
Uitgangspunten en onderzoeksvragen in de studie
Deel Zwevegem - Leie

STUDIE NAAR DE TOEKOMST VAN HET  
KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK
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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, …

!



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 het ontwerpschip (klasse Va) en de overige schepen

(schepen t.e.m. klasse IV) is mogelijk (IV-Va-profiel);
•   Pleziervaart en personenvervoer. 

Bijkomend wordt onderzocht of (in welke mate en waar) versmallen van de vaarweg 
mogelijk is. 

• Versmallen van de vaarweg over een bepaalde lengte is mogelijk tot een breedte waarbij
de meeste schepen elkaar kunnen kruisen behalve het ontwerpschip (schip klasse Va)
(IV-IV-profiel). In deze zone kan het ontwerpschip niet kruisen met andere schepen en
moet het even wachten op een locatie waar de vaarweg breed genoeg is;
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• Lokaal (ter hoogte van een specifieke plek zoals een brug, bocht, wachtplaats, …) is een
versmalling van de vaarweg mogelijk tot een minimale doorgang voor één klasse Va-schip
(enkel Va-profiel). In deze zone kan geen kruising tussen schepen plaatsvinden en moeten
schepen wachten op locaties waar de vaarweg breed genoeg is.

Het geheel van versmallingen 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
• Het kanaal krijgt vanaf de Leie tot een de sluis van Zwevegem een diepgang (gedeelte van

het schip onder water) van 3,5m.
• Ook wordt onderzocht welke diepgang het kanaal krijgt in de zone tussen de sluis van

Zwevegem en de La Flandrebrug: 3,5 of 3,1m.
2.3

2.1

nautica
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DOORVAARTHOOGTE
De vrije hoogte onder bruggen wordt als volgt bepaald:

•   De vrije hoogte onder bruggen laat minimaal scheepvaart met 2 lagen containers toe
(5,25m).

•   Nieuwe bruggen en/of vernieuwen van bestaande bruggen worden afgestemd op
scheepvaart met 3 lagen containers (7,00m).

BESTAANDE SLUIZEN
• De bestaande sluis in dit segment (sluis Zwevegem) wordt behouden;
•   Sluizen 9, 10 en 11 in Kortrijk worden niet ingezet in functie van beroepsvaart.

NIEUWE SLUIS IN ZONE KORTRIJK

•  De sluis is toegankelijk voor schepen klasse Va+ (lengte 135m, breedte 11,4m,diepgang 3,5m);
• Sluis en wachtplaatsen voor schepen liggen in rechte lijn (of onder een maximale hoek 

van 5°).

3
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Er wordt een nieuwe sluis gebouwd in zone Kortrijk:
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INTERFERENTIE TRAFIEK KANAAL MET TRAFIEK LEIE
Het kanaal sluit aan op de Leie. Hierbij wordt interferentie met de scheepvaart op de Leie 
vermeden. Dit betekent dat op het kanaal zelf een aantal wachtplaatsen voor schepen 
worden voorzien, met name: 

•   1 wachtplaats van 170m voor uitvarende schepen (Kanaal -> Leie)

•   385m aan wachtplaats voor invarende schepen (Leie -> kanaal)

AANSLUITING MET DE LEIE
• Uitgangspunt: een veilige aansluiting met de Leie.
•   De onderzoeksvraag is welke afmetingen het aansluitingspunt moet krijgen?
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ONDERZOEKSVRAAG

ZWAAIGELEGENHEID
• Er wordt onderzocht of er een behoefte is aan bijkomende draaimogelijkheden voor

schepen. Indien er een behoefte is, wordt onderzocht wanneer deze behoefte optreedt
(tegen wanneer is deze behoefte er), hoe de behoefte zich verhoudt tot economische
ontwikkelingen en worden de mogelijke locaties in beeld gebracht.

6
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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

RUIMTE
•   Welke ruimte-inname brengt de opwaardering van het kanaal met zich mee, hoe kan het

kanaal worden ingepast in de stedelijke omgeving en welke gevolgen heeft dit voor de
verdere stedelijke ontwikkeling?

ERFGOED
•   Kan erfgoed behouden blijven en zo ja, binnen welke context?

NATUUR EN LANDSCHAP
•   Waar en hoe heeft de opwaardering 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, …)?

1
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omgeving
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ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN
•   Hoe en waar kan het kanaal zones met een karakter bedrijvigheid activeren richting

transport via het water.
- Welke impact heeft dit om de omgeving (bv. hinder)?
- Zijn er mogelijkheden om bestaande watergebonden bedrijvigheid intensiever
te gebruiken?

- Zijn er mogelijkheden om bestaande niet-watergebonden bedrijvigheid te heroriënteren
richting het water?

- Zijn er mogelijkheden om nieuwe watergebonden bedrijvigheid en overslag (zoekzone
overslagcentrum) te ontwikkelen?

