Het Zeekanaal Brussel-Schelde:
varen tussen Vilvoorde en Brussel
Het Zeekanaal Brussel-Schelde

Het Kanaal naar Charleroi en het
Zeekanaal Brussel-Schelde maken
samen de verbinding tussen het
stroomgebied van de Maas (meer
specifiek het Samberbekken) en
het stroomgebied van de Schelde
(meer specifiek het Zenne- en
Benedenscheldebekken). Dit kanaal
stroomt 47,8 km door het Waals
gewest, 13 km door een stukje
Vlaams Gewest, 14 km dwars door
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en vervolgens weer 27 km door het
Vlaams Gewest.
Hoewel het één doorlopend
kanaal is, heeft het drie namen:
stroomopwaarts van Brussel spreekt
men over het Kanaal naar Charleroi,
stroomafwaarts Brussel over het
Zeekanaal Brussel-Schelde (vroeger
Willebroekse Vaart of Kanaal BrusselRupel), in Brussel zelf kreeg het de
naam ‘Haven van Brussel’. Steeds
meer milieuorganisaties noemen
het stuk kanaal tussen Seneffe en de
Schelde het ‘Zennekanaal’. Deze
benaming verwijst o.a. naar de nauwe
hydrologische samenhang tussen het
kanaal en de Zenne.
De Zenne is een regenrivier die
ontspringt in Naast (Zinnik - Soignies)
in Wallonië en na ongeveer 100 km
ter hoogte van het Zennegat uitmondt
in de Dijle. In de 19de en 20ste eeuw
werd de rivier in Brussel ingekokerd
en omgeleid. Die inkokering heeft nog
altijd gevolgen voor de waterafvoer.
De belangrijkste functies van het Zeekanaal Brussel-Schelde zijn scheepvaart en waterafvoer. Het Zeekanaal
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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Het kanaal vroeger,
nu en in de toekomst
Tussen 1550 en 1561 werd de Willebroekse Vaart
(ook wel het Kanaal Brussel-Rupel en Kanaal
Brussel-Willebroek genoemd) gegraven.
Het 28 km lange en 30 m brede kanaal verbond
Brussel via de Rupel met de Schelde en werd
gevoed met water van de Zenne. Het kanaal werd
gegraven omdat de Zenne niet meer bruikbaar was
als ontsluitingsvaarweg voor Brussel: het afvaren
van de Zenne duurde soms verschillende weken
en was bijzonder moeilijk door de lage en hoge
waterstanden. Via het kanaal duurde het ‘maar’
9 uur om reizigers met de trekschuit tot Willebroek
te brengen. Het hoogteverschil tussen Brussel en de
Rupel werd opgevangen door vier sluizen.
In het hart van Brussel werden al snel na de
opening van het kanaal verschillende dokken
aangelegd (o.a. Sint-Katelijnedok). Deze werden
eind 19de eeuw gedempt. De loop van het kanaal
in Brussel werd verlegd om aansluiting te geven
op het Kanaal naar Charleroi dat in 1832 werd
geopend. Hierdoor werd het kanaal niet alleen
door de Zenne gevoed maar ook door de Samber.
Tevens ontstond er zo een directe verbinding tussen
de haven van Antwerpen en het industriebekken
rond Charleroi.
De Brusselse haven werd rond de eeuwwisseling
op het grondgebied van Laken en Schaarbeek
uitgebouwd. Vanaf dan werd het kanaal
stelselmatig gemoderniseerd: de monding in de
Rupel werd verlegd naar de nieuwe sluis van
Wintam (nog steeds in de Rupel) en de sluizen van
Vilvoorde (Drie Fonteinen) en Humbeek werden
vervangen door de sluis van Kapelle-op-den-Bos.
In 1965 werd het kanaal verder uitgediept en
verbreed tot 55 m. De verbinding met de Rupel in
Wintam bleek echter niet ideaal: grote zeeschepen
die van de Haven van Brussel naar Antwerpen
wilden varen, moesten op het hoogtij wachten
vooraleer ze de Rupel op konden. Om dit te
vermijden was na 20 jaar werken de monding van
het Zeekanaal in 1997 verlegd naar de Zeeschelde.
Sindsdien spreekt men over het Zeekanaal BrusselSchelde. Nadat het aantal sluizen al verminderd
was van 3 naar 2 (Zemst en Wintam) werden ook
de oude sluizen (zowel van Wintam als van KleinWillebroek) gesloten. De sluis van Klein-Willebroek
is ondertussen heropend om de pleziervaart
gescheiden van de beroepsvaart te versassen
(veiliger en sneller). De oude kanaalarm krijgt
hierdoor een toeristische herwaardering.
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Zeesluis in Wintam

