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II. Pleziervaart na de opwaarderingI. Pleziervaart in de referentiesituatie 2040

Pleziervaart op het kanaal

Uit de jaarverslagen van de Vlaamse Waterweg blijkt dat de pleziervaart op het

KBK zowat 300-400 schepen/jaar vertegenwoordigt. Momenteel is er geen

informatie beschikbaar over de herkomst en bestemming van pleziervaart. 

- In de huidige situatie wordt het kanaal beperkt gebruikt

voor pleziervaart.

- De 3 sluizen in Kortrijk vormen een knelpunt voor

pleziervaart, indien deze behouden blijven wordt ook in

de referentiesituatie een beperkt gebruik verwacht.

- Pleziervaart kent een duidelijke piek in de zomer

(juni-juli-augustus). Pleziervaart in deze drie maanden

vertegenwoordigt meer dan de helft van de totale

pleziervaart.

- De vaarweg is overal voldoende breed (muv Kortrijk) om

een plezierboot veilig te laten passeren met een klasse IV

of Va-schip, maar op heden is de trafiek beperkt en

blijven deze ontmoetingen ook beperkt.

Het netwerk voor pleziervaart wordt niet aangetast door de opwaardering. Bestaande aanlegsteigers en jachthavens zullen aanwezig blijven na de opwaardering.

De drie sluizen te Kortrijk worden vervangen door één nieuwe sluis. Passage door deze sluis zal ongeveer een halfuur duren, wat voor een tijdswinst van ca. 1 uur

zorgt in vergelijking met de passage door de drie sluizen.

Na de opwaardering zal er meer beroepsvaart gesitueerd zijn op

het kanaal: de trafiek neemt toe van zo'n 2 à 5 schepen per dag

tot 12 à 17 schepen per dag.

Ontmoetingen tussen beroeps- en pleziervaart zullen dus vaker

voorkomen.

Het kanaal voorziet overal minstens krap klasse IV-profiel (of

combinatieprofiel krap IV/krap Va, zodat schepen en pleziervaart

steeds vlot en veilig kunnen kruisen.

Passage van een klasse Va+-schip met een plezierboot

Illustratie: aanw
ezigheid van een klasse

Va+-schip en een plezierboot

Potenties

Op het kanaal Bossuit-Kortrijk zijn 6 sluizen gesitueerd:

- De sluizen 9, 10 en 11 dateren uit de tijd van de aanleg van het kanaal en zijn alledrie enkel toegankelijk voor pleziervaart (klasse I).

- De sluizen te Zwevegem, Moen en Bossuit zijn vernieuwd in de jaren '70 en zijn ook toegankelijk voor beroepsvaart.

Op heden vormen de drie sluizen in Kortrijk een knelpunt voor pleziervaart. Deze sluizen worden handmatig bediend van maandag

tot zaterdag, op zondag werken de sluizen niet. Passage wordt hierdoor sterk beperkt. Pleziervaart ondervindt hier bijgevolg een

knelpunt

Er kan vrij aangemeerd

worden aan deze

aanlegsteiger, water en

elektriciteit zijn

beschikbaar

Ter hoogte van de Broeltorens (Guido

Gezellepad) en de Handelskaai zijn

aanlegplaatsen gesitueerd. De

aanlegplaats aan het Guido Gezellepad is

enkel voorzien voor kleinere bootjes en

heeft geen voorzieningen op de oever,

de aanlegplaats aan de Handelskaai is

voorzien voor grotere boten. Deze

aanlegplaatsen bevatten elektriciteit en

water.

Aangelegd door Interreg. Aan OC

De Brug in Zwevegem is een

aanlegplaats voorzien,. Deze is te

gebruiken tegen betaling,

sanitaire voorzieningen zijn

aanwezig in het clubhuis van de

kajakclub Zwevegem.

Aangelegd door Interreg.

De aanlegplaats is vrij en

gratis te gebruiken, water

en douches zijn

aanwezig langs de kade.

