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Programma

• 18.45 uur: toelichting 
➢ Focus van de studie

➢ Onderzoeksfase: stand van zaken

• 19.15 uur: pauze

• 19.30 uur: workshop 1

• 20.10 uur: pauze

• 20.20 uur: workshop 2

• 21.00 uur: einde



Seine Schelde Vlaanderen
Het grotere plaatje



Europees binnenvaartproject

• Verbinding tussen Seine en Schelde

➢ Hoofdrol voor Leie

• Grote schepen

• Sterk netwerk van waterwegen

• Volwaardig alternatief voor wegtransport



Opwaardering



Focus van de studie
Waarover gaat deze opwaardering?

BSV NV



• Opwaardering voor schepen van klasse Va

➢ Laadvermogen: 3.000 ton

➢ Lengte: 110 meter

➢ Breedte: 11,4 meter

• Vlotte doorstroming scheepvaartverkeer

Toekomstvisie kanaal Bossuit-Kortrijk



Onderzoeksvragen

• Verruimen van het kanaal: verdiepen en 
verbreden

• Verbinding naar de Leie: tracé in zone 
Kortrijk

• Een nieuwe sluis in Kortrijk

• Een regionaal overslagcentrum

• Een zwaaikom



Verruimen van de waterweg

Meer ruimte voor grotere schepen

➢ Vooral het stuk tussen de Leie en de sluis in 
Zwevegem is te smal



Betere verbinding met de Leie



Betere verbinding met de Leie

Twee mogelijkheden:

➢ Verbreding van het huidig tracé

➢ Alternatieve (nieuwe) verbinding binnen de 
aangeduide zoekzone



Knelpunt in Kortrijk: 3 kleine sluizen

➢ Aangepaste sluis voor grotere schepen

Nieuwe sluis

Zoekzone
nieuwe sluis



• Transport via water stimuleren 

• Overslag mogelijk maken tussen:

➢ schip en vrachtwagen

➢ schip en bedrijven

Regionaal overslagcentrum



Zorgt ervoor dat een schip zich kan draaien 

➢ Achteruitvaren is een moeilijk manoeuvre

➢ Schip heeft voldoende ruimte nodig om 
keerbeweging te maken 

Zwaaikom



Schelde

Sluis
Bossuit

Sluis
Moen 

Sluis
Zwevegem

Kortrijk - Zwevegem

• Grote ingrepen: nieuwe sluis 
en aangepaste/nieuwe 
verbinding met Leie

• Verbreding en verdieping
• ROC en zwaaikom

Zwevegem - Bossuit

• Behoud van de bestaande 
sluizen in deze studie

• Plaatselijke verbreding en 
verdieping

• Eventueel ROC in zone 
Zwevegem

Overzicht

Leie

Zoekzone
nieuwe sluis



Waar staan we op vandaag?

BSV NV



Complex project: verkenningsfase

• Verkenningsfase
→ project en proces definiëren
→ startbeslissing

• Onderzoeksfase
→ focus op strategische keuzes
→ voorkeursbesluit

• Uitwerkingsfase
→ uitwerken concreet project 
→ projectbesluit

• Uitvoeringsfase
→ uitvoeren project, flankerend beleid en monitoring
→ gerealiseerd project

startbeslissing

projectbesluit

voorkeursbesluit
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Infomomenten 2017



Complex project: onderzoeksfase

• Verkenningsfase
→ project en proces definiëren
→ startbeslissing (8 september ‘17)

• Onderzoeksfase
→ focus op strategische keuzes
→ voorkeursbesluit

• Uitwerkingsfase
→ uitwerken concreet project 
→ projectbesluit

• Uitvoeringsfase
→ uitvoeren project, flankerend beleid en monitoring
→ gerealiseerd project

startbeslissing

projectbesluit

voorkeursbesluit



Complex project: onderzoeksfase

• Verkenningsfase
→ project en proces definiëren
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Alternatievenonderzoeksnota 
(AON):

• Doelstellingen van project

• Redelijke alternatieven benoemen

• Beschrijven van het verder 
onderzoek: milieueffecten, 
haalbaarheid, vergelijking 
varianten, …

