
Kanaal
in beweging!

Welkom op de infomarkt!
De schetsen van de Zuid-, Bospoort- en Nederhembrug zullen 
tentoongesteld worden op de infomarkt die op 25 juni 2015 
van 15u tot 21u plaatsvindt in CC ’t Vondel.  Vertegenwoordigers 
van Waterwegen en Zeekanaal NV, het studiebureau en de stad       
zullen er klaar staan om uw vragen te beantwoorden en om te           
luisteren naar uw suggesties en bedenkingen.  Iedereen welkom!

Een nieuwe toekomst 
voor een oud kanaal
Er wordt al lang over gesproken, maar nu krijgen 
de plannen stilaan écht vorm.  Het kanaal naar 
Charleroi zal in de komende jaren een grondige 
facelift ondergaan, te beginnen bij de doortocht 
Halle. Het totaalproject moet het kanaal beter 
bevaarbaar maken maar tegelijk de band van 
deze oude waterweg met zijn omgeving 
versterken. 

Het eerste wat zal worden aangepakt zijn 
de bruggen in Halle. Hiervoor zijn reeds de 
eerste stappen gezet. Zo heeft Waterwegen 
en Zeekanaal NV (W&Z) een externe ont-
werper, met name de THV Arcadis Belgi-
um-Ney & Partners, aangesteld voor de    
opmaak van het ontwerp van de Zuid-, 
Bospoort- en Nederhembrug.

Na een grondig vooronderzoek heeft 
het studiebureau een architecturale 
visie ontwikkeld en zijn de eerste 
schetsen van deze drie bruggen 
opgemaakt.  De komende maan-
den zal het studiebureau dit    
verder uitwerken naar een voor-
ontwerp.
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Schaalvergroting niet afgewerkt
De aanleg van het kanaal naar Charleroi startte 
in 1827, naar plannen van de Doornikse ingenieur 
Jean-Baptiste Vifquain. De nieuwe waterweg moest 
een alternatief bieden voor de grillige Samber en 
Zenne en zo in de eerste plaats de expansie van 
Charleroi wind in de zeilen geven. 
Het kanaal werd uiteindelijk opengesteld in 1832 
en groeide dan snel uit tot een belangrijk kolen-           
afvoerkanaal, toegankelijk voor schepen tot 70 ton 
die  speciaal voor dit kanaal werden ontworpen, de      
zogenaamde ‘baquets de Charleroi’. 
Mettertijd werd de tonnenmaat van het kanaal      
uitgebreid tot een maximum van 1350 ton op het 
gedeelte tussen Charleroi en Clabecq en (gedeeltelijk) 
op het stuk tussen Lembeek en Brussel.  Deze schaal-
vergroting werd echter nooit afgewerkt, zodat de 
huidige kanaalbreedte en -diepte en de infrastruc-
tuur op het deel Lembeek-Brussel en de doortocht 
van het kanaal in Halle tot op vandaag ontworpen 
zijn voor schepen tot 600 ton en slechts deels toe-
gankelijk zijn voor schepen van 1350 ton. Bovendien 
zijn de huidige kanaalinfrastructuur en kunstwerken 
verouderd en aan vervanging toe.

Deel van Europees netwerk
Op Europees niveau werd het kanaal naar Charleroi 
intussen opgenomen in het Europees transportnet-
werk (TEN) van internationaal belang en werd het 
kanaal gecatalogeerd onder klasse IV, met als richtlijn 
het kanaal volledig geschikt te maken voor schepen 
tot 1350 ton.  Deze aanbeveling werd opgenomen 
in het Infrastructuurmasterplan Vlaamse Waterwe-
gen, dat de ambitie van de Vlaamse regering moet 
waarmaken om zich binnen Europa te kunnen                  
onderscheiden op het vlak van slimme en duurzame        
logistiek en dit onder meer door een bevordering 
van de binnenvaart.

Het hoofddoel van de modernisering van het Kanaal naar Charleroi is het verbeteren van de                            
toegankelijkheid van deze waterweg voor binnenschepen en voor de containervaart. Daarnaast 
wordt ook veel aandacht besteed aan het op duurzame wijze verhogen van de mobiliteit, leefbaarheid 
en vlotte bereikbaarheid van de stad Halle en de andere gemeenten langs het kanaal. De plannen 
die momenteel worden uitgewerkt moeten dan ook de band versterken tussen het kanaal en zijn                                     
omgeving, met onder meer de aanleg van nieuwe wandel- en fietskades, meer biodiversiteit langs de 
oevers, een betere waterbeheersing en ruimte voor stadsontwikkeling in een groen en watergebonden 
kader.  Zo wordt de modernisering van het kanaal voor iedereen een win-win-verhaal.
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Een zicht op het kanaal zoals het vandaag is.  
In de komende jaren zal dit uitzicht grondig 

veranderen.  Niet alleen zullen de afmetingen 
van het kanaal en de bruggen en sluizen worden       

aangepast om de bevaarbaarheid te verbeteren, de 
oevers zullen ook worden heraangelegd met veel 

aandacht voor recreatie, stadsontwikkeling, 
natuur en een betere waterbeheersing

