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I. Referentiesituatie 2040
II. Analyse vaarwegprofiel 

In jaren '70 is kanaal opgewaardeerd:

- van Bossuit tot Zwevegem is het kanaal aangepast, en ontworpen op 1350 ton. Van 'scheepsklasses' was

nog geen sprake, maar 1350 ton komt ongeveer overeen met een klasse IV-schip met onderstaande

afmetingen:

Vaarwegprofiel Infrastructuur op het kanaal

Sluizen:

- Sluis Bossuit // sluis Moen // sluis Zwevegem:

- Breedte: de sluizen beantwoorden aan de vereisten van de schepen (IV en Va)

- Diepgang: sluisdrempels zijn maatgevend en voldoen aan RVW mits rekening wordt gehouden

met de restricties op het kanaal (diepgang tot 2,6m).

- Maw: de breedte en lengte van de sluizen volstaan, net zoals de kielspeling dankzij de

restricties.

Bochten:

Er zijn 10 bochten op het kanaal

- Bochtstralen voldoen aan RVW voor klasse IV schepen

- Bochtstralen voldoen aan RVW / vragen geen beperkingen voor klasse Va, uitgezonderd bocht

thv St Denijsbrug

Bruggen:

Criteria doorvaarthoogte:

- Voor tweelaags-containervaart is de minimale vrije doorvaarthoogte 5,25m;

- Voor drielaags-containervaart is de minimale vrije doorvaarthoogte 7m

Bruggen voldoen aan criterium voor 2laags containervaart

Criteria doorvaartbreedte:

- Bruggen voldoen voor ontmoetingen klasse IV-Va, uitgezonderd St Denijsbrug, Knokkebrug e

Luipaardbrug

- Vooral Luipaardbrug vormt engte in de vaarweg

Samenvattend

- De sluizen zijn toegankelijk voor klasse IV en klasse Va-schepen met een diepgangbeperking

van 2,6m

- De vrije doorvaarthoogte van alle bruggen is voldoende voor tweelaags-containervaart

- Kruisen onder een brug is niet altijd mogelijk (onder de brug enkelstrooks passeren)

Conclusie:

- het kanaal is vlot en veilig te gebruiken voor klasse IV-schepen;

- de infrastructuur op het kanaal legt een aantal beperkingen op inzake diepgang en de

ontmoetingen (voornamelijk met klasse Va). Mits het in acht nemen van de beperkingen en

rekening houdend met de lage trafiek is het kanaal ook vlot en veilig voor gebruik door klasse

Va-schepen. 

Scheepvaarttrafiek

De referentiesituatie 2040 gaat uit van het behoud van de bestaande toestand, maar de

scheepvaarttrafiek zal wijzigen volgens de trafiekprognose:

- enerzijds meer tonnage

- anderzijds evolutie naar grotere schepen

Aantal schepen blijft quasi hetzelfde als in de bestaande toestand. Met op jaarbasis ca.

1800 schepen/jaar blijft kanaal een rustige vaarweg.

-> ca. 8 schepen op dagbasis waarvan

- ca. 2 klasse IV

- ca.  1 klasse Va

Nautische potenties

Analyse mogelijke vaarwegprofielen

Wanneer gekozen wordt voor een combinatieprofiel (40,35m), is enkel een kruising

tussen twee klasse Va-schepen onmogelijk. Volgens de trafiekprognose zullen deze

slechts beperkt aanwezig zijn (tot ca. 7 Va-schepen/dag) , dus volstaat dit profiel.

Combinatieprofiel krap klasse IV/Va (40,35m)

- Weinig aanpassingen van Luipaardbrug tot de Knokkebrug

- Ingrijpende aanpassingen van Knokkebrug tot Bossuit

Combinatieprofiel krap klasse IV/Va Terugvalpositie krap klasse IV/enkelstrooksprofiel

Terugvalpositie krap klasse IV/enkelstrooksprofiel

- Weinig aanpassingen van Bossuit tot Luipaardbrug

- Uitzondering omgeving Sint Denijsbrug & bocht.

Uit deze ontmoetingsmatrix blijkt dat ontmoetingen tussen een klasse Va-schip niet

langer mogelijk zijn, met uitzondering van een ontmoeting tussen een klasse I en een

klasse Va-schip (ontmoetingen tussen twee  klasse Va-schepen waren bij een

combinatieprofiel ook reeds niet mogelijk). Omwille van de beperkte scheepstrafiek en

het beperkte aandeel Va-schepen, wordt aangenomen dat dit tot weinig problemen zal

leiden in de toekomst. 

Voorstel van vaarwegprofiel

Bruggen

Ontmoetingsmatrix voor combinatieprofiel krap klasse IV/Va

Toetsing aan het bestaande vaarwegprofiel (op vlak van nautica én stabiliteit).

Ontmoetingsmatrix voor terugvalpositie krap klasse IV/enkelstrooksprofiel

Toetsing aan het bestaande vaarwegprofiel (op vlak van nautica én stabiliteit).

Beneluxbrug

Brug sluis Moen

Brug N391

La Flandre brug

Knokkebrug

- Als restrictie is een maximum diepgang van 2,60m opgelegd, en een schip mag maximaal 110m lang zijn.

- Tussen de sluis van Zwevegem en sluis 9 is het profiel licht anders (iets breder en dieper).

- ontmoetingen zijn mogelijk cf. onderstaande matrix

Evaluatie vaarwegprofiel en infrastructuur aan de RVW

Opmerkingen:

1/ Voorstel van vaarwegprofiel inpassen in huidige

vaarwegprofiel

-> aanpassingen onder de waterlijn

-> behoud vaarwegbreedte daar waar huidig profiel

breder is

-> meer ontmoetingen mogelijk (ihb ongeladen schepen)

dan ontmoetingsmatrices

2/ Omgeving Sint Denijs blijft knelpunt

- ofwel bochtaanpassing doorvoeren

- ofwel ontmoetingsverbod instellen

-> obv verwachte trafiek en sluizen: ontmoetingsverbod is

mogelijk

- Bossuit - Knokkebrug: 35,50m

- Knokkebrug - Luipaardbrug: 40,35m


