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Het Zeekanaal Brussel-Schelde: 

varen tussen Kapelle-op-den-Bos en Bornem

   Het Zeekanaal Brussel-Schelde

Het Zeekanaal Brussel-Schelde ligt voor het grootste deel in het Zennebekken. Het Zennebekken heeft een totale 
oppervlakte van 1 160 m² en strekt zich uit over het Waals, Brussels Hoofdstedelijk en Vlaams Gewest. Verder 
ligt het kanaal (nabij de monding in de Schelde) ook deels in het Benedenscheldebekken. Dit bekken beslaat een 
oppervlakte van ongeveek 1 705 km². 

Het Zeekanaal Brussel-Schelde begint in de haven van Brussel (waar het aansluit op het Kanaal naar Charleroi) 
en eindigt in Bornem, aan de verbinding met de Zeeschelde via de zeesluis van Wintam. De totale lengte van het 
Zeekanaal bedraagt 35 km. De belangrijkste functies van het zeekanaal zijn scheepvaart en waterafvoer. 
Het Zeekanaal Brussel-Schelde verbindt namelijk de grote zeehaven van Antwerpen met de Haven van Brussel. 
Langs het zeekanaal zijn dan ook veel bedrijven gevestigd die hun goederen via het kanaal aan- en afvoeren, of 
het water voor proces- en/of koelwater gebruiken.
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Lossen van een zeeschip op het kanaal

Het kanaal vroeger, nu 
en in de toekomst

Het ontstaan van Brussel is wat raadselachtig. Er 
zijn zowel prehistorische als Romeinse vondsten 
teruggevonden. Sint-Gorik zou rond 580 een kapel 
gebouwd hebben op een eiland in de Zenne. Oude 
geschriften verwijzen naar een bezoek van een 
bisschop aan ‘Bruocsella’ rond de 8ste eeuw, een 
kleine woonkern aan een kruispunt van handelwegen 
nabij het huidige Sint-Goriksplein. In 979 richtte 
Karel van Neder-Lotharingen op die plaats een 
versterkte burcht op. Andere historici beschouwen 
de omgeving van de Sint Michiels Kathedraal 
als oorsprong van de stad. Vanaf de 11de eeuw 
werd Brussel een handelspost tussen Brugge en 
Keulen met de Zenne als belangrijkste toevoerweg 
voor goederen. Met de Zenne had Brussel een 
rechtstreekse verbinding met de zee. De Brusselse 
bevolkingsgroei en de stijgende vraag van Brusselse 
handelaars naar allerlei goederen en grondstoffen 
vereisten een regelmatige scheepvaart met grotere 
schepen. Maar door de getijdenwerking was de 
Zenne niet altijd bevaarbaar. Daarom gaf Maria van 
Bourgondië aan de stad Brussel de toestemming 
om evenwijdig met de Zenne een kanaal te graven 
dat uitmondde in de Rupel via de sluis van Klein 
Willebroek (vandaar de naam ‘Willebroekse Vaart’). 
In 1550 konden de graafwerken van start gaan. Het 
kanaal zou 28 km lang worden, 30 m breed en 2 m 
diep. Het hoogteverschil van 14,75m werd overbrugd 
door 5 sluizen. Op 11 oktober 1561 werd het kanaal 
ingehuldigd.

In 1829 werd het kanaal verdiept tot 3,20 m. Rond 
de eeuwwisseling ging men opnieuw aan het werk 
om het uit te bouwen tot een kanaal dat toegankelijk 
is voor zeeschepen: een zeekanaal. In de moerassige 
vlakten op grondgebied Laken en Schaarbeek werd 
de Brusselse haven uitgebouwd tot een zeehaven. 
Het aantal sluizen werd gereduceerd tot 3. Door 
het uitbreken van WO I moest het pas gebouwde 
zeekanaal worden hersteld en op 22 november 1922 
kon koning Albert I het nieuwe zeekanaal plechtig 
inhuldigen. 

