
OA19 | IMPACT OP WATERRECREATIE (BESTAAND EN POTENTIES)

I. Aanwezigheid van waterrecreatie op het kanaal II. Effecten van de opwaardering

Inname door de opwaardering

Interferentie door toegenomen scheepvaart

Loods van de Kortrijkse kanoclub

Recreatief gebruik

van het kanaal

Benodigde ruimte

op het kanaal

Interferentie met

beroepsvaart

Trainingsmomenten

Trainingsmomenten zijn op vaste dagen: woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Vanaf de leeftijd van 18 jaar

mogen ze vrij komen kajakken, en dit gebeurt op zeer regelmatige basis.

De club organiseert verder ook initiatielessen kajak en in de zomer worden er sportkampen georganiseerd (ism

Stad Kortrijk). Hiermee worden jaarlijks zo’n 500 kinderen bereikt. Dit vormt tevens de grootste bron van

inkomsten.

Wedstrijden

/

Leden

Ongeveer 80 leden.

De club heeft gebruikt momenteel de hele zone in pand 3 (tussen de sluis van Zwevegem en sluis 9 in Kortrijk).

Deze afstand is noodzakelijk om alle leden te kunnen verspreiden over het kanaal. Voor een initiatie is 500m

eigenlijk al voldoende.

Op heden blijft de interactie met beroepsvaart beperkt. Indien er toch een schip passeert, is er voldoende

plaats om aan de kant te gaan of rond het schip te gaan. 

Informatiefiche Kortrijkse Kanoclub

Recreatief gebruik

van het kanaal

Benodigde ruimte

op het kanaal

Interferentie met

beroepsvaart

Trainingsmomenten

Trainingsmomenten zijn op vaste dagen: woensdag, zaterdag en zondag. De junioren mogen dagelijks trainen en

dit kan op vrije uren. In de winter zijn er geen trainingen voor de kleinere leden, maar trainingsmomenten voor de

oudere leden gaan wel door (met zwemvest en lichtje).

De club geeft eveneens initiatielessen kajak. Dit is de grootste bron van inkomsten voor de club, samen met de

verhuur van het clubhuis.

Wedstrijden

De club organiseert jaarlijks een internationale lijnwedstrijd. Hiervoor krijgt de club een volledige stremming van

het kanaal gedurende 2 dagen. De watergebonden bedrijven in dit pand worden aangeschreven en op de

hoogte gebracht van de wedstrijd.

Leden

Ongeveer 160 leden, de helft is competitie.

De club heeft gebruikt momenteel de hele zone in pand 2 (tussen de sluis van Zwevegem en de sluis van Moen).

Deze afstand is noodzakelijk om alle leden te kunnen verspreiden over het kanaal en oa voor trainingen voor

marathons.

Op heden blijft de interactie met beroepsvaart beperkt. Indien er toch een schip passeert, is er voldoende plaats

om aan de kant te gaan of rond het schip te gaan. 

Informatiefiche KSKZ

KSKZ voor hun clubhuis

Clubhuis Harelbeekse kanovereniging

Recreatief gebruik

van het kanaal

Benodigde ruimte

op het kanaal

Interferentie met

beroepsvaart

Trainingsmomenten

Trainingsmomenten zijn op vaste dagen: woensdag- en vrijdagavond (van 18u-20u) en zondagvoormiddag

(van 10u-12u). Iedere groep telt ongeveer 15 leden, maar de groepen trainen gelijktijdig, verspreid over de 4

km tussen de twee sluizen. Zo kunnen er wel 30 tot 50 personen verspreid op het kanaal aanwezig zijn

tijdens de trainingsmomenten.

Sommige jeugdleden gaan echter vrij varen, dit is niet op vaste tijdstippen. Enkele leden zijn topsporters, zij

trainen iedere dag 2x/dag, op variabele tijdstippen. Verder organiseert de club kajakpolo. Zij hebben

trainingen op dinsdag (na 18u) en eventueel in het weekend. Tijdens de trainingen zitten er 10 à 15

personen op het kanaal.

Wedstrijden

De club organiseert jaarlijks het BK Langebaan. Deze wedstrijd wordt gedurende 2 dagen (in het weekend)

georganiseerd. Momenteel wordt het kanaal niet gestremd, maar aangezien er zelden schepen passeren,

vormt dit op heden geen probleem. Wanneer er toch een schip aankomt, wordt de wedstrijd stilgelegd en

wordt de baan vrijgemaakt. Op heden verloopt dit vlot dankzij goede afspraken. Een stremming wordt wel

aangevraagd, maar het kanaal wordt niet volledig gestremd. De watergebonden bedrijven gesitueerd in

deze zone worden eveneens op de hoogte gebracht van het BK. De organisatie van dit kampioenschap is

de grootste bron van inkomen voor de club.

