
Woensdag 20 augustus 2014  
Namiddagprogramma van 14u tot 17.30u

Terreinverkenning per boot van het ‘Zennekanaal’  
tussen Brussel-centrum en de Gewestgrens  

(Sint-Pieters-Leeuw)

Tijdens de tocht: toelichting van het goedgekeurde  
Brussels ‘Kanaalplan’ en van de diverse projecten   

 
Een gezamenlijke activiteit van Brussels by Water, Coördinatie Zenne en Kanaaltochten Brabant 

* Alle foto’s zijn downloadbaar via: http://www.brusselsbywater.be/downloads/2014-08-20_BBW-NL/index.html





1. Aan de openbare aanlegsteiger voor passagiersschepen in het Becodok in Brussel (Sainctelette, Havenlaan 6) liggen de ingehuurde schepen klaar om de deelnemers 
van de boottocht van Brussel-centrum tot Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) te ontvangen.
Deze studienamiddag op het water is een gezamenlijke organisatie van drie verenigingen Brussels by Water, de milieuvereniging ‘Coördinatie Zenne’ en Kanaaltochten 
Brabant. Diverse instanties en personen verlenen hun medewerking om info en toelichting te verstrekken. Wegens het groot aantal deelnemers (90 pers.) en de minder 
gunstige weersvooruitzichten, werd op de valreep een bijkomend schip ingeschakeld. Alle fietsen werden gegroepeerd op het ene schip om maximaal ruimte vrij te maken 
voor het groot aantal deelnemers op het andere schip.   



2. Registratie van de deelnemers. 



3. V.l.n.r.: Michel De Bièvre - CEO van Tour & Taxis en voorzitter van de Brusselse Havengemeenschap, David Kuborn - voorzitter van Brussels by Water,  
Walter Roggeman - moderator van dienst, bestuurder van de vzw Grenzeloze Schelde en voorzitter van Natuurpunt Vlaanderen en Dirk Van De Putte, adjunct-directeur 
van het ATO (Brussels Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling) verwelkomen de aanwezigen.



4. De schepen zijn vertrekkensklaar. Er zal eerst gedurende een half uur stroomafwaarts gevaren worden door het Becodok en het Vergotedok om vervolgens rechtsom-
keer te maken en de steven te wenden richting Ruisbroek, waar om 18u de tweede boottocht met etentje zal beginnen, voorbehouden voor de aangesloten leden van de 
vzw Kanaaltochten Brabant. Tijdens deze avondtocht zullen de plannen en projectvoorstellen voor de vernieuwing van het Vlaams gedeelte van het kanaal naar Charleroi 
door afgevaardigden van WenZ (Waterwegen en Zeekanaal) worden toegelicht.   



5. Afvaart van het schip Katima, dat buiten de zomervakantie gebruikt wordt als educatief schip van de organisatie ‘De Milieuboot’.
De 90 deelnemers zitten allen op het buitendek van de Katima. 
Namens de organisatoren licht David Kuborn, voorzitter van Brussels by Water, het opzet van deze activiteit toe. Hij formuleert een aantal uitdagingen en vraagt de deel- 
nemers hun visie en projecten op vrijmoedige wijze toe te lichten. Hij zegt dat de inrichtende organisaties staan voor een multifunctionele waterweg die maximaal beant-
woordt aan de maatschappelijke, economische en ecologische meerwaarden die via het kanaal kunnen gerealiseerd worden. Het sleutelbegrip is daarbij ‘integraal beheer’, 
waarbij vele aspecten van waterwegbeheer een grensoverschrijdend karakter hebben en die dus ook vaak een gewestoverschrijdende afstelling en samenwerking vergen  
(waterbeheersing, waterkwaliteit, ecologie, vervoer te water, natuur, dimensies van kunstwerken voor scheepvaart, bedieningsuren, mobiliteit, enz.).           



6. Moderator van dienst is Walter Roggeman, bestuurder van de vzw Grenzeloze Schelde  
en tevens voorzitter van Natuurpunt Vlaanderen.  



