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I. Bestaande toestand en RS2040 II. Wijzigingen in bereikbaarheid

- De regio’s Midden- en Zuid-West-Vlaanderen: economische clusters binnen de sectoren voedingsverwerking en

  bouwmaterialen.

- De economische regio Zuid-West-Vlaanderen kent een grote behoefte (vraag) aan watergebonden terreinen.

- De economische regio valt uit elkaar in twee delen: een deel dat zich richt op transport over de Leie en een deel dat zich richt

op de Schelde.

- De Leie en de Schelde fungeren beiden als drager voor economische ontwikkelingen, de verbinding tussen beide delen

verloopt in de huidige situatie vooral via de weginfrastructuur.

- De verbinding binnen de twee delen van de economische regio, maar ook de  verbinding met andere regio’s via binnenvaart is

  gebrekkig. De enige verbinding is de Ringvaart Gent, wat een aanzienlijke omvaarbeweging betekent, zeker indien men de

potenties richting Noord-Frankrijk en Wallonië maximaal wil valoriseren.

Multimodaal economisch netwerk

Rol van KBK en omliggende bedrijvenzones in het economisch netwerk

Inland container terminales in nabijheid van de bedrijvenzones aan KBK:

- River Terminal Wielsbeke (RTW) op de Leie

- Avelgem Container Terminal (AVCT) op de Boven-Schelde

- LAR in Kortrijk (spoor ontsloten)

=> Er is dus duidelijk sprake van een multimodaal netwerk, maar de bedrijvenzones langs het KBK zijn er in de huidige situatie

niet volwaardig mee ontsloten (dit door het gabariet van het kanaal en het feit dat het kanaal bovendien niet toegankelijk is

     voor beroepsvaart hoger dan klasse I vanaf de Leie).

Transport-economisch gezien, fungeert het kanaal als een insteekdok vanaf de Boven-Schelde. Dit leidt tot:

- een laag gebruik van de waterweg als transportas door omliggende bedrijven;

- het ontbreken van een belangrijke schakel in het binnenvaartnetwerk op Vlaams en door aankoppeling op het Seine

Schelde project ook op Europees niveau.

Referentiesituatie 2040

De referentiesituatie 2040 bestaat uit:

- Een verdere realisatie van het Seine-Schelde netwerk

- Een verhoging van de scheepstrafiek (autonome groei)

- De toegankelijkheid van KBK vanaf de Boven-Schelde of Leie wijzigt niet

- De visienota R8 voorziet in een betere aansluiting van de R8 met de E17 en het doortrekken van de R8 richting Kuurne.

Het multimodaal economische netwerk wordt met andere woorden versterkt, maar door de gebrekkige verbinding voor

beroepsvaart, blijven de Leie en de Schelde als twee afzonderlijke dragers van economische activiteiten functioneren.

Bereikbaarheid via het hoofdwegennet

Bereikbaarheid via het netwerk van waterwegen

Impact op het economisch netwerk

Rechtdoortracé

De bereikbaarheid over de weg op macroniveau wijzigt niet bij de opwaardering van het kanaal.

De drie historische sluizen in Kortrijk worden vervangen door 1 nieuwe sluis. Economisch verkeer tot klasse Va

wordt zo mogelijk tussen de Schelde en de Leie. Over het volledige afwaartse segment wordt een diepgang

gerealiseerd tot 3,5m. Voor wat betreft de doorvaarthoogte geldt in het rechtdoortracé dat het kanaal, vanaf de

Leie, toegankelijk is voor 3-laags containervaart tot aan de brug van de R8. Vanaf deze brug geldt een beperking

in doorvaarthoogte tot 2-laags containervaart. 

Scheepvaartklasse Doorvaarthoogte Diepgang

Bypasstracé

Bereikbaarheid via het hoofdwegennet

Bereikbaarheid via het netwerk van waterwegen

De bereikbaarheid over de weg op macroniveau wijzigt niet bij de opwaardering van het kanaal.

De drie historische sluizen in Kortrijk worden vervangen door 1 nieuwe sluis. Economisch verkeer tot klasse Va

wordt zo mogelijk tussen de Schelde en de Leie. Over het volledige afwaartse segment wordt een diepgang

gerealiseerd tot 3,5m. Voor wat betreft de doorvaarthoogte geldt in het rechtdoortracé dat het kanaal, vanaf de

Leie, toegankelijk is voor 3-laags containervaart tot aan de brug van de R8. Vanaf deze brug geldt een beperking

in doorvaarthoogte tot 2-laags containervaart. 

Scheepvaartklasse Doorvaarthoogte Diepgang

Bereikbaarheid via het hoofdwegennet

Bereikbaarheid via het netwerk van waterwegen

Ringtracé

De optimalisatie van het deel van de R8, gelegen aan het projectgebied, in het ringtracé zorgt voor een

vlottere doorstroming van het wegverkeer. 

