
Voor de vierde editie van het jaarlijks ‘Brabants zomeravondje’…  
verkenden we dit jaar andere ‘regionen’. Vanuit onze Vlaams- 
Brabantse gastgemeente Kapelle-op-den-Bos trokken we in de 
late namiddag op verkenning naar het ‘Noordelijk Eiland’ en naar 
Rupelmonde in het Scheldeland. Per boot keerden we ’s avonds 
van de Scheldestreek via het Zeekanaal terug naar Kapelle-op-
den-Bos. De jaren voordien waren Vilvoorde, Kampenhout-Leuven 
en Halle reeds aan de beurt geweest. 

Het werd weer een sfeervol zomers evenementje waar alle geno-
digden, o.m. de  bestuurders  en medewerkers van het project 
Kanaaltochten Brabant, de afgevaardigden van meewerkende 
instanties (socio-culturele organisaties, provincie Vlaams-Brabant, 
waterwegbeheerder) en burgemeesters en schepenen van aan-
gesloten kanaalgemeenten elkaar troffen in een relaxte sfeer.  

Wandeling en inhoudelijke activiteit  
rond een watergebonden thema

Na het hartelijk onthaal van burgemeester Else De Wachter op de 
Calandrokaai te Kapelle-op-den-Bos, vertrok het gezelschap van 
circa 50 deelnemers omstreeks 16u per bus naar de Zeesluis van 
Wintam-Bornem en het natuurgebied ‘Noordelijk Eiland’ (en het 
aldaar gelegen ‘Zeesluis Wintam Onthaalcentrum’ of ZWOC).
Het ‘Noordelijk Eiland’ is een prachtig nieuw stuk natuur, geprangd 
tussen Schelde, Rupel en Zeekanaal, en de nabije Zeesluis van 
Wintam. Een korte wandeling langs het sluizencomplex en door 
het natuurgebied met zijn kleurenmix van bloemen, zomergrassen 
en waterpartijen bracht ons tot aan de gebouwen van het ZWOC.
Albert Absillis, voorzitter van WenZ verwelkomde de genodigden 
in het ZWOC en Johan Laurent, Afdelingshoofd Zeekanaal bij 
WenZ, gaf er een inhoudelijke toelichting omtrent de scheepvaart 
en ontwikkelingen op en rond het Zeekanaal van Brussel naar de 
Schelde. 
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Na koffie en enkele foto’s ging het richting veersteiger, want daar 
lag de ‘Mozart’ reeds te wachten om het gezelschap over te varen 
naar Rupelmonde.
Te Rupelmonde strekten we omstreeks 18.30u nog even de benen 
in gezelschap van Scheldegids Carl Buts. De onderlegde en tege- 
lijkertijd amusante manier van vertellen van Carl bracht ieder, voor 
zover dit nog niet het geval zou geweest zijn, in opperbeste stem-
ming. We vernamen o.a. meer over het leven van Mercator, die 
500 jaar geleden in Rupelmonde geboren werd en de werking van 
de fameuze 16de eeuwse getijdenmolen, die nog steeds graan tot 
meel maalt...
Daarna waren we klaar voor het avondlijk boottochtje.

Gezellige avondlijke boottocht  
met een hapje en een drankje

Het belangrijkste doel  van deze informele avondboottocht die om 
19u te Rupelmonde van start ging was de medewerkers en ge-
meenten te bedanken voor hun steun aan het project van Kanaal-
tochten Brabant (KTB) en aan de Vaarhappening 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 grond-
gebied van Vlaams-Brabant en Brussel jaarlijks circa 45.000 deel-
nemers te onthalen en een interessant toeristisch vaaraanbod te 
bieden, dat bijna steeds  gecombineerd wordt met bezoeken aan 
plaatselijke bezienswaardigheden en ook steeds meer met fiets-
activiteiten. 



Het was de Voorzitter van de vzw KTB, gedeputeerde Jean-Pol 
Olbrechts, die aan boord de deelnemers hiervoor bedankte. 
Specifiek twee mensen, die van in het begin aan de kar, of moeten 
we zeggen aan de boot trokken, werden in de bloemetjes gezet. 
Met name Leo Peeters, oud burgemeester van Kapelle-op-den-
Bos, die dankzij het inhalen van een eenmalige Europese finan-
ciële ondersteuning voor het project KTB, het project ook werkelijk 
uit de steigers tilde. 
De andere gelauwerde was Toine De Coninck, oud voorzitter van 
Kanaaltochten Brabant. Ook hij zorgde in de moeilijke startperiode 
voor een doorbraak en bleef tijdens  zijn voorzitterschap alle mo-
gelijkheden aanwenden om het project verder te ontwikkelen.
Onverwacht werden ook  huidig voorzitter, Jean-Pol Olbrechts zelf 
en zijn echtgenote in de bloemetjes gezet. Zij bleken juist op  
8 augustus 2012 hun 42ste huwelijksverjaardag te vieren.   

Na de speeches, bedankingen en de versassing in de imposante 
Zeesluis van Wintam was het ook meteen tijd om het Brabants-
buffet aan te snijden. Toen het Breugheliaans dessert, rijstpap met 
bruine suiker! op de boot geserveerd werd, begon het al stilaan te 
schemeren boven het Zeekanaal. 
Sommigen genoten op het buitendek nog van het verfrissend 
briesje boven het water. Tevreden stapten we omstreeks 22u te 
Kapelle-op-den-Bos van boord.
 

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




