
‘Een zomers avondje… ergens op een Brabants kanaal’  
woensdag 10 augustus 2011 te Halle  

De derde editie van het jaarlijks ‘zomers avondje... ergens op een Brabants kanaal’ greep dit jaar plaats op woensdag 
10 augustus te Halle-Lembeek. De jaren voordien waren Vilvoorde en Kampenhout reeds aan de beurt geweest. 
Het werd weer een sfeervol zomers evenementje waar alle genodigden, o.m. de bestuurders en medewerkers  
van het project Kanaaltochten Brabant en de afgevaardigden van de samenwerkende aangesloten organisaties 
(kanaalgemeenten, provincie en waterwegbeheerder) elkaar troffen in een relaxte sfeer. 
‘Plezant, interessant en ontspannend’: dat waren de bewoordingen die je meest hoorde toen de deelnemers om-
streeks 22u ontscheepten na afloop van het avondlijk boottochtje van Lembeek naar Ittre.    
Ook dit jaar werd het traditioneel avondlijk boottochtje voorafgegaan door een meer inhoudelijke activiteit rond  
een watergebonden thema uit de streek. Het was vanzelfsprekend dat we dit jaar niet konden voorbijgaan aan  
het thema van de overstromingen van november 2011.
Overstromingen van Zenne en Zennekanaal die de gehele streek tussen Rebecq, Tubize, Halle, Beersel en Sint-
Pieters-Leeuw langsheen Zenne en kanaal zware schade hadden toegebracht.  
Het derde onderdeel van het drieluik, de ‘open’ promotionele activiteit voor pers en genodigden uit de toeristische 
professionele sector was dit jaar gericht op de namiddagrondvaart Halle - Ittre - Halle die tijdens het seizoen 
wekelijks op woensdag wordt aangeboden en die vanaf volgend  jaar in een nieuw kleedje zal gestoken worden.  
Hieronder treft u een beknopt verslag aan van de drie deelactiviteiten.  
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Namiddagrondvaart Halle - Ittre - Halle (14u)  

Speciale aandacht van pers en van de genodigden van  
de toeristische diensten werd gevraagd voor de wekelijkse  
Brabantse kanaalrondvaart ‘Halle - Ittre - Halle’. 
Een tachtigtal deelnemers genoten van het interessante traject 
en de humorvolle gids van dienst, Andre Leducq.  

Vertrokken vanuit het centrum van Halle versaste het schip 
‘De Ark’ (ooit een binnenschip voor het goederenvervoer, maar 
sedert 1985 verbouwd voor de passagiersvaart)  in de indruk-
wekkende sluis van Lembeek naar een 7m hoger niveau om 
vervolgens te Clabecq -Tubize  de gewest- en taalgrens te 
overschrijden.  

Op een deel van de terreinen van de vroegere metaalfabriek 
‘Forges de Clabecq’ zagen we  nieuwe installaties verrijzen voor 
de overslag op schepen van steenslag en macadam, gewon-
nen uit de nabijgelegen steengroeven van Quenast. Deze steen 
wordt gebruikt voor wegenbouw en havenconstructies. 

Aan deze rondvaart van 3,5 uur zal volgend jaar even 
gesleuteld worden. Vanaf 2012 zal een bezoek ingelast worden 
aan het indrukwekkende sluisplateau van Ittre, waar de sluis 
een verval heeft van 14m!



Educatieve wandeling rond de problematiek  
van de overstromingen (17u)  

Voorafgaand aan het traditionele avondboottochtje voor de 
genodigden van Kanaaltochten Brabant werd om 17u een 
gegidste wandeling georganiseerd rond het thema van de 
recente overstromingen, die de gehele Zennestreek tussen 
Rebecq en Anderlecht erg getroffen hebben.    

Voor deze gidsing deed Kanaaltochten Brabant een beroep op 
‘Coördinatie Zenne’ en op de Waterwegbeheerder WenZ om 
de deelnemers meer inzicht te geven in de oorzaken en om-
standigheden van de overstromingen van november 2010 en 
vooral te horen welke maatregelen nodig zijn om een herhaling 
te voorkomen. 

Burgemeester Dirk Pieters verwelkomde de circa 45 deel-
nemers en schetste eerst de situatie van het weekend van 14 
en 15 november 2010. Hij wees op de noodzaak van een goed 
inzicht in de feitelijke gebeurtenissen van die dagen. Vooral het 
feit dat het hoger dan de Zenne gelegen kanaal overstroomde 
was voor iedereen een verrassing. 

David Kuborn van Coördinatie Zenne liet tijdens de toelichtin-
gen ook organisaties en actiegroepen uit de Waalse Zenne-
streek aan het woord, die rapporteerden over de ernst van de 
overstromingen en hun kijk gaven op de zaak. Zij getuigden dat 
in het Waalse gedeelte van de Zennestreek naar aanleiding van 
deze overstromingen diverse actiegroepen zijn ontstaan en dat 
ook de verschillende gemeenten en de provincies hun krachten 
bundelden via het overlegcomité ‘Contrat de Rivière Senne’.  
De Waalse actievoerders zoeken daarbij samenwerking met de 
Vlaamse actievoerders.  

