk
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afgewerkt project

lopend/toekomstig project

Dit en volgend jaar worden een aantal noodzakelijke werken langs het kanaal 
Bossuit-Kortrijk uitgevoerd. Deze werken behoren niet tot het Europees 
binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen of de studie voor het kanaal 
Bossuit-Kortrijk, die er deel van uitmaakt. Waterwegen en Zeekanaal NV wil 
jou wel graag op de hoogte houden van deze werkzaamheden:

Zwevegem
1. Renovatie van het Sint-Pietersbrugje in Moen: voorjaar 2018
2. Vernieuwen en verbreden van het jaagpad ter hoogte van de site Transfo: 
 mei 2017
3. Herstellen van de wortelophopingen en vernieuwen van de toplaag van het 
 jaagpad tussen de Smalspoorbrug en de Knokkebrug: mei 2017
4. Herstellen van de wortelophopingen en vernieuwen van de toplaag van 
 het jaagpad ter hoogte van de sluis in Moen: mei 2017
5. Oeverherstelling tussen de Smalspoorbrug en de Knokkebrug: februari 2017

Harelbeke
6. Bouw van een kaaimuur ter hoogte van Devamix: 2018

Over een langere afstand
7. Aanleg van het jaagpad van de Luipaardbrug in Harelbeke tot de sluis in 
 Zwevegem: 9 januari tot en met najaar 2017
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Heb je nog vragen of opmerkingen? Spreek dan gerust een van de 
verantwoordelijken aan van Waterwegen en Zeekanaal NV.

Je kan je vragen ook altijd doorsturen naar kanaalbossuitkortrijk@wenz.be of 
bellen naar 09 292 12 11. Deze contactgegevens vind je ook terug in de folder.

Wil je nadien nog wat informatie inwinnen of op de hoogte blijven van de 
studie, surf dan naar:
- www.kanaalbossuitkortrijk.be
- Facebook en Twitter: seineschelde

Communicatie
Waterwegen en Zeekanaal NV en de verschillende steden en gemeenten houden 
je op de hoogte van belangrijke mijlpalen of verdere ontwikkelingen in de 
studie. Aan de hand van bewonersbrieven, infomomenten, de nieuwsbrief, 
Facebook en Twitter ontvang je updates.

Meer weten over de studie?

Meer info? Surf dan naar 
www.kanaalbossuitkortrijk.be.
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