STADSVAART
HET GROTERE PLAATJE
Stadsvaart maakt deel uit van het grootscheeps binnenvaartproject
Seine Schelde Vlaanderen. Met Europese steun verbetert De
Vlaamse Waterweg nv hier de vaarweg tussen de Seine en de
Schelde met als doel om grotere container- en duwvaartschepen
vlotter door te laten. Deze schepen kunnen meer goederen in één
keer tot op hun bestemming brengen. Dankzij dit initiatief wordt
de waterweg een volwaardig alternatief voor goederenvervoer op
de weg. Resultaat: minder verkeersdrukte, meer veiligheid en een
schoner milieu!
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STADSVAART

Water was en is voor Brugge en omstreken een cruciaal element.
Het bracht de stad tot bloei en bepaalde het uitzicht van de
regio. En toch is water dwars door500
dekm
stad niet altijd evident
De mobiliteitsbehoefte van de binnenvaart verzoenen met die
van de weggebruikers, blijkt vandaag geen gemakkelijke opgave.
Met Stadsvaart pakken we in Brugge en Oostkamp de grootste
100 km
knelpunten op het kanaal Gent-Oostende aan: de Steenbruggebrug,
de Dampoortsluis en de doortocht van het kanaal.
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VLOTTERE MOBILITEIT VIA WATER EN WEG
De binnenvaart is goedkoop, betrouwbaar, duurzaam en in volle groei. Om de
zeehavens van Brugge en Oostende beter bereikbaar te maken, zijn er aanpassingen
aan het kanaal Gent-Oostende nodig.
Tegelijk kruist het kanaal in Brugge de invalswegen naar de binnenstad, o.a. een
belangrijke toegangsweg van en naar Oostkamp. Om ook deze verbindingen vlotter te
maken, onderzoekt De Vlaamse Waterweg nv aanpassingen aan het kanaal steeds in
relatie tot het wegverkeer.
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De 19de-eeuwse Dampoortsluis is verouderd en te
klein voor grote schepen. Ze moeten voorzichtig en
traag binnenvaren terwijl de wegbruggen over beide
sluishoofden geopend blijven. Dit veroorzaakt ernstige
verkeershinder.

DRIE GROOTSTE KNELPUNTEN AANPAKKEN
1.

GROTERE EN AANGEPASTE DAMPOORTSLUIS

NIEUWE BRUG AAN STEENBRUGGE

De Steenbruggebrug is sterk verouderd en biedt geen vlotte
doorgang aan het scheepvaart- en wegverkeer. Voor schippers
zorgen de krappe bocht en smalle doorgang onder de brug voor
moeilijke manoeuvres. Voor wegverkeer leidt het openen van de
brug tot lange wachttijden. Bovendien zijn de kruispunten met de
aansluitende wegen complex en onveilig. Tijd om daar verandering
in te brengen.
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VEILIGERE EN VLOTTERE DOORTOCHT

Om de doortocht voor de scheepvaart en het wegverkeer
te verbeteren, voeren we ook andere aanpassingen uit.
Een goede balans tussen erfgoed en een verbeterde
mobiliteit voor schepen én het wegverkeer is daarbij
ons doel. Waar nodig zoeken we oplossingen voor de
verdieping en verbreding van de waterweg. Zo verzekeren
we grote binnenschepen een vlotte doortocht en
verbeteren we de mobiliteit in Brugge en Oostkamp.

6 VOORDELEN OP EEN RIJ
Betere toegankelijkheid van zeehavens Brugge en Oostende
Minder zwaar vrachtverkeer op de weg
Betere bereikbaarheid van Brugse binnenstad en omgeving
Veiliger en leefbaar verkeer
Stimulans voor stedelijke ontwikkeling
Meer schoonheid in Brugge

MEER WETEN OVER STADSVAART?
Stuur je vraag naar seineschelde@vlaamsewaterweg.be
of bel ons op het nummer 09 292 12 11.
Extra informatie inwinnen over het project, je inschrijven voor de
digitale nieuwsbrief of op de hoogte blijven? Surf dan naar:
www.seineschelde.be
www.stadsvaart.be
Facebook en Twitter: seineschelde