Leden

100tal leden, ongeveer de helft zijn jeugdleden.

De club heeft momenteel 4 km ter beschikking tussen de sluis Zwevegem en de sluis van Kortrijk. Deze afstand is

noodzakelijk om alle leden te kunnen verspreiden over het kanaal en oa voor trainingen voor marathons.

Op heden blijft de interactie met beroepsvaart beperkt. Indien er toch een schip passeert, is er voldoende plaats

om aan de kant te gaan of rond het schip te gaan. 

Informatiefiche Harelbeekse Kanovereniging

Recreatief gebruik

van het kanaal

Benodigde ruimte

op het kanaal

Interferentie met

beroepsvaart

Trainingsmomenten

Trainingsmomenten variëren van 1x/week tot 3 à 4x/week. Initiatielessen vinden enkele keren per jaar

plaats.

Initiaties vinden voornamelijk plaats op zondag, wanneer er geen beroepsvaart is. Idealiter zou dit ook

op weekdagen doorgaan.

Wedstrijden

/

Leden

Ca. 10 leden.

Voor te trainen is een recht stuk kanaal nodig, liefst 2 km lang, maar 1 à 1,5 km kan al voldoende zijn.

De breedte van één baan is 12,5 m; die tweemaal nodig is (zowel voor heen- als terugvaren), maar 10m

is al voldoende.

Het jaagpad langsheen de oever van het kanaal is ook van belang voor de trainingen. Vaak worden

trainingen begeleid met de fiets vanop het jaagpad.

Op heden blijft de interactie met beroepsvaart beperkt. Indien er toch een schip passeert, is er

voldoende plaats om aan de kant te gaan of rond het schip te gaan. 

Informatiefiche Zuid-West-Vlaamse roeiclub

Roeiclub Zwevegem

Recreatief gebruik

van het kanaal

Benodigde ruimte

op het kanaal

Interferentie met

beroepsvaart

Trainingsmomenten

De trainingen vinden dagelijks plaats, voornamelijk na de werkuren (vanaf

18u). In de zomer zijn er dagelijks waterskiërs aanwezig, daarbuiten zullen

ze meestal aanwezig zijn op vrijdagavond en in het weekend.

Daarnaast wordt er jaarlijks een opendeurdag georganiseerd en vinden er

initiaties plaats (zowel vanuit de club als ism de gemeente). De initiaties

vinden doorgaans in het weekend plaats, enkel de initiaties ism de

gemeente kunnen ook op weekdagen doorgaan.

Wedstrijden

/

Leden

Ongeveer 50 leden. Er is wel een wachtlijst van meer dan 100 mensen. Er

wordt geen lidgeld betaald, de voornaamste bron van inkomsten zijn

subsidies (voor 80%).

De snelvaartzone is 2 km lang. Voor waterski is het waterniveau sterk van belang. Een daling van 20cm is al

problematisch, gezien de boot dan onder de kaaimuur terecht komt, wat tot schade leidt.   

Op heden blijft de interactie met beroepsvaart beperkt. Zolang de regels worden gevolgd, is er geen probleem.

Enkel tijdens initiaties, zeker wanneer er veel kleine kinderen aanwezig zijn, kan dit leiden tot gevaarlijke

situaties. Deze initiatie momenten worden echter wel gemeld zodat er weinig problemen zijn.

Informatiefiche waterskiclub Skibo

Waterskiclub SKIBO te Bossuit

In het opwaarts segment treedt nergens inname op ten gevolge van de opwaardering. Recreatieclubs in dit segment zullen dus geen impact ondervinden

op vlak van inname. In het afwaarts segment zal inname door de opwaardering afhankelijk zijn van de tracékeuze. Het bypass- en ringtracé zullen geen

recreatieclubs in het afwaarts segment innemen, maar in geval van het rechtdoortracé wordt de KKYKC ingenomen en dient deze club te verhuizen.