Anno 2015 verbinden het Kanaal naar Charleroi
en het Zeekanaal Brussel-Schelde nog altijd
de Antwerpse haven met Brussel en Wallonië.
Zee- en binnenvaartschepen tot 4500 ton, zoals
containerschepen, kunnen hun goederen op het
Zeekanaal transporteren tot aan de voorhaven
van Brussel (ten noorden van de Van Praetbrug).
Van hieruit worden de meeste goederen op
vrachtwagens geladen en via het wegverkeer naar
hun bestemming in een wijde straal rond Brussel
gebracht.
Verder stroomopwaarts (tot Charleroi) is het kanaal
bevaarbaar voor schepen tot 1350 ton.
Vele andere aspecten, functies en meerwaarden van
water- en waterwegbeheer wonnen in de loop van
deze jaren, naast scheepvaart en waterbeheersing,
aan belang: waterkwaliteit, natuur in en om het
water, toerisme en recreatie, personenmobiliteit
langs de waterweg, integratie van de waterweg in
het stadsweefsel.

Waterbeheer en het voorkomen
van overstromingen
Zenne en kanaal vormen één hydrologisch systeem.
Hoewel het kanaal bij zijn beginpunt water
ontvangt van de Samber, voeren ook de Zenne
en haar bijrivieren water aan op het vervolg van
zijn loop. De Zenne is een regenrivier die stroomt
door een heuvelend landschap. Door de versnelde
afvoer van regenwater via riolen en beken naar
de Zenne kan haar debiet bij grote hoeveelheden
neerslag op enkele uren tijd pieken.
Om bij dergelijke hoge debieten overstromingen
te vermijden wordt overtollig Zennewater via
verschillende overstorten naar het kanaal geleid.

Dit gebeurt vooral voor de beveiliging van Halle
en Brussel. Het kanaal speelt dus een grote rol
in de waterbeheersing en het vermijden van
overstromingen in het Zennebekken. Al dit water
stroomt vervolgens naar het Zeekanaal en zo naar
de Schelde. In Vilvoorde functioneert een overstort
op de omgekeerde manier: het loost een eventueel
teveel aan kanaalwater in de Zenne. De overstorten
hebben dus een regulerende werking.
De toenemende verstedelijking en de klimaatsverandering zetten het hydrologisch systeem
Zennekanaal echter onder druk. Overstromingen
teisteren regelmatig de streek tussen Tubize en
Anderlecht. De grootste overstromingen vonden
plaats in november 2010 waarbij de Zenne en
uitzonderlijk het kanaal buiten hun oevers traden.
Deze ramp bracht 2091 schadedossiers en 34 miljoen euro kosten in de Zennevallei met zich mee.
Overstort van de Zenne in Anderlecht

Een efficiënte waterbeheersing vraagt om een aanpak op rivierbekkenniveau. Een ingreep op een bepaalde
plaats kan immers effect hebben op een andere plaats. Het is dan ook belangrijk dat de verschillende bevoegde
instanties van de drie betrokken Gewesten de overstromingsproblematiek gecoördineerd en doelmatig aanpakken.
In de stroomopwaartse zones van het Zennebekken zou zoveel mogelijk neerslagwater moeten worden
vastgehouden en geborgen (door de aanleg in Wallonië van overstromingsgebieden, gescheiden rioleringen,
infiltraties in de bodem, ...). In de stroomafwaartse zones in Vlaanderen en Brussel moet geïnvesteerd worden
in maatregelen die een grotere en gecontroleerde waterafvoer toelaten (bv. slibruiming, de afvoercapaciteit van
langsriolen, stuwen en bypases verhogen, ...),
Op www.waterinfo.be zijn de waterstanden van de Zenne en andere Vlaamse waterlopen raadpleegbaar.