Complex project: onderzoeksfase



Stapsgewijs naar een 
voorkeursbesluit:
➢ Opmaken alternatievenonderzoeksnota

• Publieke raadpleging

➢ Geïntegreerd onderzoek 

• Synthesenota

➢ Ontwerp van voorkeursbesluit

• Openbaar onderzoek

➢ Voorkeursbesluit

Alternatieven
onderzoeksnota

Geïntegreerd 
onderzoek

Ontwerp van 
Voorkeursbesluit

Synthesenota

Complex project: onderzoeksfase

Voorkeursbesluit

Publieke 
raadpleging

Openbaar 
onderzoek



Wat we al weten en waar we 
graag samen over nadenken!



Scheepvaarttrafiek: vandaag

• Piek in 2013

• 2016 terug opwaarts (840.000 ton)

• Aanvoer: 58 % bouwmaterialen, 25 % aardolieproducten

• Vooral klasse III en IVa schepen
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Scheepvaarttrafiek: toekomst
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• Verdrievoudiging tegen 2040, waarvan 40 % door ROC

• Verdere groei tegen 2070

• In lijn met eerder studiewerk



Verruimen van de waterweg

• Verbreden: 

➢ Breedte van de vaarweg bepaalt:

→de kruisingsmogelijkheden

→de mate van vlotte scheepvaart

➢ Voor het kruisen van grotere schepen (klasse 
IV en V) is een breedte nodig van 40,35 meter 

➢ Onderzoek naar mogelijkheden om vaarweg 
lokaal smaller uit te voeren



Verruimen van de waterweg

• Verdiepen:

➢ Zone Zwevegem-Leie: gewenste diepgang van 
3,5 meter

➢ Zone Bossuit-Zwevegem: diepgang tot 3,1 
meter afgestemd op de bestaande sluizen in 
Bossuit, Moen en Zwevegem

diepte

diepgang

i



Twee mogelijkheden

• Alternatief 1: opwaarts, tussen R8 en spoorwegbrug

• Alternatief 2: afwaarts, tussen spoorwegbrug en 
Gentsesteenweg

→de locatie van de sluis heeft 

een impact op het waterniveau

Locaties voor nieuwe sluis



Betere verbinding met de Leie

Hoe verbinding aansluiten op de Leie?



Betere verbinding met de Leie

Twee mogelijkheden:

➢ Verbreding van het huidig tracé: op welke 
oever?

➢ Alternatieve verbinding binnen de aangeduide 
zoekzone



Tracé in zone Kortrijk
Uitgangs-
punten:



Tracé in zone Kortrijk

Afwegings
criteria:



Tracé in zone Kortrijk

Rechtdoor

Stap 1
➢ Hoe kan de vaarweg verbreed worden?



Tracé in zone Kortrijk

Rechtdoor

Stap 2
➢ Hoe gebeurt de aansluiting met de Leie?



Tracé in zone Kortrijk

Rechtdoor

Stap 3
➢ Zoekzones rechtdoor-tracé
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A. Rechtdoor

Welke breedtes hanteren?

• Vertrekbasis: te behouden gevellijn

• Nautische breedte + kaaimuren (1m+ 40,35m +1m)

• +16m voor oeverafwerking aan beide zijden

• Totale breedte (16m+42,35m+16m) van 74,35m

• Vertrekbasis: te behouden gevellijn

• Nautische breedte + kaaimuren (1m+ 40,35m +1m)

• +7m voor oeverafwerking aan beide zijden

• Totale breedte (7m+42,35m+7m) van 56,35m



Tracé in zone Kortrijk

Bypass of alternatieve verbinding

Opwaartse sluis



Tracé in zone Kortrijk

Bypass of alternatieve verbinding

Afwaartse sluis



Tracé in zone Kortrijk

Bypass of alternatieve verbinding

Sluis opwaarts spoorwegbrug
➢ voorbeelden



Tracé in zone Kortrijk

Bypass of alternatieve verbinding

Sluis afwaarts spoorwegbrug
➢ voorbeelden



Programma
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➢ Onderzoeksfase: stand van zaken
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