Ook tijdens WO II bleven zeekanaal en haven niet 
van vernieling gespaard. 15 bruggen werden vernield 
en een 60-tal schepen werden tot zinken gebracht. 

In de jaren ’50 en ’60 bouwde men talrijke nieuwe 
bruggen over het zeekanaal, maar door de enorme 
toename van het goederentransport, de steeds grotere 
tonnenmaat van de binnenschepen en de opmars van 
de duwvaart, kwam men tot de vaststelling dat het 
kanaal opnieuw moest worden aangepast. In 1967 
werden moderniseringsplannen goedgekeurd. 

Het zeekanaal werd doorgetrokken tot aan de 
Zeeschelde via de ‘oude’ sluis van Wintam. In 1997 
werd in Wintam een nieuwe zeesluis gebouwd met 
een lengte van 250 m en een breedte van 25 m. 
Het kanaal werd verbreed tot 90 m, met tussen 
Wintam en Willebroek een diepte van 9,50 m. 
De zeehaven is toegankelijk voor alle binnenvaart- en 
zeeschepen (fluvio-maritiem en kustvaarders) tot  
4.500 ton (mogelijkheid tot 9.000 ton na het vol-
tooien van de moderniseringswerken aan het kanaal). 
Recent is gebleken dat het kanaal een steeds 
belangrijkere rol zal moeten vervullen als water-
afvoerend orgaan. Door de versnelde afvoer van 
regenwater via riolen en beken naar de Zenne, kan 
het debiet van deze rivier bij aanhoudende of zware 
neerslag op een tijdsspanne van enkele uren pieken. 
Bij dergelijke hoge debieten is het de bedoeling 
dat het kanaal het overtollig Zennewater opvangt 
via verschillende overstorten (bv. stroomopwaarts 
van Brussel). Ter hoogte van het insteekdok 
van Vilvoorde (via de hevels van Eppegem) kan 
het kanaal ook terugstorten in de Zenne. De 
recente gebeurtenissen hebben uitgewezen dat er 
belangrijke infrastructurele aanpassingen nodig 
zijn voor een optimale waterbeheersing langs 
de as Antwerpen-Brussel-Charleroi (ABC-as). Op 
www.overstromingsvoorspeller.be kan men de 
waterstanden van de Vlaamse waterlopen raadplegen. 

Waterkwaliteit

Het water van het Zeekanaal Brussel-Schelde wordt 
stroomopwaarts van Brussel nog steeds vervuild 
door de monding van de verontreinigde Hain in 
het kanaal en door de overstort van de Zenne. 
Maar globaal gezien verbeterde de waterkwaliteit 
sinds 2003 langzaam maar zeker. Ondermeer door 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Brussel-
Noord is de aanvoer van verontreinigd huishoudelijk 
afvalwater via de Zenne naar het kanaal al sterk 
verminderd. De waterkwaliteit wordt steeds beter 
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  Varen tussen Kapelle-op-den-Bos en Bornem

Sluizen op het Zeekanaal

Oorspronkelijk telde het kanaal 5 sluizen (Driefonteinen, Humbeek, Tisselt, Willebroek en de tijsluis van Klein-
Willebroek). Op het einde van de 19de eeuw werd de monding in de Rupel verlegd van Klein-Willebroek naar Wintam 
verder stroomafwaarts en werd het aantal sluizen verminderd naar 3. Om de getijdewerking op de Rupel te vermijden 
en continue doorvaart te verzekeren, werd in 1997 de monding een tweede keer verlegd naar de Zeeschelde met de 
nieuwe zeesluis van Wintam. Ondertussen was het aantal sluizen herleid van 3 naar 2 (Zemst en Wintam).  
De sluis van Zemst heeft een lengte van 205 m en een breedte van 24 m en werkt met 2 compartimenten 
om kleinere versassingen sneller te laten verlopen. De schut- en keersluis van Klein-Willebroek vormde de 
oorspronkelijke toegang tot de Rupel en versast nu uitsluitend pleziervaart. De oude getijdesluis van Wintam wordt 
nu niet meer gebruikt. De nieuwe Zeesluis heeft een lengte van 250 m, een breedte van 25 m en kan schepen tot 
10.000 ton versassen. De sluis van Zemst en de nieuwe zeesluis te Wintam worden permanent bediend.