50 ligplaatsen waarvan

12 voor boten >8m en 38

voor boten <8m. Verder

is de jachthaven

uitgerust met sanitaire

voorzieningen en

parkeergelegenheid.

De jachthaven bevat 30

ligplaatsen en water,

elektriciteit, sanitair, ...

Deze jachthaven heeft

ca. 30 ligplaatsen en is

uitgerust met sanitaire

voorzieningen, een

clubhuis en

parkeergelegenheid

Inzichten

Netwerk voor pleziervaart Impact op het netwerk van pleziervaart

Impact door toenemende beroepsvaart

Verwachte scheepstrafieken na de opwaardering in 2040

Inzichten

Inzichten

De toenemende scheepvaart zal de kans

verhogen dat pleziervaart samen met

beroepsvaart kan versast worden. In de

bestaande toestand is deze mogelijkheid

beperkt, gezien de beperkte beroepsvaart op

het kanaal. Door de toename van

beroepsvaart zal deze mogelijkheid vaker

bestaan en verhoogt het comfort voor

pleziervaart op het kanaal. 

Alternatieve route voor pleziervaart

Indien het bestaande kanaal niet meer wordt gebruikt voor beroepsvaart,  kunnen de sluizen in exploitatie worden

gehouden, zodat het kanaal een alternatieve route vormt voor pleziervaart. Dit impliceert dat de historische sluizen

behouden blijven en in exploitatie blijven (hierbij wordt aangenomen dat de bedientijden dezelfde blijven als in de

bestaande toestand). Deze potentie wordt als weinig kansrijk ingeschat, gezien de beperkte bedientijden van de sluizen in

de huidige situatie reeds een knelpunt vormen.

Om het comfort voor pleziervaart op de alternatieve route te verhogen, kunnen de sluizen geautomatiseerd worden, zodat

pleziervaart hier vlot kan passeren. Dit vormt echter ook een weinig waarschijnlijk scenario, gezien de grote kost die

hieraan verbonden is en de beperkte meerwaarde voor pleziervaart. Er dienen immers nog steeds drie sluizen gepasseerd

te worden ipv één (de nieuwe sluis te Kortrijk).

Recreatieve invulling van het bestaande kanaal

Indien het bestaande kanaal niet meer gebruikt wordt voor beroepsvaart, kan dit een andere invulling krijgen, gericht op

de versterking van de recreatieve functie van het kanaal. Zo kan een jachthaven ingericht worden, zodat zone Kortrijk

toegankelijker wordt voor pleziervaart en de recreatieve functie van het kanaal versterkt wordt. Hieronder worden enkele

referentiebeelden opgenomen van jachthavens. 

Referentiebeeld van een jachthaven ingericht in een zijarm van een kanaal

(jachthaven van Avelgem-Kerkhove op de Schelde)

Referentiebeeld van een jachthaven (jachthaven Snepkaai (Gent) op de Leie)

III. Conclusie en potenties 

Conclusie

Opwaarts

Beroepsvaart en pleziervaart blijven verenigbaar in het opwaarts segment. Het comfort voor pleziervaart kan beperkt

toenemen doordat de kans toeneemt dat pleziervaart samen met beroepsvaart geschut kan worden.

Afwaarts

Het rechtdoortracé wijzigt het netwerk voor pleziervaart niet. Het comfort voor pleziervaart kan beperkt toenemen

doordat slechts één sluis gepasseerd moet worden i.p.v. drie en doordat de kans toeneemt dat pleziervaart samen met

beroepsvaart geschut kan worden.

Het bypasstracé wijzigt het netwerk voor pleziervaart niet. Het comfort voor pleziervaart kan beperkt toenemen doordat

slechts één sluis gepasseerd moet worden i.p.v. drie en doordat de kans toeneemt dat pleziervaart samen met

beroepsvaart geschut kan worden.

Het ringtracé wijzigt het netwerk voor pleziervaart niet. Het comfort voor pleziervaart kan beperkt toenemen doordat

slechts één sluis gepasseerd moet worden i.p.v. drie en doordat de kans toeneemt dat pleziervaart samen met

beroepsvaart geschut kan worden. 