7. Het centraal gelegen Vergotedok, de grote bevaarbare wateroppervlakte in het centrum van Brussel (1000m lang, 120m breed) verrast de deelnemers op  
contrasterende beelden en vergezichten. Op het schip o.m. Serge Kempeneers, directeur ‘Groene Ruimten’ alsook Machteld Gryseels, directeur ‘Kwaliteit van  
het Leefmilieu en Natuurbeheer’ van Leefmilieu Brussel (BIM). 
Vooral in deze zone van Vergotedok en Becodok zal een nieuw evenwicht moeten groeien tussen de economische activiteiten langs het water en de vele nieuwe woon-, 
werk- en recreatieprojecten. De leefbaarheid van deze ondertussen snel verstedelijkende zone zal daarbij moeten versterkt worden door vergroening, nutsvoorzieningen 
en kwalitatieve openbare ruimte. De mobiliteit in deze zone garanderen, waar het kanaal een groot barrière-effect heeft, vormt daarbij een bijzondere uitdaging. Specifiek 
in deze zone is ook dat er vele grote evenementen plaatsgrijpen (Tour & Taxis, Brussel Bad, e.a) en de stad Brussel, waarvan het historisch centrum ooit aan een water-
weg lag, verbindingen zoekt om haar historisch centrum opnieuw beter te verbinden met het ‘Zennekanaal’, dat ondertussen mede als gevolg van de uitdijende verstede- 
lijking, dé waterweg is geworden van Brussel. De nieuwe Brusselse regering spreekt over het kanaal als ‘de nieuwe ruggengraat van het Brussels Gewest’.  
Het fietspad langs de Havenlaan, dat in de voorbije jaar gerealiseerd werd geeft de zwakke weggebruikers nieuwe mogelijkheden, maar de overgangen op de drukke ver-
keersknooppunten aan de bruggen over het kanaal blijven echte knelpunten.    



8. William Lerinckx, executive officer van de Atenor Group, licht het project van 
‘UP-site’ toe (hoogste woontoren van België -140m-, gelegen aan het Redersplein). 



9. Het metaalrecyclagebedrijf ‘Stevens en Co’ op de achtergrond. 



10. Alfons Moens, directeur-generaal van de Haven van Brussel licht de werking van de Haven toe en schetst een aantal ontwikkelingen en uitdagingen.  
Hij stelt de belangrijkste projecten van de Haven voor. Hij geeft ook toelichting bij het  project van een ‘materialendorp’ in het Vergotedok en over de functie van magazijn- 
opslag ten bate van de Brusselse distributiebedrijven en winkels. Op die wijze zouden meer zware vrachtwagens uit het Brusselse centrum kunnen gehouden worden en 
zou de materialentoelevering van winkels in het centrum kunnen gebeuren met kleine bestelwagens.      



11. Serge Kempeneers legt uit waarom het kanaal en haar oevers belangrijk zijn in het kader van de uitbreiding van de groene ruimten. Hij vertelt ook over de inplanting 
van het nieuwe hoofdgebouw van Leefmilieu Brussel (passief kantoorgebouw) op de site van Tour & Taxis.  
Onlangs besliste de Brusselse regering dat het toekomstig Brussels Museum voor hedendaagse kunst gehuisvest zal worden in het huidige Citroëncomplex aan de  
Akenkaai te Brussel. De Akenkaai langs het kanaal is ook de plaats voor talrijke grote openluchtmanifestaties, zoals o.m. Brussel Bad tijdens de vakantiemaanden. 



12. Voor het hoofdkantoor van de bank KBC aan de Havenlaan bevindt zich de belangrijkste vertrek- en aankomstplaats van het project ‘de Waterbus’, die sinds 2013 een 
regelmatige bootverbinding verzorgt tussen Brussel en Vilvoorde en vanaf 2014 tijdens de zomervakantie ook een korter Brussels traject realiseert (‘summer-city Water-
bus’) tussen Brussel-Akenkaai, Laken-Centrum, Van Praetbrug en Heembeekkaai.   



