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TEN-T Schelde-Seineverbinding  -  Waterstanden Leie- en Scheldebekken

Momenteel werkt de Vlaamse overheid, in uitvoering van de Europese TEN-T-plannen 
(TEN-T: Trans-Europees Netwerk voor Transport), volop aan de realisatie van de TEN-T 
Schelde-Seineverbinding. Hierdoor moet in de toekomst op deze verbinding drielagig 
binnenscheepvaarttransport met klasse Vb-schepen mogelijk worden.

In de regio Kortrijk werkt De Vlaamse Waterweg nv (DVW) in die optiek aan de plannen 
voor de verbreding en verdieping van het Kanaal Bossuit-Kortrijk. De lokale 
natuurverenigingen drukten in de pers (Focus-WTV) echter hun bezorgdheid uit over de 
impact van de steeds maar langer durende droogteperiodes in Vlaanderen en de 
beschikbaarheid op lange termijn van voldoende water in de bevaarbare kanalen die deel 
uitmaken van de TEN-T Schelde-Seineverbinding in het Leie- en Scheldebekken.

Op dit ogenblik lijkt de sluizenwerking binnen deze bekkens nog steeds voldoende 
garanties te kunnen bieden om de geplande inzet van de grotere Klasse Vb-schepen 
tijdens de eerstvolgende jaren op dit TEN-T Schelde-Seinetraject zonder problemen 
mogelijk te maken eenmaal deze verbinding volledig gerealiseerd zal zijn.

1. Beschikt de minister op dit ogenblik al over een of meerdere studies inzake de 
impact op lange termijn van de steeds langer aanhoudende droogteperiodes in 
Vlaanderen op de beschikbare hoeveelheid water in de bevaarbare kanalen van het 
Leie- en Scheldebekken, en inzonderheid in die optiek de bevaarbaarheid op lange 
termijn van het TEN-T Schelde-Seinetraject door klasse Vb-schepen?

Zo ja, wat zijn de krachtlijnen van de bevindingen in deze studie(s)?

Zo niet, zal de minister dan opdracht geven voor uitvoering van een dergelijke 
studie?

2. Zijn er op korte termijn al maatregelen noodzakelijk om de bevaarbare kanalen in 
het Leie- en Scheldebekken ingevolge de steeds langer aanhoudende droogte in 
Vlaanderen van voldoende water te blijven voorzien teneinde binnenscheepvaart en 
de bevoorrading van de watergebonden bedrijven langs deze kanalen te allen tijde te 
kunnen garanderen?

Zo ja, graag een overzicht van de nodige maatregelen, alsook de geplande 
uitvoeringstermijn ervan.
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1. De Vlaamse Waterweg nv werkt aan een waterbalansmodel die deze impact kan 
berekenen. In 2021 zullen met dit waterbalansmodel scenario-analyses uitgevoerd 
worden en de bevaarbaarheid op de hoofdassen is hiervoor een evidente analyse.  

De uitwerking van een dergelijk waterbalansmodel is een iteratief en continu proces 
en zal ook steeds kunnen verrijkt worden met gegevens en analyses van voorbije 
droogteperiodes om naar de toekomst toe beter onderbouwde beslissingen en 
maatregelen te kunnen nemen.

2. Voldoende diepgang voor beroepsvaart garanderen, houdt verschillende types 
maatregelen in. De waterbalansstudie (zie deelvraag 1) is bedoeld om deze 
maatregelen op hun gunstig effect te berekenen. Een masterplanproces voor dit 
gebied borgt het klimaatrobuust optimaliseren van de totale waterhuishouding in 
functie van scheepvaart en andere gebruiksfuncties, waarbij verschillende elementen 
en maatregelen worden geïntegreerd, zoals onder meer:

- Infrastructureel (deze acties zijn gekoppeld aan budgettering en dus 
uitvoerbaar op middellange en lange termijn): 

o ondieptes in de vaarweg wegwerken
 Kalibratie Afleidingskanaal van de Leie (Schipdonk – Deinze) en 

opeenvolgende Leie panden 140 (Deinze – Sint-Baafs-Vijve), 
150 (Sint-Baafs-Vijve – Harelbeke), 160 (Harelbeke – Menen) 
en 170 (Menen – Wervik);

 Baggerplanning, in het bijzonder Kanaal Gent Oostende (traject 
Schipdonk-Beernem);

 Verdiepen sluizen Boven-Schelde.
o verstuwde panden op peil houden -> schutwater terugpompen

 studie terugpompcentrales Menen en Sint-Baafs-Vijve.
o water opsparen -> rivierwater bufferen in offline bekkens, 

zijkanalen of wetlands bij hogere debieten:
 Rivierherstel Leie;
 Te bepalen zoekzones grootschalige buffering.

- Operationeel (deze acties zijn uitvoerbaar op korte termijn):
o Water opsparen in de waterweg -> rivierwater online bufferen door 

een hoger streefpeil op te stuwen;
o Sluisplanning optimaliseren -> gegroepeerd schutten van 

scheepvaart + schutten bij minimaal verval t.o.v. het getij.


