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   Het Albertkanaal

Vaartechnische gegevens van het Albertkanaal. Bron: De Vlaamse Waterweg nv.

Het Albertkanaal is 129 km lang en verbindt het industriebekken van Luik via de Maas met de haven van 
Antwerpen. Het kanaal doorkruist 4 rivierbekkens: het Maasbekken, het Demerbekken, het Netebekken en  
het Benedenscheldebekken. 

In Monsin (Luik) staat het kanaal in open verbinding met de Maas. Van hieruit wordt Maaswater naar het Albert-
kanaal geleid met een voedingsdebiet van ongeveer 20 m³/s. De Maas is echter een regenrivier met een sterk 
wisselend debiet. Haar winterdebiet kan meer dan 1000 m³/s bedragen, terwijl haar zomerdebiet tot lager dan 
20 m³/s kan gaan. Op 17 januari 1995 sloten Vlaanderen en Nederland het Maasafvoerverdrag. Dat is een 
verdrag dat afspraken bevat rond de toegestane waterafname van de Maas en de verdeling van het water tussen 
Vlaanderen en Nederland.
 

Het Albertkanaal vroeger en nu

Rond 1900 ontstonden er problemen met het transport op de Kempense kanalen. Door de ontdekking van steen-
kool in Limburg en de groeiende staalindustrie in Luik werden de Kempense kanalen al gauw te klein en de 
scheepvaart werd vertraagd door het groot aantal sluizen en beweegbare bruggen. In 1910 ontstond de gedachte 
om een rechtstreekse verbinding via het water tussen Luik en Antwerpen te voorzien, een verbinding die langs 
de Kempense kanalen zou lopen. Dit nieuwe kanaal moest toegankelijk zijn voor schepen met een tonnenmaat 
tot 2000 ton. In 1930 gaf koning Albert I de symbolische eerste spadesteek voor het kanaal dat naar hem werd 
genoemd. 
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Gedurende negen jaar hebben bijna 12.000 mensen aan het nieuwe kanaal gewerkt. Het hoogteverschil tussen 
Luik en Antwerpen van 55 meter wordt door zes sluizen overwonnen. In 1940 werd het Albertkanaal in gebruik 
genomen, maar door de oorlog kwam de exploitatie pas in 1946 goed op gang. De economische welvaart,  
de motorisering en de stijging van de tonnenmaat zorgden er voor dat het kanaal al snel verzadigd raakte.  
In 1968 werden de eerste moderniseringswerken uitgevoerd: het kanaal werd verbreed tot 100 meter, de oevers 
verstevigd en op elk van de zes sluizencomplexen werd een duwvaartsluis gebouwd van 200 meter lang en 
24 meter breed. Om de blijvende groei op te vangen en vervoer over het water verder aan te moedigen, wordt 
het kanaal momenteel opnieuw aangepakt. Het is de 
bedoeling om alle bruggen over het Albertkanaal te 
verhogen tot 9,10 meter met een doorvaarbreedte van 
86 meter. Op die manier zullen schepen met 4 lagen 
containers onder de bruggen kunnen doorvaren en 
vierbaksduwvaarten tot 10.000 ton elkaar veilig kunnen 
kruisen. Tussen Hasselt en Antwerpen zijn al heel wat 
bruggen vervangen, maar rond Genk zijn de meeste 
bruggen nog niet vernieuwd. Een aantal bruggen in de 
buurt van Bilzen en Lanaken moeten niet verhoogd 
worden, omdat zij al meer dan 9,10m doorvaarthoogte 
hebben, door de diepe ligging van het kanaal in het 
landschap. De breedte van deze bruggen vormt echter 
nog een probleem.  

Klimaatverandering en scheepvaart 

Met een jaarlijks transport van meer dan 40 miljoen ton aan goederen, is het Albertkanaal één van de 
belangrijkste kanalen van België. Het Maaswater dat het Albertkanaal, maar ook de Zuid-Willemsvaart en 
de andere Kempense kanalen bevloeit, wordt aangewend voor verschillende toepassingen. Het water wordt 
bijvoorbeeld gebruikt voor de bediening van de sluizen voor de binnenvaart, maar er wordt ook water uit het 
Albertkanaal gebruikt voor drinkwaterproductie in de provincie Antwerpen. Verder benutten bedrijven het 
kanaal voor koel- en proceswater, bv. de papierfabriek Sappi in Lanaken. Ten slotte wordt het water in beperkte 
mate gebruikt voor irrigatie van natuurgebieden en landbouwgronden. 