Heleen Haven van Coördinatie Zenne stelde in het kort het spe-
ciaal dossier voor dat haar vereniging over deze overstromin-
gen van Zenne en kanaal heeft gemaakt en dat vanaf heden 
via de website beschikbaar is voor het publiek en de mandata-
rissen. Zij benadrukte dat er wel degelijk oplossingen bestaan 
voor deze problematiek en verwees naar de concrete voorstel-
len die de vereniging op tafel legt.  

Bij de verschillende kunstwerken die belangrijk waren bij deze 
overstromingen (sluis, bypass en overstort van Lembeek) lichtte  
Johan Laurent, afdelingshoofd bij WenZ, afdeling Zeekanaal de 
gebeurtenissen van november 2010 toe en sprak over een aan-
tal maatregelen die thans overwogen worden. Hij benadrukte  
dat een aantal maatregelen slechts uitvoerbaar zijn op wat lan-
gere periode omwille van de vele betrokken instanties, de soms 
ingewikkelde administratieve procedures en het feit dat deze 
waterweg een erg grensoverschrijdend karakter heeft. 



Gezellig  avondlijk boottochtje met een etentje, 
een  drankje, een bezoek aan het kunstwerk  
van Ittre en een streepje muziek 

Belangrijkste doel van dit informeel avondtochtje dat om 18.30u 
aan de sluis van Lembeek van start ging was de medewerkers 
en medewerkende gemeenten te bedanken voor hun steun aan 
het project van Kanaaltochten Brabant (KTB) en aan de Vaar-
happening van 1 mei. 

Door de gezamenlijke inspanning van alle partners slagen de 
Brabantse gemeenten er met de hulp van de Provincie Vlaams-
Brabant en van de waterwegbeheerder WenZ in om op het 
grondgebied van Vlaams-Brabant en Brussel jaarlijks circa 
45.000 deelnemers te onthalen en een interessant toeristisch 
vaaraanbod te bieden, dat bijna steeds gecombineerd wordt 
met bezoeken aan plaatselijke bezienswaardigheden. 

Voorzitter van de vzw KTB, gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts, 
verwelkomde meer dan 50 deelnemers op de boot, waaronder 
alle burgemeesters van de aangesloten kanaalgemeenten uit 
de buurt, maar ook o.m. Albert Absillis, voorzitter van WenZ. 

Na een woordje van burgemeester Pieters en een korte voor-
stelling van het toerisme in Halle en in Pajottenland-Zennevallei 
door de schepen van toerisme van Halle, Mark Demesmaeker,  
greep secretaris van de vzw KTB, Nicole Van Belle de gele-
genheid van het 15-jarig bestaan van de vzw Kanaaltochten  
Brabant aan om enkele  mensen in de bloemetjes te zetten die 
in de moeilijke startperiode  een doorbraak realiseerden.  

Twee van de gelauwerde personen konden evenwel  niet op de 
boot aanwezig zijn: oud-voorzitter van KTB Toine De Coninck 
(op vakantie in het buitenland) en ook burgemeester en oud-
minister Leo Peeters was verhinderd. Johan de Beule, verte-
genwoordiger van Econet en eveneens medestichter van de 
vzw was wel aanwezig, net als de huidige voorzitter Jean-Pol 
Olbrechts, die ook mede de omstandigheden creëerde voor de 
ontwikkeling die later zou volgen.    

Ook schepen Freddy Busselot van Halle was er bij vanaf de 
start van de vereniging in 1996. In zijn toenmalige bevoegdheid 
voor schepen van toerisme kon hij jarenlang ook rekenen op de 
grote kennis en inzet van wijlen Theo Vekeman, oud-voorzitter 
van de VVV van Halle.  

Kanaaltochten Brabant en het toerisme van Halle hebben aan 
beide veel  te danken. 

De weduwe van Theo Vekeman, Ria Van Laet nam de  
bloemen en het eerbetoon voor Theo in ontvangst. 



Toen na de korte speeches effectief werd uitgevaren richting  
Ittre was het ook meteen tijd om het Breugheliaans Pajotten-
landbuffet aan te snijden.

Zo‘n flinke (en lekkere!) maaltijd bleek daarna ook goed van pas 
te komen om na de ontscheping te Ittre de steile klim naar het 
hoge sluiscomplex met succes te kunnen doen, met een mooi 
panoramazicht  als beloning. 

Op de hoogte van het sluisplateau van Ittre gaven David 
Kuborn en kanaalgids Frans Verbeke nadere uitleg over de 
werking van dit indrukwekkend sluiscomplex. Ook de actuele 
problematiek van te weinig water voor de versassingen van de 
schepen werd uitgelegd.  

Het begon reeds te schemeren toen de groep opnieuw in-
scheepte voor de terugweg en het Breugheliaans dessert, 
rijstpap met bruine suiker, op de boot geserveerd werd. 
Is daar gesmuld zeg!   

Terwijl het schip in goede vaart naar zijn thuishaven Halle  
terugkeerde riepen de Halse accordeonisten van ‘the Swinging 
Shoemakers’ met hun muziek en zang de aparte en nostalgieke 
sfeer op van havens, schepen en rivieren.  

De boot leek op sommige ogenblikken eventjes op... ‘dat kleine 
café aan de haven, waar de mensen gelijk en tevree zijn’.

Tot volgend jaar... op een zomeravond... ergens op een Brabants kanaal! 