Waterkwaliteit
De waterkwaliteit van de Zenne is de voorbije jaren
gevoelig verbeterd dankzij de zuiveringsinspanningen
van de drie Gewesten. Ook de kwaliteit van de Dijle,
de Rupel en de Schelde ging hierdoor sterk vooruit.
De grootste verbetering kwam er in 2008. Sinds dat
jaar komt het afvalwater van 1,1 miljoen inwoners
niet meer ongezuiverd in de Zenne in Brussel terecht,
maar wordt het eerst grotendeels gezuiverd in de
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van BrusselNoord. Ook het afvalwater van Grimbergen, Vilvoorde
en Zemst wordt eerst gezuiverd vooraleer het in de
Zenne wordt geloosd.

RWZI Brussel-Noord, gelegen tussen het Zeekanaal en de Zenne
© Jan De Nul

Desondanks is de huidige toestand van de Zenne nog
altijd onvoldoende. Een teveel aan stikstof- en fosforverbindingen afkomstig van landbouw en ongezuiverde
afvalwaterlozingen, de aanwezigheid van enkele giftige stoffen waaronder pesticiden en het gebrek aan
milieuvriendelijke oevers beperken nog altijd de biodiversiteit in en langs de rivier. Door de verschillende
overstorten tussen Zenne en kanaal beïnvloedt het Zennewater ook de kwaliteit van het kanaalwater en het leven
dat erin voorkomt. Zo komen er maar 17 vissoorten in het Zeekanaal. Opmerkelijk is ook de aanwezigheid van
exoten zoals de blauwband- en zwartbekgrondel.

Door verdere inspanningen op vlak van de waterzuiveringsinfrastructuur op de beken die (al dan niet gedeeltelijk)
in het kanaal uitmonden of overstorten (zoals bijvoorbeeld de Zenne), wordt verondersteld dat de waterkwaliteit
van het kanaalwater steeds verder zal verbeteren.
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De Haven van Brussel
De Haven van Brussel is de naam voor het 14 km lange deel van het Zennekanaal, gelegen binnen de grenzen
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze haven heeft, naast echte havenactiviteiten, ook vele andere
troeven. Zo is er in de zone rond het kanaal ruimte voor wonen, werken, recreatie, vrijetijdsbesteding en
vergroening.
Industrie en scheepvaart
De Haven van Brussel maakt deel uit van de transportas
Antwerpen/Brussel/Charleroi. De ‘Voorhaven’ ten
noorden van de Van Praetbrug is vanuit Antwerpen,
dankzij de beweegbare bruggen, toegankelijk voor
schepen tot 4.500 ton. Enkel kleinere schepen (tot 1350
ton) kunnen verder varen naar Charleroi, Mons, het
Maasbekken en Frankrijk.
Er bevinden zich ongeveer 20 watergebonden
bedrijven in het havengebied. Om de goederen over
te plaatsen van een schip naar de weg, werd een
containerterminal voor bimodale overslag1 aangelegd.
Naar de toekomst toe wenst de Haven van Brussel
zich verder te ontwikkelen en meer activiteiten
aan te trekken. Verschillende moderniserings- en
optimaliseringsplannen (zoals het aanpassen van
sluizen, bruggen …) zijn gericht op het verhogen van de
omzet van de haven. Naast de modernisering verdient
het industrieel erfgoed, opmerkelijke elementen van
een rijk industrieel verleden, in de Brusselse haven
ook alle aandacht. Denk maar aan het pakhuis van
‘Tour & Taxis’, de Brusselse Maalderij, het rode
gebouw van Godin, de Budabrug, de voormalige
elektriciteitscentrale…