De Nieuwe Zeesluis Wintam kan zeeschepen  
tot 10000 ton versassen!

Industrie

Langs het kanaal volgen de bedrijven elkaar op.   
De meeste maken gebruik van het kanaal 
voor de aan- en afvoer van hun goederen.  
We zien betonbedrijven en bouwmaterialen, 
loskades en hangars voor opslag- en overslag, 
metaalverwerkende industrie, voederfabrikanten, 
afvalverwerkende bedrijven,… De ligging langs 
het kanaal is niet alleen economisch voordelig 
voor het transport, het water van het kanaal 
wordt ook gebruikt in productieprocessen, of als 
koelwater.  De watervangen en lozingspijpen 
zijn dan zichtbaar.  

Watergebonden industrie langs het kanaal

Brug van Willebroek

De hefbug van Willebroek (1953), van hetzelfde type 
als de Budabrug, werd beschermd als monument van 
industrieel erfgoed omwille van haar specifieke en voor 
die periode vernieuwende montagetechnieken. Dit type 
brug werd gebouwd op vier losse scharnierpunten en 
volledig met bouten in elkaar geklonken. De nieuwe 
naam is Vredesbrug, genoemd naar de affiches voor 
vrede die schoolkinderen er sinds jaar en dag aan 
opgehangen. De bijnaam van de brug is de ‘Brug 
der Zuchten’, omwille van de lange files die ze kan 
veroorzaken. 

naarmate men verder stroomafwaarts gaat (mede door de zelfzuiverende werking van de waterloop). Door verdere 
inspanningen op vlak van de waterzuiveringsinfrastructuur op de beken die (al dan niet gedeeltelijk) in het kanaal 
uitmonden of overstorten (zoals de Zenne en de Maalbeek), wordt verondersteld dat de waterkwaliteit van het 
kanaalwater steeds verder zal verbeteren.
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Brug van Willebroek

Recreatie

De aanwezigheid van talrijke jacht-
haventjes, aanlegsteigers en clubs van 
watersportverenigingen leren ons dat het 
kanaal ook een toeristische-recreatieve 
functie heeft. Het is aangenaam vertoeven 
op of langs het water, om bootje te varen, 
te fietsen, te vissen, te wandelen, …  
Het kanaal biedt een waaier van moge-
lijkheden!

Natuur

Langs het kanaal zijn nog pareltjes van 
natuurgebieden terug te vinden:

Het oorspronkelijke Bos van Aa in Zemst 
hoorde bij een oud boscomplex dat 
bij de aanleg van het zeekanaal werd 
doorsneden. Tot het einde van 17de eeuw 
bleef het bos vrijwel intact. Tijdens de 18de 
eeuw werd het bos gereduceerd tot een 
smalle strook langs de Aabeek, terwijl de 
overige gronden omgevormd werden tot 
landbouwgebied. 

Bij de aanleg van de sluis van Zemst 
en de verbreding van het kanaal werd 
veel baggerspecie opgespoten op de 
landbouwgronden om daarna afgegraven 
te worden voor gebruik. Sinds de jaren ’70 
worden de zandlagen onder het maaiveld 
op grote schaal ontgonnen (±500.000 m³ 
/ jaar). De zandwinning wordt uitgebreid 
met 100 ha naar het oosten toe. Waar de 
ontginning is stopgezet, neemt de natuur 
de gronden langzaam aan weer in.  

