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Projectfiche geïntegreerde aanpak complex 
project kanaal Bossuit-Kortrijk

Het complex project “Opwaardering en/of aan-
passing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse 
Va-schepen” kadert in het project Seine-Schelde 
dat binnen een Europese context de realisatie 
van een binnenvaartverbinding op groot gabariet 
tussen het Seine- en het Scheldebekken beoogt. 
Het complex project heeft als projectdoelstellingen 
het verruimen van het kanaal over de volledige 
lengte, het aansluiten op de Leie in Kortrijk , het 
oprichten van een nieuwe sluis in Kortrijk  en de 
ontwikkeling van een regionaal overslagcentrum. 
Daarnaast worden ook de bijkomende potenties 
voor watergebonden bedrijvigheid langs het kanaal 
mee onderzocht.

Verruimde geïntegreerde 
aanpak van het kanaal 
In de startbeslissing van het complex project van 8 
september 2017 is opgenomen dat andere structuren 
en disciplines deel uitmaken van het project voor 
zover deze aanleiding geven tot interferentie met 
het opwaarderen en/of aanpassen van de waterweg 
voor de scheepvaart. De startbeslissing legt de 
focus op de infrastructuurwerken, de economische 
ontwikkeling en een ruimtelijke inpassing van de 
infrastructuur. 

In de loop van de onderzoeksfase van het 
complex project werd deze beperkte geïntegreerde 
aanpak verruimd. Zo worden in het geïntegreerde 
onderzoek voor alle alternatieven (rechtdoor-, 
bypass en ringtracé) de verschillende rollen 
van het kanaal onderzocht aan de hand van 
29 onderzoeksaspecten. De resultaten van het 
geïntegreerde onderzoek worden verwerkt in een 
synthesenota die de aanzet vormt in de richting 
van het voorkeursbesluit. 



Bij de toekomstige ontwikkelingen van het kanaal 
en haar nabije omgeving wordt gestreefd naar een 
maximale integratie van functies op en naast het 
water: economie, recreatie, natuurontwikkeling, 
landschap, ecologie, waterwinning. Hiervoor wordt 
vertrokken van de regiovisie en de geïntegreerde 
gebiedsgerichte visie voor het kanaal Bossuit-
Kortrijk. 

Vanuit de werking van het interbestuurlijke overleg 
wordt de noodzaak ervaren om deze geïntegreerde 
aanpak te verankeren in het voorkeursbesluit. In 
dit besluit zijn zowel afspraken te maken over 
de geïntegreerde aanpak binnen het complex 
project zelf, als over parallel op te nemen processen 
in functie van een verdere verruiming van deze 
aanpak. 

Afstemming met andere (regionale) acties
Binnen de werking van het interbestuurlijke overleg 
gaat ook bijzondere aandacht naar de afstemming 
van het complex project met andere (regionale) 
processen, zoals het planproces K-R8, het 
Economische netwerk Seine-Schelde (ENES) en de 
herstructurering van watergebonden bedrijvigheid, 
de doortrekking van de R8 ter hoogte van Kuurne 
en Harelbeke inclusief het complex Stasegem/
Harelbeke-Zuid (de Paperclip)... 
Afhankelijk van het voorkeursbesluit voor het 
kanaal zal de doortrekking van de R8 inclusief de 
Paperclip binnen het complex project (in geval van 
het ringtracé) of in een afzonderlijke studie van 
het Agentschap voor Wegen en Verkeer (in geval 
van rechtdoor- of bypasstracé) worden aangepakt.