© Haven van Brussel

Tour & Taxis

Bedrijven liggen niet alleen om economisch redenen,
zoals transport, langs het kanaal. Het water van het
kanaal wordt eveneens gebruikt in productieprocessen
(zoals bij Interbeton en CCB) en/of als koelwater (zoals
bij de elektriciteitscentrale van Brussel). Tijdens het
varen kunnen we enkele lozingspunten zien.
Over het water worden vooral zware massa’s (oud ijzer)
en goederen in bulk (bouwmaterialen, olieproducten,
baggerslib, …) vervoerd en dat over grote afstanden.
Bouwmaterialen (zand, grind, cement) en olieproducten
nemen samen ca. 80% van het transport via de
waterweg voor hun rekening:
• de betoncentrales voeren hun grondstoffen aan per
schip en verdelen hun afgewerkt producten met
vrachtwagens naar de bouwwerven in Brussel en
omgeving.
• brandstof komt Brussel binnen per schip en via
pijpleidingen en wordt daarna met vrachtwagens
verdeeld naar de tankstations in Brussel en wijde
omgeving.
1

Voorstelling van het eigen verkeer in Brussel, zonder het
doorvarend verkeer. Bron: www.havenvanbrussel.be

Is een overslag van goederen met voorzieningen voor twee modaliteiten, bijvoorbeeld weg en spoor of weg en binnenvaart.
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Daarnaast worden ook andere goederen behandeld:
• de maalderij Ceres voert graan o.a. per schip aan (landbouwproducten) en voert het daarna als bloem weer uit
(voedingswaren);
• in de containerterminal van Brussel kunnen containers van schepen op vrachtwagens en omgekeerd geplaatst
worden die ze dan op hun beurt naar hun bestemming brengen;
• schroothandelaars recycleren oude metalen en transporteren ze per schip naar plaatsen waar ze hersmolten
worden
Vervoer via het water is zowel op ecologisch als op economisch vlak een interessante keuze. De vervuiling, het
energieverbruik en de geluidshinder zijn minder groot dan bij weg- of spoorverkeer. Uiteraard is die oplossing
maar interessant als de goederen de stad zelf als eindbestemming hebben en geen bijkomend vrachtvervoer
genereren. Het is goed ook in te zetten op de ontwikkeling van andere economische functies zoals kantoren,
kanaaltoerisme en grote evenementen in de havenzone.
Afvalverwerking - Verbrandingsoven
Er zijn enkele afvalverwerkende bedrijven langs het
Zeekanaal. We zien schroot verwerkende bedrijven,
waar o.a. onderdelen van autowrakken gesorteerd en
tot ‘kubusjes’ hervormd worden. Het bedrijf Sita,
dat deel uitmaakt van de Suezgroep, beschikt over
3 vestigingen langs het kanaal in Grimbergen. De sites
zijn gespecialiseerd in de sanering van verontreinigde
bodems, in de ontsmetting van met PCB vervuilde
elektrische installaties en in de verwerking en afbraak
van metaalafval. Het afvalverwerkend bedrijf Indaver
heeft ook 2 vestigingen: in Grimbergen (verwerking
van GFT en compostering) en in Willebroek (sortering,
zuivering van glas, PMD, papier en karton). We varen
Verbrandingsoven in Neder-Over-Heembeek
langs de afvalverbrandingsoven van Neder-OverHeembeek waar al het restafval van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot as wordt gereduceerd. De dampen
die vrijkomen bij de verbanding worden gezuiverd. Daarnaast komt er ook waterdamp vrij die gebruikt wordt
om een turbine aan te drijven die elektriciteit opwekt. De elektriciteitscentrale is dus niet toevallig naast de
verbrandingsoven gevestigd. Het water van het kanaal wordt gebruikt om de turbine af te koelen en wordt nadien
in het kanaal geloosd.

Vilvoorde
Vilvoorde is ontstaan langs de Zenne, die vanaf de
middeleeuwen een belangrijke verkeersader voor het
goederenvervoer was. Bij het maken van de verbinding
tussen Brussel en de Haven van Antwerpen, profiteerde
de stad Vilvoorde mee van de industriële uitbreiding
langs het kanaal. De industriële expansie in de 20ste
eeuw ging gepaard met een snelle bevolkingsgroei.
Dit had natuurlijk gevolgen. De Zenne die ooit de
stad deed bloeien, werd een bron van ergernis. Al het
huishoudelijk afvalwater van inwoners en pendelaars
werd via de Zenne afgevoerd. Om de stankhinder tegen
te gaan, heeft men 20 jaar geleden de rivier ter hoogte
van Vilvoorde overwelfd.
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De plannen voor Watersite aan het kanaal - © Stad Vilvoorde