13. Michel De Bièvre, CEO van Tour & Taxis en tevens voorzitter van de Brusselse 
Havengemeenschap, ziet in het ‘Kanaalplan’ van de Brusselse regering vele mogelijk- 
heden tot ontwikkeling van de kanaalzone, ook al zal dat voor vele belanghebbenden aan-
passingen vergen.  
Hij spreekt ook over het belang van de effectieve uitvoering van reeds lang geplande 
werken zoals de Picardbrug over het Becodok die ook voor de bedrijven heel belangrijk is.  
De tewerkstelling op de site van T&T zal in de komende jaren nog toenemen met enkele 
duizenden eenheden (o.m. het nieuwe BIM-gebouw en de verhuis van de Vlaamse Admini- 
stratie) en een verkorting van de loopafstand tussen het Noordstation en de linkeroever is 
daarbij belangrijk. Ook de doortrekking van de lijnen van het openbaar vervoer noemt hij 
een prioriteit.        



14. De molentjes langs het lange en smalle kanaal op het grondgebied van Molenbeek tussen Brussel-Stad (Sainctelette) en Anderlecht verwijzen niet alleen naar de 
naam van de gemeente, maar geven ook kleur aan de waterkant van de gemeente Sint-Jan-Molenbeek. 
Molenbeek doet grote inspanningen om op haar grondgebied de metamorfose van het kanaal te ondersteunen. De Molenbeekse schepen bevoegd voor wonen, Karim 
Majoros wees op de resultaten van de wijkcontracten en zei dat zijn gemeente zich inschrijft voor verdere ontwikkeling van de oevers van het kanaal waar het een uit- 
daging wordt om een grotere sociale mix te bereiken en meerdere functies van het water te ontwikkelen.   



15. Karim Majoros, schepen huisvesting in Molenbeek. 20 jaar wijkcontracten en project 
FEDER laten zich voelen. De uitdaging voor de Molenbeekse kanaalzone is het behoud  
van sociale diversiteit en het ontwikkelen van een veelheid aan functies van het water.



16. Het kanaal tussen Sainctelette en de Ninoofse poort: voormalige industriële gebouwen worden verbouwd tot woongelegenheden, hotels (o.m. Meiningerhotel) en 
nutsvoorzieningen. Het’ Klein Kasteeltje’ op de rechteroever. 



17. Het niveauverschil tussen water en oevers bedraagt in deze zone ongeveer 5m. Omdat het kanaal op deze plaats ook smal is (22m breed) en de bruggen laag (de 
onderdoorvaarhoogte voor de schepen is max 4,3m) is het kanaal in deze strook weinig zichtbaar vanaf de kanaaloevers.   
Nieuwe bruggen over het kanaal zijn in deze zone gepland om het barrière-effect van het kanaal tussen Brussel-stad en Molenbeek te verminderen. Merk ook de Graffiti- 
kunst langs op de verticale wanden van het kanaal. Naast het kanaal loopt de ondergrondse Zenne. Daarboven bevindt zich een deel van de kleine Ring, die in het voor-
bije decennium grondig werd vernieuwd 



18. Het schip vaart onder het verkeersknooppunt van de Ninoofse Poort de sluis van Molenbeek in.  



19. Paul Thielemans, public relations Abattoir NV, vervangt Joris Tiebout, CEO van Abattoir, die verhinderd was. Paul Thielemans schetst het project van Abattoir in Anderlecht.    



20. Na de versassing verlaten we de sluis van Molenbeek op weg naar Anderlecht. 
De sluis van Molenbeek vervult een essentiële rol in de beveiliging van het laaggelegen Brussel tegen overstromingen vanuit de waterweg, de Zenne en haar bijrivieren.  
Het gehele sluisplateau is volledig omrand door een soort kom. Zelfs als het sluiscomplex zelf helemaal overstroomt (wat in november 2010 gebeurde) dan zorgt de kom- 
structuur er voor dat alle water toch naar het 4m lager kanaalniveau stroomafwaarts de sluis wordt afgevoerd zonder overstromingen van de omgeving te veroorzaken.  



21. De eertijds grauwe zone van de tweedehands autohandel langs het kanaal wordt gesaneerd en wordt stap voor stap attractiever en groener. 



22. De enige nog resterende ophaalbrug in de stedelijke zone van het ‘Zennekanaal’ in Brussel: de Godshuizenbrug in Molenbeek. 



