
NIEUWE SLUIS
s i n t - b a a f s - v i j v e

HET GROTER PLAATJE
De werken in Sint-Baafs-Vijve 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.

Grotere schepen op de Leie:



EEN NIEUWE SLUIS
Om onze waterwegen geschikt te maken voor grotere vaartuigen dienen heel wat aanpassingen te 
gebeuren.. De huidige sluis in Sint-Baafs-Vijve is te klein en dus moet er een nieuwe sluis gebouwd 
worden. 

WAT MET DE BESTAANDE SLUIS?
De nieuwe sluis komt niet op dezelfde plaats als de oude sluis, maar wel in de onmiddellijke 
omgeving. Dit is noodzakelijk, omdat tijdens het bouwen van de nieuwe sluis, de bestaande 
sluis in gebruik moet blijven om scheepvaartverkeer verder mogelijk te maken.

De bestaande sluis is 16 meter breed en laat uitzonderlijke transporten toe. De nieuwe sluis 
wordt even breed zodat alle schepen die nu door de sluis kunnen varen, ook door de nieuwe 
sluis zullen kunnen varen. Op de plaats van de huidige sluis komen er nieuwe kaaimuren en 
een insteekdok.

De nieuwe sluis wordt 280 meter lang 

en 16 meter breed

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.

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 zullen de bestaande oevers en kaaimuren niet langer stabiel zijn en moeten 
ze aangepast worden.

Op het eiland D’Hooie werd het afgelopen jaar al volop gewerkt aan een nieuwe oever. 
Er komt een nieuwe kaaimuur die de toegang tot de huidige sluis verbreedt. Dit is 
noodzakelijk, aangezien er tijdens de bouw van de nieuwe sluis ruimte op het water 
wordt ingenomen. De nieuwe kaaimuur is zo goed als afgewerkt en zorgt er dus voor dat 
de huidige sluis steeds toegankelijk blijft tijdens de werken. 

De werken aan de kaaimuur ter hoogte van het bedrijf Leievoeders zijn eveneens begin 
dit jaar gestart. Ook de andere kaaimuren en oevers komen tijdens de werken nog aan 
de beurt.  

STUW EN VISPASSAGE 
OP DE OUDE LEIEARM
De stuw op de oude Leie-arm  
wordt gerenoveerd. Deze stuw 
regelt het waterpeil van de Leie 
in Sint-Baafs-Vijve. 

Daarnaast komt er ook een 
vispassage zodat vissen de stuw 
in de toekomst vlot kunnen 
passeren en niet vast zitten in de 
sluis.



Door het 
project wordt 

de binnenvaart 
een volwaardig 
alternatief voor 

goederenvervoer 
op de weg.

MEER WETEN? 
Neem een kijkje op www.seineschelde.be

Je kan je vragen ook altijd doorsturen naar: 
seineschelde@vlaamsewaterweg.be of bellen naar 09 292 12 11

seineschelde

EEN AMBITIEUS VERHAAL
De Europese waterwegen moeten verder uigebouwd worden om 
schepen met een groter laadvermogen een vlotte doorgang te 
verlenen tussen Seine en Schelde. Een groot deel van die opracht is 
weggelegd voor Vlaanderen, dat de missing link in het hart van het 
Europese waternetwerk mag realiseren. De Leie en de Boven-Schelde 
vervolledigen immers de verbinding richting Frankrijk en Wallonië.

Tegelijk moeten bedrijven de mogelijkheid krijgen om hun ambities 
in Vlaanderen te verwezenlijken. Dat kan alleen met een heus 
netwerk van waterwegen, dat ook grotere schepen toelaat. Zo wordt 
Vlaanderen een sterkere economische speler en creëren we kansen 
voor de werkgelegenheid.

Seine Schelde Vlaanderen is echter meer dan investeren in betere 
infrastructuur voor container- en duwvaartschepen. Het leven op 
en langs de waterweg stimuleren, duurzame oplossingen en een 
aangename omgeving: daarvoor maken we ons sterk! 


