
Een nieuwe, grotere sluis in Sint-Baafs-Vijve

De werken in Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke) maken deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun 
geniet van de Europese Unie. Het project wil van de binnenvaart een sterker alternatief maken voor het goederenvervoer 
op de weg. De Europese waterwegen moeten verder uitgebouwd worden om schepen met een groter laadvermogen een 
vlotte doorgang te verlenen tussen Seine en Schelde. Deze schepen halen namelijk elk 220 vrachtwagens uit het verkeer. 
Minder verkeersdrukte, meer veiligheid en een schoner milieu zijn het resultaat.

Om onze waterwegen geschikt te maken voor grotere vaartuigen dienen heel wat aanpassingen te gebeuren. De sluis in 
Sint-Baafs-Vijve was te klein en dus werd er een nieuwe sluis gebouwd.

Seine Schelde Vlaanderen

BOUW NIEUWE SLUIS
SINT-BAAFS-VIJVE
Gemeente Wielsbeke, Leie
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Waar ligt de nieuwe sluis?

Wielsbeke ligt langs de Leie, daar waar het kanaal Roeselare-Leie en de rivier samenvloeien. Hier doen we tal van aan-
passingen om de Leie toegankelijker te maken voor grotere schepen zoals het bouwen van een nieuwe sluis. 

De nieuwe sluis werd niet op dezelfde plaats als de oude sluis gebouwd, maar wel in de onmiddellijke omgeving. Dit is 
noodzakelijk, omdat tijdens het bouwen van de nieuwe sluis, de bestaande sluis in gebruik moest blijven om scheep-
vaartverkeer verder mogelijk te maken. De nieuwe sluis is 16 meter breed en 280 meter lang. Op de plaats van de huidige 
sluis komen er nieuwe kaaimuren en een insteekdok.

De nieuwe sluis is begin augustus 2020 in gebruik genomen en de voorbereidingen voor de afbraak van de oude sluis 
en de bouw van het nieuwe insteekdok zijn reeds gestart. 

De nieuwe sluis in cijfers

Het bouwen van een nieuwe sluis is niet alleen een heel proces, maar er wordt ook heel wat materiaal gebruikt. Wij 
hebben volgende cijfers alvast eens op een rijtje gezet voor jou: 



Aanleg van de omgeving

Door de verbreding van de waterweg ter hoogte van de nieuwe sluis, zullen het jaagpad en de beek enkele meters 
moeten opschuiven. Naast de beek komt een groenstrook met bomen. Ter hoogte van de nieuwe sluis wordt ook een 
nieuw gebouw gebouwd met onder andere kantoren voor medewerkers van De Vlaamse Waterweg nv en stockage-
ruimte voor reserve-onderdelen.
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Nieuw dienstgebouw

Timing bouw nieuwe sluis 
Juni 2018 Augustus 2020 Begin 2021 2de helft 2022
start werken  
nieuwe sluis

ingebruikname  
nieuwe sluis

start bouw nieuw 
dienstgebouw

afwerking 
omgeving

Meer zien?  
Scan de QR-code om een 

indrukwekkende timelapse  
van de werken te bekijken.
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Verdieping van de Leie en nieuwe kaaimuren

De Leie in Sint-Baafs-Vijve is momenteel 3,50 meter diep. Dit is niet diep genoeg om grotere schepen vlot te laten varen 
en dus is een verdieping van 1 meter nodig. Door die verdieping zijn de bestaande oevers en kaaimuren niet langer stabiel 
en moeten ze aangepast worden. De oevers en de rivierbodem voor en na de sluis werden reeds aangepast en de nodige 
bodembescherming werd aangebracht.

De oevers ter hoogte van het bedrijf Leievoeders en ter hoogte van de tip van eiland D’Hooie werden tevens reeds 
aangepast. De aanpassingswerken aan de vroegere kaaimuur, die gebruikt werd door het bedrijf Depla, zijn opgestart. Dit 
is meteen de laatste bestaande kaaimuur die aangepast wordt. Na het afwerken van het insteekdok en de afbraak van 
de bestaande sluis, kan dan ook de verdieping van de Leie ter hoogte van de aangepaste kaaimuren worden uitgevoerd 
en kunnen bodembeschermingen worden aangebracht. Vermoedelijk zullen deze werken eind 2021 worden afgerond.

Renovatie stuw en bouw vispassage oude Leie-arm

De stuw op de oude Leie-arm wordt gerenoveerd. Deze stuw regelt het waterpeil van de Leie in Sint-Baafs-Vijve. Naast 
de stuw komt er ook een vispassage. Stuwen vormen namelijk een grote hindernis voor vissen. We bouwen dan ook een 
vispassage zodat vissen de stuw in de toekomst vlot kunnen passeren. De renovatie van de stuw en de bouw van een 
nieuwe vispassage zullen vermoedelijk in 2021 starten.
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