•	 Vervanging van de Bospoortbrug door een        
beweegbare brug, gereserveerd voor de zwakke 
weggebruiker en het openbaar vervoer;

•	 Bouw van een nieuwe vaste brug voor het           
gemotoriseerde verkeer, gesitueerd ten zuiden 
van het centrum van Halle en met een vrije 
hoogte van 7 meter;

•	 Aanleg van een bijkomende voetgangersbrug 
over het kanaal in het verlengde van de huidige 
brug over de sporen aan de Sint-Annastraat;

•	 Vervanging van de sluizen van Lembeek en   
Halle door nieuwe grotere sluizen;

•	 Vervanging van de Zenneduiker onder het      
kanaal door een nieuwe dieper aangelegde 
duiker;

•	 Heraanleg van de stadskaaien waarbij de          
waterbeleving versterkt wordt;

•	 Heraanleg van nieuwe oevers buiten het         
stadscentrum.

Het kanaal begint of stopt natuurlijk niet in Halle. Zo 
zullen op termijn ook de bruggen en oevers in Sint-
Pieters-Leeuw, Ruisbroek, Drogenbos en Lot worden 
vernieuwd. Daarbij worden ook de sluizen van Lot 
en Ruisbroek vervangen door nieuwe grotere slui-
zen.  Op bladzijde vier vind je een overzicht van de 
geplande werken en de principes die hierbij zullen 
worden gehanteerd.
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Scenario’s voor vernieuwing
Binnen dit algemene kader bestudeert Waterwe-
gen en Zeekanaal NV al geruime tijd op welke wijze 
de modernisering van het kanaal in Halle kan ge-
realiseerd worden. Meerdere verdiepingsscenario’s       
werden besproken met de verschillende betrokken 
partijen, en voorgesteld aan de bevolking.
In juni 2014 resulteerden de verschillende overlegron-
des in een protocol tussen Waterwegen en Zeekanaal 
NV en de stad Halle. 

Elementen van de modernisering
De verschillende elementen van de modernisering 
van het kanaal in Halle zijn de volgende: 

•	 Verdieping van de kanaalbodem met 1m95;
•	 Verlaging van het waterpeil met 1m15;
•	 Vervanging van de bestaande bruggen door   

nieuwe bruggen met een vrije hoogte van 7m;

Welkom op de 
infomarkt!
Op donderdag 25 juni 2015
van 15u00 tot 21u00 in CC ‘t Vondel.
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Te (ver)bouwen brug

Te vernieuwen sluis

VLAANDEREN

Opwaardering van het hele traject
De plannen en ideeën voor de opwaardering van het kanaal zijn op het Vlaamse grondgebied het verst gevorderd 
voor de aanpassingen in Halle en Lembeek. Voor de opwaardering te Ruisbroek, Drogenbos, Lot en Sint-Pieters-
Leeuw maakt W&Z momenteel een gelijkaardig streefbeeld op. Daarin wordt onderzocht op welke manier de oevers, 
de bruggen en de sluizen kunnen ingericht worden. Voor het hele project is eveneens een milieueffectenrapport 
(MER) in opmaak.
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Meer info?
Wil je op de hoogte blijven over de voortgang van het 
project rond de modernisering van het Kanaal naar 
Charleroi of heb je specifieke vragen?  Contacteer ons 
dan via zeekanaal@wenz.be, telefonisch via het 
nummer 03-860 62 11 of surf naar onze website:

www.wenz.be
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Principeschets nieuwe Bospoortbug. Het autoverkeer wordt   
afgeleid naar de Zuid- en de Nederhembrug. De nieuwe 
Bospoortbrug wordt een beweegbare brug die enkel door de 
zwakke weggebruikers en het openbaar vervoer zal gebruikt 
worden. Het jaagpad zal op de rechteroever onder de brug 
doorlopen.

Verbreding en verdieping t.h.v. Molens van Ruisbroek.  
Al naargelang de ruimtelijke situatie zullen de nieuwe 
oevers ofwel in bakprofiel of in een groen talud worden 
aangelegd.

Nieuwe sluis te Halle. De nieuwe sluis van Halle wordt 
stroomafwaarts van de bestaande sluis voorzien.          
De bestaande sluis zal op termijn volledig verdwijnen.

Verlaagde kades. Bij de aanleg van de nieuwe kaaien in de        
doortocht Halle worden de kades zoveel als mogelijk verlaagd om 
de waterbeleving te versterken.