Watesite

Watersite
De laatste jaren ondergaat de waterkant in Vilvoorde een ware metamorfose. Een voormalige industriezone wordt
er omgetoverd tot een aangename woon- en werkplek aan het kanaal. De realisatie van de nieuwbouwwoningen
aan de kadeboulevard betekende het startschot voor dit ambitieuze project. In het park van de Gedempte Zenne
bieden nieuwe fiets- en wandelpaden al de mogelijkheden voor een boeiende ontdekking langs de Zenne en het
voormalige tuchthuis. Er zijn speel- en sportterreinen. Het zuidelijke deel van Watersite behoudt, na sanering van
verscheidene vervuilde terreinen, een economische bestemming.

Integratie van het kanaal in Brussel
Wonen, werken en ontspanning aan het water wint
in de stedelijke omgeving al een 10-tal jaar aan
belang. De relatie tussen de openbare ruimte en
het water is zichtbaar ter hoogte van de Beco- en
Akenkaai. De kaaien werden deels gewijd aan
recreatieve activiteiten: ontmoetings- en wandelruimte, aanlegplaats voor passagiersschepen…
De nabijheid van het water geeft een nieuwe
kwaliteit aan het stedelijk landschap. Als het
kanaal wordt ontsloten kan de ooit functionele
transportinfrastructuur de wijken van de stad
opnieuw met elkaar verbinden via een aangename,
structurele as, een verluchting van een stad die
steeds meer verdicht.

Het kanaal in Brussel met zicht op UP-site

In het centrum van Brussel wordt het kanaal ook
gezien als een belangrijke troef voor het wonen.
De kanaalzone in Brussel, Sint-Jans-Molenbeek
en Anderlecht kent talrijke projecten om bv. in
onbruik geraakte oude pakhuizen om te bouwen
tot lofts. Op verschillende andere locaties worden
volledig nieuwe appartementsgebouwen en lofts
opgetrokken. De blikvanger ‘UP-site’ combineert
wonen en werken in een 140 meter toren ter
hoogte van het Vergotedok.

Akenkaai: aanlegplaats voor passagiersschepen
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Recreatie en toerisme
De aanwezigheid van een jachthaven, aanlegsteigers en watersportverenigingen leert ons dat het kanaal ook een
toeristische en recreatieve functie heeft. Het is aangenaam vertoeven op of langs het water, om te varen, te fietsen,
te vissen, te wandelen, …
Tussen de spoorbrug van Laken en de Van Praetbrug
is enkele jaren geleden een mooi fiets- en wandelpad
langs het kanaal aangelegd. Van mei tot oktober vaart de
Waterbus tussen Vilvoorde en Brussel. Dit is een filevrije
‘buslijn’ de je toelaat om op een comfortabele en
aangename wijze te verplaatsen en ook kennis te maken
met een kanaalzone in volle ontwikkeling. Er komen ook
steeds meer culturele en/of feestelijke evenementen naar
het kanaalgebied zoals Brussel Bad en Couleur Café…
Het kanaal biedt m.a.w. een waaier aan mogelijkheden!
© Brussel Bad 2014

Biodiversiteit in de stad
Het kanaal wordt vandaag niet ervaren als een groene
omgeving. Nochtans ligt de meest opmerkelijke
groene long van de stad, het Koninklijk Domein van
Laken, langs het kanaal. Jaarlijks strijken er zo’n
200 reigers neer om in de hoge bomen hun nesten te
bouwen. Stroomafwaarts in Vilvoorde ligt het ‘Domein
3 Fonteinen’, een uitgestrekt, publiek toegankelijk
park. Nieuwe projecten in de buurt van het kanaal
zoals ‘Tivoli’, ‘Masui’ en ‘Watersite’ integreren groene
ruimte duidelijk in hun plannen. Gemeentelijke en
regionale parken, ecologische bermen, groene vlottende
eilanden, aanplantingen op het publieke domein en
groen ingerichte bedrijventerreinen vergroten tevens de
biodiversiteit in de stad.
Domein 3 Fonteinen - Vilvoorde
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