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Uitgangspunten vertrekken vanuit de hoofddoelstelling van het onderzoek: het kanaal 
Bossuit-Kortrijk opwaarderen voor schepen van klasse Va. Willen we van het kanaal een 
vlotte verbinding maken voor de binnenvaart, dan zijn deze uitgangspunten de basis.

Onderzoeksvragen gaan over de verschillende elementen in het onderzoek die we 
moeten bekijken om aan de hoofddoelstelling te beantwoorden. Ze gaan ook ruimer en 
houden rekening met het geïntegreerde karakter van de studie – denk maar aan 
mobiliteit, omgeving, toekomstmogelijkheden, …

!
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Dit thema ligt voor de hand: hoe verbeteren we de vaarweg 
voor de binnenvaart?

nautica
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UITGANGSPUNTEN

BREEDTE VAN DE VAARWEG
De breedte van de vaarweg houdt rekening met:

•   Een vlotte en veilige doorstroming van de binnenvaart op het kanaal staat voorop;
•   Kruisen tussen grotere schepen klasse IV en klasse Va is mogelijk (IV-Va-profiel);
•   Pleziervaart en personenvervoer. 

Bijkomend wordt onderzocht of (in welke mate en waar) versmallen van de vaarweg 
mogelijk is. Dit noemen we terugvalposities. Volgende terugvalposities worden 
onderzocht:

•  Versmallen van de vaarweg over een bepaalde lengte is mogelijk tot een breedte waarbij
een klasse IV met een klasse IV kan kruisen (IV-IV-profiel);

•  Lokaal (ter hoogte van een specifieke plek zoals een brug, bocht, wachtplaats, …) zijn
engtes mogelijk tot een minimale doorgang voor één klasse Va-schip (enkel Va-profiel).
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Het geheel van versmallingen en engtes mag de vlotte en veilige doorstroming niet in 
het gedrang brengen. Verduidelijking:

•   Schip van klasse Va: schip met een lengte tot 110m, een breedte tot 11,4m en een diepgang
tot 3,5m

•   Schip van klasse IV: schip met een lengte tot 105m, een breedte tot 9,5m en een diepgang
tot 3m

DIEPGANG
• Dit gedeelte van het kanaal krijgt een diepgang van 3,1m.

DOORVAARTHOOGTE
• De doorvaarthoogte laat minimaal 2-laagse containervaart toe (5,25m).

BESTAANDE SLUIZEN
• De bestaande sluizen (sluizen Bossuit en Moen) worden behouden.
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Mogelijke aanpassingen aan het kanaal hebben ook een  
impact op de omgeving. Zo kan er nagedacht worden over 
onder meer ecologie, de historische context en recreatie.

omgeving
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ONDERZOEKSVRAGEN
•   Waar en hoe heeft de opwaardering van het kanaal een impact op het gebruik en de

beleving van het kanaal en zijn omgeving?
•   Waar en hoe heeft de opwaardering van het kanaal een impact op de natuur en het

landschap?
•   In welke mate (waar, hoeveel) resulteert dit in verdwijning of verstoring van natuur?  En

wat zijn de mogelijkheden voor natuur- en boscompensatie?
•   Op welke manier kan het kanaal een sterkere betekenis geven aan de natuur en het

landschap in de omgeving (bv. oeverafwerking, bermen, Vaarttaluds, …)?
•   Welke impact heeft de opwaardering op de waterhoeveelheid op en rond het kanaal?
•   Welke impact heeft de opwaardering op de waterkwaliteit?
•   In welke mate beïnvloedt een eventuele wijziging in de waterkwaliteit en/of water- 

hoeveelheid de huidige en toekomstige natuurwaarden en het landschap (bv. oevers,
Vaarttaluds)?

•   Waar en hoe heeft de opwaardering een impact op de bestaande recreatie (pleziervaart
en waterrecreatie)?
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Als we het kanaal aanpassen, zijn er ook indirecte gevolgen 
voor de omgeving. Een belangrijk element daarin is mobiliteit.

mobiliteit
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ONDERZOEKSVRAAG
•   Op welke manier kan een vlotte en veilige fietsverbinding parallel aan het kanaal worden 

gerealiseerd?
1

mobiliteit



De aanpassingen aan het kanaal en de nieuwe kansen die 
daaruit ontstaan, moeten natuurlijk realiseerbaar zijn.  
Daarom kijken we ook naar de uitvoerbaarheid van die ideeën.

uitvoering
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ONDERZOEKSVRAAG
• Het thema uitvoerbaarheid onderzoekt in welke mate het project van de opwaardering 

afhankelijk is van overige projecten en processen.

uitvoering



We moeten de ideeën toetsen aan de realiteit. Daarom stellen 
we ons de vraag hoe we die ideeën gaan financieren.

financieel
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ONDERZOEKSVRAGEN
•   Welke investerings- en onderhoudskosten zijn er?
•   Welke financieringsmogelijkheden zijn er?

financieel



De aanpassingen aan het kanaal bekijken we op langere  
termijn. Sluizen, kaaimuren … kunnen immers tientallen jaren 
meegaan en moeten ook over vijftig jaar nog dienst doen 
voor de binnenvaart. Verder verkennen we nieuwe  
mogelijkheden voor de omgeving van het kanaal.

Toekomst-
mogelijkheden
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ONDERZOEKSVRAGEN

SCHEEPVAART
•   In welke mate is het alternatief geschikt voor toekomstige scheepvaart (is er nog groei

mogelijk op het kanaal)?
•   Waar en welke maatregelen zijn nodig om scheepvaart met 3 lagen containers toe te

laten op het kanaal?

RUIMTELIJK
•   Waar en welke mogelijkheden zijn er om de natuur en het landschap in de ruime omgeving

te versterken?
•   Waar en welke mogelijkheden zijn er om de recreatieve structuur te versterken?
•   Kan het kanaal een rol opnemen in de waterbalans binnen het Leie- en Scheldenetwerk?

MOBILITEIT
•   Waar en welke mogelijkheden zijn er om het fietsnetwerk in de ruime omgeving te

versterken?
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