De drie historische sluizen in Kortrijk worden vervangen door 1 nieuwe sluis. Economisch verkeer tot klasse Va

wordt zo mogelijk tussen de Schelde en de Leie. Over het volledige afwaartse segment wordt een diepgang

gerealiseerd tot 3,5m. Voor wat betreft de doorvaarthoogte geldt in het werkvoorbeeld van het ringtracé dat het

kanaal, vanaf de Leie, toegankelijk voor 3-laags containervaart tot aan de Beneluxbrug. Vanaf deze brug geldt een

beperking in doorvaarthoogte tot 2-laags containervaart. Dit betekent dat in het ringtracé een groter segment van

het kanaal en ook een aantal van de langsliggende bedrijvenzones vanaf de Leie bereikbaar zijn voor 3-laags

containervaart. 

Scheepvaartklasse Doorvaarthoogte Diepgang

Relatie met het bestaande aanbod aan overslag

Met de opwaardering van het kanaal en de realisatie van overslagfaciliteiten langs het kanaal worden

ook de bedrijvenzones langs het kanaal volwaardig ontsloten richting de Leie en kunnen ze volwaardig

deel uitmaken van dit multimodale netwerk. De overslagfaciliteiten zijn hierbij gericht op de lokaal

aanwezige logistieke en industriële sectoren, zodat er geen kannibalisatie optreedt ten opzichte van

bestaande inland terminals (RTW, AVCT en LAR), en vooral wordt ingezet op netwerkvorming en

netwerkeffecten (clustereffecten).

Daarnaast kan de opwaardering van het KBK ook leiden tot een rechtstreekse verbinding van Leie en

Boven-Schelde en dus invulling geven aan netwerkvorming op niveau van de waterweginfrastructuur.

Dit maakt dat de opwaardering van het KBK belangrijke economische risico’s kan verlagen of

wegnemen inzake calamiteiten of stremmingen op zowel Leie als Boven-Schelde.

De verbinding via een opwaardering van het KBK kan bijgevolg beide terminals enkel maar ten goede

komen en risico’s van calamiteiten en stremmingen sterk inperken, en mogelijke clustereffecten

maximaal kansen geven, in het bijzonder voor de bedrijvenzones op en rond het KBK.

Betekenis van watergebonden activiteiten in het economisch profiel van de regio Zuid-West-Vlaanderen

Deze aanwezige inland terminals en mogelijke ROC’s/SOC’s bieden concrete oplossingen tot inter- en

multimodale vervoersoplossingen, welke momenteel kostenverlagend kunnen zijn en in de toekomst

daadwerkelijk ook meer en meer worden. Dit is in het bijzonder belangrijk voor de verwerkende

industrie in (West-) Vlaanderen en haar sterk groeiende industriële clusters, zoals de bouw- en

voedingsverwerkende industrie naast de textiel- en kunststoffenindustrie.

Er moet met andere woorden voldoende ruimte kunnen worden geboden om deze inland terminals op

korte en middellange termijn te laten groeien. Zij hebben een sterk aanzuigeffect om meer bedrijven

watergebonden te maken en faciliteren zowel eerste-, tweede-, als derdelijns watergebonden

bedrijven(terreinen). Het bieden van voldoende ruimte is met andere woorden een noodzakelijke

voorwaarde indien je als regio logistiek op de kaart wil staan, zeker indien dit in de nabije toekomst

wordt gestimuleerd door het grootschalig project Seine-Schelde, waarbij het KBK potentieel een

belangrijke katalysator kan zijn.

Conclusie

Met het opwaarderen van het kanaal, wordt er een volwaardige verbinding gemaakt tussen de Schelde en de Leie voor

economisch verkeer daar waar het kanaal op vandaag functioneert als een insteekdok vanaf de Schelde. Het verbinden van de

Schelde en de Leie zorgt voor een robuuster en meer betrouwbaar netwerk, wat op zich een hefboom is voor de modal shift in

economisch verkeer.

Hierbij moet worden opgemerkt dat binnen het netwerk nog beperkingen gelden voor beroepsvaart en dit op vlak van diepgang

en doorvaarthoogte.

Alle tracéalternatieven resulteren in een volwaardige verbinding voor beroepsvaart tot klasse Va tussen de Schelde en de Leie.

Elk alternatief zorgt voor een sterkere onderlinge samenhang, een robuuster en sterker verbonden economisch netwerk.

De mogelijke optimalisatie van het deel van de R8, gelegen aan het projectgebied, zorgt daarnaast voor een vlottere

doorstroming van het wegverkeer en zo voor een positieve impact op de bereikbaarheid via de weg.

Visie op scheepvaartklassen en indicatieve

timing investeringen 
Visie op doorvaarthoogte (containerlagen)

en indicatieve timing investeringen 

Visie op diepgang en indicatieve

timing investeringen 