 Overslag: wisselen van transportmiddel van goederen (bv. tussen schip en 
vrachtwagen).

• Hoe kan (bestaande en toekomstige) (watergebonden) bedrijvigheid vlot en veilig ontsluiten,
zowel onderling (lokaal) als van en naar het hoger wegennet (bv. R8)?

4.1

4.2

omgeving
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WATER
•   Hoe en waar kan het kanaal zones met een karakter bedrijvigheid activeren richting

transport via het water.
•   Welke impact heeft de opwaardering op de waterhoeveelheid op en rond het kanaal?
•   Welke impact heeft de opwaardering op de waterkwaliteit?
•   In welke mate heeft een eventuele wijziging in de waterkwaliteit en de waterhoeveelheid

een invloed op de huidige en toekomstige natuurwaarden en het landschap?

RECREATIE (OP EN LANGS HET KANAAL)
•   Waar en hoe heeft de opwaardering een impact op de bestaande recreatie en beleving?
•   Zijn er mogelijkheden tot herlokalisatie van recreatie en beleving?

omgeving



Als we het kanaal aanpassen, zijn er ook indirecte gevolgen 
voor de omgeving. Een belangrijk element daarin is mobiliteit.

mobiliteit
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UITGANGSPUNT
•  De bereikbaarheid van de betrokken panden en gronden is gegarandeerd

ONDERZOEKSVRAGEN

FIETSSTRUCTUUR
•  Op welke manier kan een vlotte en veilige fietsverbinding langs het kanaal worden gerealiseerd?
•   Hoe en waar kunnen bestaande aansluitingen op de fietsstructuur behouden, hersteld

of versterkt worden (bv. Guldensporenpad, fietsroute langs de Leie)

GEMOTORISEERD VERKEER
•   Welke is de relatie tot de R8? Is behoud van de huidige R8 mogelijk, zijn lokale aanpassing

aan de R8 nodig of is het herinrichten van de R8 mogelijk of zelfs aangewezen?
•   Hoe ontsluiten we Kortrijk, Kuurne en Harelbeke naar het hoger wegennet (R8)? Blijven

de bestaande ontsluitingen behouden of zijn aanpassingen nodig? Kunnen de aan- 
sluitingen geoptimaliseerd worden (andere locatie, minder aansluitingen, …)?

•   Is er een invloed op de verbinding Kortrijk-Harelbeke-Kuurne en Kortrijk-Stasegem?
Kunnen deze verbindingen vlot en veilig verlopen?

5
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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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ONDERZOEKSVRAGEN

BOUWRISICO’S
•   Wat zijn de belangrijkste bouwrisico’s en in welke mate zijn de bouwrisico’s  

vermijdbaar/beheersbaar?

HINDER TIJDENS AANLEG
•   Hoe gevoelig (kwetsbaar) is de omgeving bij langdurige werkzaamheden. In welke mate 

is de hinder vermijdbaar/beheersbaar?

RELATIE / AFHANKELIJKHEID
•   In welke mate is het project van de opwaardering afhankelijk van overige projecten en 

processen (bv. relatie met herinrichting R8)?

1

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
•   Waar en welke zijn mogelijkheden om wachtplaatsen voor schepen van klasse Vb te 

voorzien op de Leie?
- Op de Leie kunnen in de toekomst schepen van klasse Vb varen. Dit zijn schepen  
 met een lengte tot 190m, een breedte tot 11,4m en een diepgang tot 3,5m. 

• In welke mate is het alternatief geschikt voor toekomstige scheepvaart (is ernog groei 
mogelijk op het kanaal)? 

•   In welke mate kan het kanaal inspelen op huidige trends en toekomstige evoluties (met 
oa Va+-schepen)?

•   Waar en welke maatregelen zijn nodig om schepen met 3 lagen containers toe te laten 
op het kanaal?

1.1

toekomstmogelijkheden
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RUIMTELIJK
•   Waar en welke mogelijkheden zijn er voor stadsontwikkeling? 
•   Wat zijn de toekomstmogelijkheden voor het bestaande kanaal in Kortrijk?
•   Welke zijn potenties voor het opwaarderen van het bestaande erfgoed en/of de erfgoed-

context (bv. drie beschermde sluizen)? 
•   Waar en welke mogelijkheden zijn er om de natuur en het landschap in de ruime omgeving 

te versterken (bv. verbinding Kanaalbos – De Gavers)?
•   Waar en welke mogelijkheden zijn er om de recreatieve structuur te versterken  

(bv. jachthaven, zwemzone, …)?
•   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 ver-

sterken (bv. fietsroute richting Kuurne, …) en vlot en veilig aan te sluiten op geplande 
fietsstructuur (bv. fietsroute langs spoorlijn, …)?

•   Kunnen de mogelijkheden om de R8 tussen de Leie en het kanaal op termijn herin te 
richten gevrijwaard worden?

2.1

2.2

2.3

3.1

toekomstmogelijkheden
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