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OA2 | ANALYSE VAN DE ZWAAIGELEGENHEDEN OP HET KANAAL 

I. Huidige zwaaikom II. 4 mogelijke zwaaikomlocaties

Karakteristieken zwaaikom

De zwaaikom is gesitueerd in pand 2, meteen opwaarts de sluis van Zwevegem.

- Ontworpen voor schepen tot 1350 ton (85m), in de jaren '70.

- Maximale breedte: 120m

- Diepgang: ca. 3,1 m

Situering

Afmetingen

Gebruik van de zwaaikom - Zwaaikom voorzien op schepen tot 1350 ton, dus klasse IV-schepen

kunnen zwaaien in de zwaaikom

- Op heden varen er langere schepen op het kanaal (tot 110m). Hiervoor

is de zwaaikom niet ontworpen, maar in de praktijk wordt er wel

gezwaaid met schepen tot 110m. Dit lukt, maar verloopt niet vlot (de

hele vaarweg wordt gestremd).

- Omdat er na de opwaardering meer en grotere schepen (tot Va+ in de

zone Leie - sluis Zwevegem) gebruik zullen maken van het kanaal, is

een grotere zwaaikom (voorzien op klasse Va of Va+) aangewezen.

Ligging op het kanaal - De zwaaikom ligt in pand 2 (Moen-Zwevegem), opwaarts de sluis van Zwevegem.

- Beroepsvaart is afkomstig van de Schelde en vaart, omwille van de sluizen in Kortrijk, ook steeds terug richting Schelde.

- Komende van de Schelde dienen 2 sluizen gepasseerd te worden tot de zwaaikom.

- Tussen de zwaaikom en de economische bestemming dient achteruit gevaren te worden.

Uitgangspunt is dat de zwaaigelegenheid gedimensioneerd wordt om

schepen t.e.m. klasse Va+ te kunnen laten zwaaien. De breedte is,

conform de richtlijnen, gelijk aan 1,2 keer de lengte van het maatgevende

schip. Voor een klasse Va+-schip is dus een breedte van ca. 162m nodig.

Dergelijke zwaaikom heeft een oppervlakte van ca. 2,9 ha. Indien een

zwaaikom voor klasse Va+-schepen niet inpasbaar is, kan als

terugvalpositie een klasse Va-zwaaikom aangehouden worden. Deze

heeft een breedte van ca. 132m en een oppervlakte van ca. 1,8 ha.

1. Uitgangspunten

Potentiële locaties 

Onderzoek van de effecten per locatie

Ruimtelijke

kenmerken

Mobiliteit

Natuur

Zwaaikomlocatie A is een zoekzone ter hoogte van het

aangrenzende bedrijventerrein Harelbeke – De Blokken en

ligt in pand 3 op de linkeroever van het kanaal, meteen

afwaarts de sluis van Zwevegem. 

Aan de oever van de industriezone bevinden zich enkele

gebieden die als biologisch waardevol worden aangeduid

volgens de BWK. 

Er lopen geen wegen of fietspaden langs de oever van

de zone. Geen interferentie met wegverkeer of fietsers.

Ruimtelijke

kenmerken

Mobiliteit

Natuur

Locatie B is gelegen binnen een zone die deels is

aangeduid als agrarisch gebied en deels als

natuurgebied volgens het gewestplan. De zone wordt

voiledig begrensd door de N391 en het KBK.

Binnen het gebied bevinden zich enkele biologisch

waardevolle zones en een complex van biologisch

minder waardevolle en zeer waardevolle elementen.

Het Kanaalbos is gesitueerd thv deze locatie, waar

het groengebied in deze zone een deel van uitmaakt.

Het Kanaalbos is een belangrijke stapsteen tussen de

Gavers en de zuidwestelijke groene gebieden. 

De fietssnelweg F374 loopt langsheen de oever van

deze locatie. Deze fietssnelweg vormt de verbinding

tussen Zwevegem en Kortrijk.

A.

B.

Ruimtelijke

kenmerken

Mobiliteit

Natuur

Locatie C is gelegen aan de oever van een industriezone die

doorsneden wordt door een woonzone ter hoogte van de

Luipaardstraat.

Binnen de oeverzone bevinden zich enkele biologisch

waardevolle en minder waardevolle zones volgens de BWK.

Langsheen de oever van de zone loopt de Kanaalstraat. De

Luipaardstraat maakt deel uit van het BFF en is verbonden met

de rechteroever via de Luipaardbrug. 

C.

Ruimtelijke

kenmerken

Mobiliteit

Natuur

Locatie D is ter hoogte van de bestaande paperclip

gesitueerd. Indien gekozen wordt voor het ringtracé, buigt

het kanaal ter hoogte van de bestaande paperclip,

waardoor deze verdwijnt en een een 'restzone'

ontstaat. Locatie d is gesitueerd binnen een industriezone.

Op de BWK worden enkele zones binnen de

paperclip aangeduid als biologisch waardevol.

Aangrenzend in het noorden van het gebied

bevindt zich een complex van biologisch minder

waardevolle en waardevolle elementen.

In de bestaande toestand wordt deze zone ingevuld

door de infrastructuur van de paperclip. Langs de oever

van de zone loopt de fietssnelweg F374. In geval van

het ringtracé verdwijnt deze infrastructuur en is er geen

interferentie met autowegen of fietspaden. 

D.

Economische

kenmerken

Ruimtelijke

kenmerken

Nautische

kenmerken

Locatie D ligt in pand 3 afwaarts de bestemmingen (zones 3

tem 6). Tussen de zwaaikom en de economische zones is

nood aan achteruitvaren (>1000 meter).