Het Maasafvoerverdrag beperkt echter het onttrekkingsdebiet uit de Maas tijdens droge perioden. Een deel van 
het water moet immers ook naar de Nederlands kanalen stromen, zoals het Julianakanaal of het Nederlandse 
deel van de Zuid-Willemsvaart. Daarbij zal de huidige klimaatverandering resulteren in drogere zomers, met 
minder maaswater, waardoor niet voldaan kan worden aan de normale waterbehoefte van de kanalen. En dat 
heeft gevolgen voor de gebruikers van het kanaal en voor de economie. 

De sluis in Genk is nog niet vernieuwd. De voormalige elektriciteits-
centrale van Langerlo op de achtergrond. 

De sluis van Hasselt is voorzien van een pompinstallatie.
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Afmetingen van de Archimedes schroeven in de installaties: L: 28m, diameter: 4.3m, gewicht: 85ton, capaciteit: 3 à 5 m³/s.  
Bron: De Vlaamse Waterweg nv. 

Om negatieve gevolgen te vermijden zonder afbreuk te doen aan het Maasafvoerverdrag, worden water-
besparende maatregelen toegepast op het Albertkanaal. De belangrijkste maatregel is de bouw van pomp-
installaties en waterkrachtcentrales aan de sluiscomplexen. Deze constructies houden het Albertkanaal op peil 
bij waterschaarste en genereren groene stroom bij wateroverschot. De combinatie van pompinstallatie enerzijds 
en waterkrachtcentrale anderzijds is uniek in de wereld. Reeds 4 van de 6 sluizencomplexen op het kanaal zijn 
hiermee uitgerust. Genk en Diepenbeek volgen nog. Om te beletten dat vissen in de pompinstallatie terecht 
komen, kregen de pompinstallaties een lichtflitssysteem dat de vissen op afstand houdt. 

Industrie

Tussen Lanaken en Tessenderlo liggen vijf insteek-
havens, waarvan drie voormalige kolenhavens in  
Genk, Heusden-Zolder en Beringen. Aangezien de 
steenkoolmijnen ten noorden van het Albertkanaal 
lagen, zijn deze kolenhavens allemaal op de rechter-
oever gesitueerd. Kolen werden destijds per spoor 
rechtstreeks aangevoerd van de Limburgse mijnen 
naar het Albertkanaal, van waar ze verscheept 
werden richting Luikse staalindustrie. De sites rond 
de kolenhavens worden tegenwoordig gebruikt of 
herontwikkeld als bedrijventerreinen in het kader 
van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). 
Het ENA is een project van de Vlaamse regering dat 
het Albertkanaal als een economisch verlengstuk van 
de haven van Antwerpen ziet. ENA wil bedrijven 
aantrekken die inspelen op de multimodale troeven van het Albertkanaal en voornamelijk een watergebonden 
bedrijvigheid ontwikkelen. 

De stad Genk is sinds de opkomst van de steenkoolmijnen een belangrijke industriestad langs het kanaal. Na de 
sluiting van de koolmijnen, moest de stad zich heroriënteren. De overheid kon autofabrikant Ford aantrekken, 
dat zich vestigde op het industrieterrein Genk-Zuid en zo opnieuw werkgelegenheid creëerde. In 1997 kwam 
de kolenhaven in handen van de Groep Machiels en Arcelor en werd ze omgebouwd tot een binnenhaven en 
containerterminal. Multimodale overslag werd mogelijk gemaakt en de spoorinfrastructuur werd uitgebreid, wat 
verdere ontwikkeling van Genk-Zuid en Genk-noord mogelijk maakte. De Genkenaren kregen echter opnieuw 
slecht nieuws, toen Ford Genk in 2014 de deuren sloot en enkele jaren later ook de elektriciteitscentrale van 
Langerlo buiten werking trad. De veerkracht van Genk wordt nu op de proef gesteld, want Genk-Zuid wordt 
volledig gesaneerd en moet binnenkort opnieuw bedrijven aantrekken. Logistiek bedrijf Essers settelde zich 
alvast, maar in de toekomst wilt men vooral watergebonden bedrijven aantrekken, om de impact op het verkeer 
en het milieu te beperken. 
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De oude site van Ford Genk ligt er nog verlaten bij, maar wordt gesaneerd.