Illustratie van een passage van een kajakboot met een klasse Va+ schip op een

vaarweg met een combinatieprofiel klasse IV/Va (40,35m breed)

Illustratie: aanw
ezigheid van kajakkers (boot van

5,5m
 lang) en een klasse Va+-schip

Bestaande knelpunten:

- Conflict tussen fietsers op fietssnelwegen langs de oever en leden van kajak- en

kanoclubs die over dit fietspad moeten met hun boten

- Geen in- en uitstapplaatsen langs het kanaal (en op de Leie), zodat sluizen niet vlot

kunnen gepasseerd worden en zone Kortrijk ontoegankelijk wordt om even te stoppen.

Recreatief gebruik

van het kanaal

Benodigde ruimte

op het kanaal

Interferentie met

beroepsvaart

Trainingsmomenten

Oenanthe organiseert avontuurlijke activiteiten voor scholen en groepen op de Transfo site. Eén van deze activiteiten is een initiatie

kajak.

De activiteiten kennen een piek van half april tot half oktober. In deze periode kunnen er op weekdagen, wanneer er schoolsportdagen

plaatsvinden, ca. 20 kajakkers per uur op het kanaal aanwezig zijn. Uitzonderlijk kan dit oplopen tot ca. 40 personen. In de weekends

kunnen er sporadisch ook groepen van 12 tot 20 personen aanwezig zijn op het kanaal, die een initiatie krijgen van een uur.

De drukste momenten tussen half april en half oktober zijn in de maand september en tijdens kampen in de zomervakantie

(juli-augustus).

Wedstrijden

/

Leden

Ongeveer 50 leden. Er is wel een wachtlijst van meer dan 100 mensen. Er wordt geen lidgeld betaald, de voornaamste bron van

inkomsten zijn subsidies (voor 80%).

De organisatie vaart over een afstand van ca. 1,5 km. 

Op heden blijft de interactie met beroepsvaart beperkt. 

Informatiefiche Natuursportorganisatie Oenanthe

Natuursportorganisatie Oenanthe

Recreatief gebruik

van het kanaal

Benodigde ruimte

op het kanaal

Interferentie met

beroepsvaart

Trainingsmomenten

Het ‘No Limit Team 2.0’ is een multisportclub die een sportaanbod aanbiedt in zwemmen, fietsen en lopen en in

combinatieformats zoals triatlon, duatlon, aquatlon en aquabike. Deze sporten worden aangeboden op 3

verschillende niveaus: fun, competitie en topsport. Het kanaal wordt niet gebruikt tijdens deze

trainingsmomenten.

De organisatie is wel vragende partij voor de inrichting van open zwemwater op het kanaal waar de trainingen in

de toekomst zouden kunnen doorgaan.

Wedstrijden

Jaarlijks wordt een wedstrijd triatlon georganiseerd, waarvan het zwemgedeelte doorgaat in het KBK (in pand 2 –

tussen de sluis van Moen en de sluis van Zwevegem). Deze wedstrijd gaat doorgaans door op een zondag in juni

en hiervoor wordt een stremming voor scheepvaartverkeer op het kanaal aangevraagd.

Leden

Ongeveer 320 leden.

Het zwemgedeelte van de triatlon vindt plaats aan de La Flandre-brug, vanwaar ongeveer 500m afwaarts wordt

gezwommen richting de sluis van Zwevegem.

Op heden blijft de interactie met beroepsvaart beperkt. 

Informatiefiche Triatlon club

Recreatief gebruik

van het kanaal

Benodigde ruimte

op het kanaal

Interferentie met

beroepsvaart

Hoe vaak er gevist wordt in het kanaal, varieert sterk per seizoen. De beste maanden voor hengelsport zijn

september-oktober-november-december. Tijdens deze periode wordt er vrij vaak gevist.

Wanneer er een schip passeert, worden de activiteiten tijdelijk stilgelegd (ongeveer 1 uur). Passage van een schip

impliceert immers het opwoelen van de bodem waardoor het water tijdelijk troebel wordt waardoor de vissen in

mindere mate aanwezig zullen zijn in dit water. Hierdoor worden de activiteiten tijdelijk even stilgelegd zodat ze

kunnen worden hervat eens het water terug helder wordt.

Leden

Ongeveer 26 leden.
Er wordt gevist in de zone Zwevegem. Vissers zitten individueel, zodat vishengels vlot kunnen worden achteruit

geschoven indien er fietsers moeten passeren op het kanaal. Deze interactie tussen fietsers en vissers kan vaak

tot een knelpunt leiden.

