
TIEN ARGUMENTEN
voor een

NULSCENARIO
voor het Kanaal Bossuit-Kortrijk



1. De opwaardering van het Kanaal Bossuit Kortrijk gaat ten koste van de weinige natuur
die nog in het Kortrijkse aanwezig is, zoals het natuurgebied De Oude Leie in Kuurne,

het Stadsgroen De Venning in Kortrijk en het Kanaalbos in Stasegem.

2. De opwaardering van het Kanaal zal leiden tot lokale lasten zoals onteigening van

burgers, herlokalisatie van lokale industrie, verlies aan landbouwgrond en

mogelijkheden voor watergebonden recreatie (bv kayak), terwijl de mogelijke baten niet

onmiddellijk lokaal kunnen worden gevonden.

3. Men wil de natuurschade “compenseren”, maar de Venning ís al compensatiegebied
(voor de industriële ontwikkeling op LAR Zuid) en zal nu worden opgeslokt door het

KBK dossier. We kunnen niet eeuwig blijven compenseren.

4. De Vlaamse Regering loopt al enorm achter op reeds gedane beloftes van
natuurherstel. Zo moet er 500 hectare extra natte natuur worden aangelegd in de

Leievallei (in het kader van het Seine-Schelde dossier) maar daar wordt geen vaart

gemaakt. Aan het huidige tempo bereikt Vlaanderen haar doel in 3260(!) De

opwaardering van het kanaal zou zorgen voor verder verdwijnen van watergebonden

natuur in het reservaat van de Oude Leie. De compensatie voorstellen hebben gezien

deze situatie niet de minste geloofwaardigheid.

5. De Venning zorgt voor het verhogen van de leefkwaliteit van de aanpalende woonwijk

en heeft via de volkstuintjes en de Samentuin ook een belangrijke sociale functie. Bij

de uitvoering van de plannen rond het kanaal gaat ook dit verloren.

6. De regio snakt naar een veilige mobiliteit langsheen het traject van de R8. Er hoeft

geen kanaal aangelegd te worden om eindelijk werk te maken van een veiligere

mobiliteit. De koppeling van de twee dreigt eerder het R8 dossier nog te vertragen.

7. De kostprijs (geschatte investeringskost 1 miljard; jaarlijkse exploitatiekosten niet

meegerekend) zijn onaanvaardbaar hoog voor een project waarvan de meerwaarde

niet eenduidig is aangetoond.



8. Het is de wereld op zijn kop. Men hoopt dat de opwaardering van het kanaal zal

zorgen voor een sterke uitbreiding van watergebonden activiteiten en overslag. Op

vandaag maken zeer weinig bedrijven langs het kanaal gebruik van het water. Om het

project toch mogelijk rendabel te maken moeten dus nieuwe industrieterreinen worden

aangesneden. Die zullen gepaard gaan met verkeers-, lawaai-, geur- en stofhinder voor

de omwonenden (zeker Stasegem) en opnieuw verlies van kostbare openbare ruimte.

9. Het opgewaardeerde kanaal is een kanaal van het verleden. Transport evolueert naar

kleinere, flexibere en milieuvriendelijkere vaartuigen. KBK wordt echter opgewaardeerd

naar een kanaal waar zeer grote schepen over kunnen varen.

10.Men gebruikt het argument dat watergebonden transport vrachtwagens van de weg

haalt. Dat klinkt natuurlijk goed. Er wordt echter geen rekening gehouden met het extra

lokaal verkeer dat zal worden gegenereerd door de nieuwe regionale overslagcentra.

Breder gezien gaat het project uit van een sterke toename van de scheepvaart tout

court. Wij zijn uiteraard ook voorstander van vrachtwagens van de weg halen maar

schuiven een bredere visie naar voor met meer lokale productie en verstandig omgaan

met onze natuurlijke bronnen. Bovendien hebben we in België een onderbenut

potentieel voor spoorgebonden transport en is de toekomst van watergebonden

transport volgens ons kleine, flexibele en milieuvriendelijke vaartuigen (zie 9).



IS DAT NU AL BESLIST ?

Ja en neen ;) -  De Vlaamse Regering kwam recent tot een ontwerp voorkeursbesluit.
Dit ontwerp is nog niet definitief ! Het moet eerst worden voorgelegd aan de bevolking

in een Openbaar Onderzoek. Tijdens dat onderzoek krijgen burgers de kans

bezwaarschriften in te dienen en zo hun stem te laten horen. Rekening houdend met de

input van de bevolking maakt de Vlaamse Regering dan een definitief
voorkeursbesluit en gaan we naar de volgende fase : de uitwerkingsfase.

HOE KAN IK MEEDOEN ?

Tijdens het Openbaar Onderzoek kunnen burgers massaal bezwaarschriften indienen.

Het Actiecomité Kabaal aan het Kanaal zal zorgen voor standaard bezwaarschriften,

die je kan ondertekenen en opsturen. Wil je graag eentje ontvangen ? Vul hier je

gegevens in en wij sturen eentje op van zodra het Openbaar Onderzoek start ! Het

onderzoek kan elk moment van start gaan …

Vul dit strookje in en bezorg het aan een medewerker of stuur je gegevens naar

kabaalaanhetkanaal@gmail.com

Sluit je aan bij de Facebookgroep “Natuur van bie oens: samen voor de Oude Leie én

de Venning”

----✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tel :
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