Bos van Aa

Het centrale deel van het ontginningsgebied is ook ingekleurd 
als natuurreservaat. Om verbossing van de vochtige graslanden 
te verhinderen, wordt aan hakhoutbeheer gedaan.

Het Blaasveldbroek in Willebroek bestaat uit een bebost 
broek- en heidegebied met uitgestrekte vijvers. Die vijvers 
ontstonden door het roten van vlas, het steken van turf en door 
de overstromingen van de nabij gelegen Rupel. De fiets- en 
wandelpaden werden er een tiental jaar geleden opgehoogd met 
asbestafval.  Nu zijn de gronden gesaneerd.

Het Noordelijk en het Zuidelijk Eiland, gelegen tussen de 
Rupel en de nieuwe loop van het zeekanaal in Wintam, waren 
aanvankelijk bestemd als industriegebied.  Na jaren van 
discussie kreeg uiteindelijk de ecologische waarde van het 
natuurgebied de overhand.  De eilanden vormen omwille van de 
specifieke omgevingsfactoren en hun ligging een onvervangbaar 
biotoop voor tal van (zeldzame) vogels die dit gebied uitkiezen 
om te broeden, te overwinteren of uit te rusten tijdens de trek.

Natuurvriendelijke oevers

Langs het zeekanaal zijn de oevers vooral met betonplaten 
verstevigd omwille van de talrijke industriële vestigingen en 
aanlegkades op de oevers en om de oevers te beschermen 
tegen de golfslagbewegingen van voorbijvarende schepen. 
Deze oeververstevigingen laten geen of nauwelijks 
vegetatieontwikkeling toe op de oevers. 
De waterbeheerders doen nu langs een groot deel van het traject 
inspanningen om de oevers zoveel mogelijk natuurvriendelijk 
in te richten. Een dergelijke milieuvriendelijke oever bestaat 
in feite uit twee oevers achter elkaar. De eerste oever (= de 
vooroever), dichtst tegen het kanaal, weerstaat aan erosie en is 
opgebouwd uit eerder harde materialen. De tweede, buitenste 
oever is minder onderhevig aan golfslag en waterstroming, zodat 
deze met een erg geringe bescherming toch kan weerstaan aan 
erosie en tegelijkertijd plaats kan bieden aan fauna en flora. 
Doorgangen zorgen ervoor dat de gecreëerde geul tussen de 
twee oevers kan gebruikt worden als een verblijf- en paaiplaats 
voor vissen en andere waterfauna. 
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De paaiplaatsen moeten toelaten dat het visbestand 
weer op peil komt in het zeekanaal, want door de 
oeververstevigingen en de golfslag van het drukke 
waterverkeer vinden de vissen maar moeilijk geschikte 
plaatsen om hun eitjes af te zetten.
 

De Vliet

De Vliet was vroeger een belangrijke zijrivier van 
de Rupel. Tot na WO II was ze zelfs een belangrijke 
transportader voor binnenscheepvaart. Door de bouw 
van de eerste Sluis van Wintam werd de Vliet omgeleid 
om iets verder stroomafwaarts in de Rupel uit te monden. 
Deze Vliet was nog onderhevig aan het getij. Pas na de 
overstromingsramp in Ruisbroek (1976) werd de Vliet 
afgedamd en tijloos gemaakt. Sindsdien wordt het water 
van de Vliet verzameld in een vergaarbekken en via 
een pompgemaal in het veel hoger gelegen kanaalwater 
gepompt.
De Vliet kende decennia lang een zeer slechte water-  
kwaliteit ten gevolge van talloze lozingen van huis-
houdelijk afvalwater. Sinds 2005 werden (en worden 
nog steeds) verschillende rioolwaterzuiveringsinstallaties 
gebouwd zowel in Bovenvliet als Vliet, waardoor de 
waterkwaliteit geleidelijk aan verbetert.

Het pompgemaal van de Vliet

Vooroever