Op heden blijft de interactie met beroepsvaart beperkt. Op heden vormt de interactie met fietsers een groter

knelpunt dan de interactie met beroepsvaart.

Informatiefiche 'De Platte Vissers'

Op heden is het kanaal vlot en veilig te gebruiken voor

waterrecreatie

Scheepvaart neemt toe zoals berekend in de trafiekprognose. Dit leidt tot aanzienlijk grotere aantallen

schepen op het kanaal. Relatief gezien (tov Leie en Boven-Schelde) blijft dit scheepvaartverkeer nog beperkt.

Het kanaal is voldoende breed om passage tussen een kano/kajak/roeiboot en een klasse Va/Va+ schip toe te laten. Wanneer een klasse

IV en klasse Va-schip elkaar kruisen, ontstaat wel een knelpunt. Er moet immers voldoende plaats overblijven om veilig langs de kant te

gaan. 

Hinder door bijkomende

scheepvaart

Passerende schepen creëren echter wel golfslag. Deze golfslag is voornamelijk van belang voor minder ervaren leden die nog geen

volledige controle hebben over hun boot en kan de veiligheid van deze leden in het gedrang brengen. Hierbij speelt de snelheid van de

schepen een grote rol. Deze golfslag is een groter knelpunt voor recreatie dan het aantal schepen dat passeert.

Wanneer een schip passeert, dienen hengelactiviteiten ongeveer een uur te worden stilgelegd. Toename van scheepvaart zal dus zorgen

voor meer hinder voor vissers. Zij zullen zich moeten aanpassen aan deze toegenomen trafiek of ander materiaal moeten voorzien om hier

nog te vissen na de opwaardering.

Organisatie van trainingen Trainingen kunnen voor alle recreatieve clubs blijven plaatsvinden. De meeste leden zijn voldoende ervaren om veilig langsheen een schip

te manoeuvreren of om veilig en vlot naar de kant te gaan om dit schip te laten passeren. 

Organisatie van initiaties

De werking en het voortbestaan van enkele clubs is afhankelijk van de organisatie van wedstrijden.  Deze wedstrijden zullen na de opwaardering nog steeds kunnen

plaatsvinden, maar door de toegenomen scheepvaart zullen extra afspraken moeten worden gemaakt. Zo zal de wedstrijd misschien meermaals moeten worden stilgelegd

om schepen te laten passeren. Hoe deze afspraken concreet kunnen worden vormgegeven, zal onderzocht worden in de uitwerkingsfase.

Organisatie van wedstrijden

Initiaties kunnen ook na de opwaardering plaatsvinden. Omdat zich tijdens initiaties vaker onervaren personen op het kanaal bevinden, zorgt scheepvaart voor meer hinder

dan tijdens trainingen. Beginners hebben immers nog geen volledige controle over hun boot en kunnen zich minder vlot naar de kant begeven. Een toegenomen scheepvaart

zal dus leiden tot een lagere veiligheid tijdens initiaties.

Verenigbaarheid beroepsvaart en recreatie

Initiaties en sportkampen

De Kortrijkse kanoclub is gesitueerd tussen sluis 9 en de R8. Na de opwaardering kan deze zone

behouden blijven en zal er geen beroepsvaart hier aanwezig zijn. Deze locatie is dus uiterst geschikt voor

de organisatie van initiaties en sportkampen. Indien deze initiaties en sportkampen verder uitgebouwd

worden, kan de zone tussen sluis 9 en 10 erbij genomen worden om hiervoor meer ruimte te voorzien.

Indien ook andere clubs wensen gebruik te maken van deze zone, kan heel het bestaande kanaal worden

ingericht als zone voor initiaties en sportkampen.

Hengelplaatsen

Zoals eerder besproken heeft de opwaardering een impact op het comfort voor hengelactiviteiten.

Vishengels zullen vaker uit het water moeten worden gehaald, en visactiviteiten zullen vaker stilliggen

wanneer meer schepen passeren. Het bestaande kanaal kan ingericht worden als visplaats zonder

stroming, waar hengelactiviteiten kunnen plaatsvinden, ongestoord door beroepsvaart.

Potenties

De activiteiten kunnen blijven plaatsvinden, maar in de uitwerkingsfase moeten verdere

afspraken gemaakt worden / moet verdere afstemming gebeuren

De verenigbaarheid van de KKYKC is afhankelijk van de tracékeuze.

Zo kan de KKYKC niet blijven bestaan op de huidige locatie in geval

van het rechtdoortracé. 