23. Nadat we onder de metrobrug/-station ‘Delacroix’ zijn gevaren, varen we vervolgens onder de spoorwegbrug die de bypass-verbinding maakt met het Weststation en 
die 5m hoog is boven het waterniveau. Op de linkeroever licht Amélie Rigaux van Euclides het project Port-Sud voor. De oude maalderij krijgt een onthaalfunctie voor  
bedrijven en centra voor professionele integratie en wordt ook een interpretatiecentrum voor de wijk.
We varen vervolgens onder het groot verkeersknooppunt van de Kuregembrug.  
Deze brug bevat 11 rijvakken en heeft een onderdoorvaarthoogte voor de schepen van 4,45m. Het fietspad dat onder de brug loopt, laat fietsers en voetgangers toe om  
op een veilige manier onder dit verkeersknooppunt door te gaan.    



24. Yvette Zégé, urbaniste van de gemeente Anderlecht presenteert het Masterplan Biestebroek. Op de achtergrond merkt men ook de aanwezigheid van opslagplaatsen 
van brandstoffen op de Kaai die zich hier zeer dicht bij andere gebouwen en kantoren bevinden.   



25. Biestebroekkaai: vestiging van een bouwfirma langs de kaai, waardoor fietspad langs het kanaal wordt onderbroken.   



26. Het Schippersdok in Anderlecht: het kanaal en haar groene oevers vormen hier een groene buffer tussen de vernieuwde, maar niet watergebonden nieuwe bedrijven-
terreinen op de rechteroever (die een zeer grote werkgelegenheid bieden) en de vele woongelegenheden op de linkeroever. De Haven heeft deze zone voorbehouden voor 
permanent verblijf van woonschepen. Het fietspad en de aangrenzende grasperken versterken de leefbaarheid en de mobiliteit voor de zwakke weggebruikers en bewoners. 



27. Elke Roex, schepen van Anderlecht en Brussels parlementslid: “Ook Anderlecht keert het aangezicht naar het kanaal - We hechten nu veel meer belang aan het kanaal”.   



28. In de sluis van Anderlecht werden ook de hemelsluizen opengezet en daarom verhuisden de deelnemers naar de binnenruimten van het schip. 



29. Commentaar overbodig. 



30. Dirk Van De Putte, adjunct-directeur van het ATO (Brussels Agentschap voor Territoriale 
Ontwikkeling), de gewestelijke organisatie die onder de minister-president ressorteert en de 
sturing en communicatie voor de vernieuwing van de Brusselse kanaalzone verzorgt, geeft 
uitleg bij de principes van het goedgekeurde ‘Kanaalplan’. Hij zegt dat de regeringsverklar-
ing van de nieuwe Brusselse gewestregering vermeldt dat de vernieuwing van de kanaal-
zone het belangrijkste project wordt van de nieuwe regering.      



31. De sluis van Ruisbroek. 



32. Tijd voor vragen en opmerkingen en besprekingen.  



33. Guy Jadin, voorzitter van SOS Inondations uit Tubize, licht de problematiek toe van de regelmatige overstromingen van de Zenne stroomopwaarts Brussel en vooral 
in het Waalse gedeelte van het Zennebekken (Ittre, Tubize, Rebecq). Deze overstromingen kunnen volgens zijn organisatie alleen succesvol beheerst worden door een 
gecoördineerde aanpak op bekkenniveau. De oplossingen van de waterbeheersing in zijn streek zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de beslissingen die genomen 
worden door de Vlaamse en Brusselse waterwegbeheerders.  



34. We verlaten de sluis van Ruisbroek.



35. Zicht op het Vlaamse gedeelte van het kanaal naar Charleroi.



36. De indrukwekkende voormalige maalderij ‘Moulins de Ruysbroeck’ of de ‘Molens van Ruisbroek’ werd omgevormd tot woongelegenheden en kantoren.



37. Ontscheping van de deelnemers aan de nieuwe aanlegkaai van Sint-Pieters-Leeuw, waar de schepen in gereedheid worden gebracht voor de avondtocht met de  
genodigden van Kanaaltochten Brabant voor de ‘verkenning van het kanaal tussen Ruisbroek en Lembeek/Halle’. 