De beschikbare ruimte biedt zowel qua grootte als qua vorm

mogelijkheden voor de inrichting van een zwaaikom voor

Va+-schepen. 

De zone wordt voornamelijk omgeven door industrieterreinen.

De zone wordt gescheiden van het stedelijk weefsel van

Kortrijk door de R8. De zwaaikom zal niet leiden tot

hindereffecten op de omgeving.

D.
Locatie B ligt in pand 3 opwaarts economische zones 1 tot 5 en tegenover zone 6.

Economische bestemmingen kunnen bijgevolg vlot bereikt worden, zonder achteruitvaren.

De zwaaikom voor een Va-schip kan ingepast worden met kaaimuren en een fietssnelweg

met een breedte van 4 meter. Een zwaaikom voor een Va+-schip kan niet worden ingepast.

Dit betekent dat een Va+ de zwaaikom kan ge-bruiken, maar hierbij de vaarweg belemmert. 

Locatie B is gelegen in natuurgebied en agrarisch gebied. De ruimte-inname treft natuur, meer

bepaald populierenbos en jong loofbos. Ook loopt het fietspad langsheen de oever van deze

zone, waardoor het fietspad plaatselijk dient omgelegd te worden. De zone wordt omgeven

door de N391. Achter de N391 ligt een woonzone. Langs de overzijde van het kanaal, de

linkeroever, is een industriezone gesitueerd. De zwaaikom veroorzaakt geen hindereffect naar

de omgeving.

B.

Economische

kenmerken

Ruimtelijke

kenmerken

Nautische

kenmerken

Locatie A ligt in pand 3, opwaarts economische zones 1 tot 5 en op

de oppervlakte van zone 6. Economische bestemmingen kunnen

bijgevolg vlot bereikt worden, zonder achteruitvaren.

Locatie A wordt voornamelijk omgeven door industriële activiteiten. Aan

de overzijde bevindt zich een groengebied en een agrarisch gebied,

begrensd door de N391. Achter de N391 is een woongebied gelegen. Een

zwaaikom veroorzaakt geen effect ten opzichte van het bestaande

omgevingsgeluid.

A.

Onderzoek van de effecten per tracé

Locatie C ligt in pand 3 ter hoogte van economische zone

4 en afwaarts zones 5 en 6. Een aantal economische

zones (3, 4) kunnen bijgevolg vlot bereikt worden. Tussen

de andere zones (5 tot 6) en de zwaaikom zal wel nood

zijn aan achteruitvaren (tot meer dan 1000 meter).

De beschikbare ruimte biedt zowel qua grootte als qua

vorm mogelijkheden voor de inrichting van een zwaaikom

voor Va+-schepen. 

C.

Rechtdoortracé

Bypasstracé

Ringtracé

2. Inrichtingsmogelijkheden

De beschikbare ruimte biedt zowel qua grootte als qua vorm

mogelijkheden voor de inrichting van een zwaaikom voor Va+-schepen. 

Toekomstig gebruik van de

huidige zwaaikom

- Obv de trafiekprognose wordt een inschatting gemaakt van het aantal zwaaibewegingen die na de opwaardering zullen

nodig zijn:

- Indien deze zwaaibewegingen gebeuren in de bestaande zwaaikom heeft dit een invloed op:

° de schutcapaciteit van de sluis Zwevegem (loopt tegen de limiet van 24 schuttingen per dag aan)

° de pompcapaciteit in Zwevegem (zie tabel hiernaast)

° de noodzaak aan achteruitvaren richting Leie

° het efficiënt tijdsgebruik voor de schippers (in het beste geval een tijdsverlies van 1,5u)

Conclusie: Een bijkomende zwaaikom in pand 3 is

aangewezen

Inzichten

- Locatie A en B zijn de locaties waarbij het minst achteruit moet worden gevaren

door de schepen. Vanuit nautisch oogpunt zijn deze locaties het meest wenselijk.

- Locatie B zal de grootste impact hebben op natuur.

- Locatie B is enkel geschikt voor een zwaaikom tot en met klasse Va (

terugvalpositie), maar een klasse Va+ schip zal ook gebruik kunnen maken van de

zwaaikom mits inname van de volledige vaarweg gedurende de zwaaibeweging.

- Locatie C en D zijn minder wenselijk vanuit nautisch oogpunt, aangezien er meer

dan 1000m zal achteruit moeten gevaren worden door de schepen.

- Locatie D zal het goedkoopste zijn voor kaaimuren, maar nautisch het minst

wenselijk. 

IV Va Va+

Uitgangspunt:

nieuwe zwaaikom in pand 3:

- Meeste trafiek zal afkomstig

van de Leie zijn

- Passage van sluis Zwevegem is

nodig om te kunnen zwaaien 

Randvoorwaarden:

- Bij voorkeur niet meer dan

1000m achteruitvaren

(opwaarts pand 3)

- Niet te dicht bij bruggen of

sluizen zodat manoeuvres

elkaar niet te kort opvolgen.

IV Va Va+

Inrichtings-mog

elijkheden

Economische

kenmerken

Ruimtelijke

kenmerken

Nautische

kenmerken

Inrichtings-mog

elijkheden

IV Va Va+

Inrichtings-mog

elijkheden

Economische

kenmerken

Ruimtelijke

kenmerken

Nautische

kenmerken

Inrichtings-mog

elijkheden

Locatie C bevindt zich op een industrieterrein.

Een zwaaiend schip zal geen effect hebben

ten opzichte van de bestaande omgeving.

IV Va Va+

IV Va Va+