Verder langs het kanaal richting Lanaken, vinden we o.a. bedrijven voor bouwmaterialen en grondbewerking, 
metaalindustrie zoals staalrecyclage Recylux, de papierfabriek Sappi Lanaken NV, de leemontginning in 
Lanaken en staalplaatwalserij Aperam. Aperam is een Sevesobedrijf, wat betekent dat ze activiteiten heeft 
waarbij gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, behandeld, geproduceerd of gebruikt. Al deze bedrijven zijn 
watergebonden. Ze vervoeren hun grondstoffen of (half)afgewerkte producten per schip. Sommige nemen 
proces- of koelwater uit het kanaal, dat na gebruik gezuiverd wordt en in de omliggende beken terecht komt.  
De papierfabriek Sappi is het enige bedrijf langs dit traject dat zijn gezuiverd afvalwater in het kanaal mag lozen. 
 

Landbouw

Het Albertkanaal vormt op ons traject de grens tussen 
de Kempen in het noorden en de Haspengouw in 
het zuiden, een landbouwstreek met veel fruitteelt. 
Langs de hoge kanaaltaluds op het Albertkanaal tussen 
Lanaken en Kanne mogen landbouwers water pompen 
uit het kanaal voor de irrigatie van hun gronden. 
Aardbeienkwekers maken bij droogte gretig gebruik 
van het kanaalwater. In de taluds waar vroeger mergel 
werd ontgonnen bieden de grotten een geschikt 
klimaat om champignons te kweken. 

De intensieve landbouw in Zuid-Limburg, gaat gepaard met heel wat bemesting. De meststoffen, met vooral 
stikstof- en fosforhoudende stoffen, komen via afstromend regenwater ook in de omliggende beken en zelfs in 
het kanaal terecht.

Mergelgrotten in Kanne (Riemst).
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Drinkwaterproductie

In Zandhoven onttrekt het Antwerpse Water-Link water uit het Albertkanaal voor de productie van drinkwater. 
Het drinkwater wordt dan gebruikt in Antwerpen, maar ook doorverkocht aan drinkwatermaatschappijen in 
Oost- en West-Vlaanderen. Het transport van dit drinkwater gebeurt in een deel van een oude smeerpijp langs 
het Albertkanaal. Deze gigantische leiding tussen Zutendaal en Antwerpen werd in de jaren ’70 aangelegd en 
moest afvalwater van bedrijven afvoeren naar de Schelde. De grootste vrager was Tessenderlo Chemie, dat 
afvalwater met een hoge concentratie aan zouten kwijt wou. De smeerpijp is echter nooit gebruikt om afvalwater 
te vervoeren, maar werd deels omgebouwd tot drinkwaterleiding.

In Limburg verzorgt De Watergroep de drinkwatervoorziening en zij maken hiervoor geen gebruik van het 
kanaalwater. Al het Limburgse drinkwater is immers afkomstig van grondwater.

Waterkwaliteit en biodiversiteit

Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat industrie, landbouwers 
en vooral drinkwaterbedrijven er alle baat bij hebben dat de 
kwaliteit van het kanaal uitstekend is. De fysische en chemische 
waterkwaliteit van het Albertkanaal is relatief goed, maar het 
waterleven is er beperkt. De ongunstige structuurkenmerken als 
‘betonnen bak’ maken dat er eerder weinig kleine ongewervelde 
dieren (macroinvertebraten) en vissoorten voorkomen in het 
Albertkanaal. De biodiversiteit is dan ook beperkt en bovendien 
ondervinden inheemse populaties concurrentiedruk door de 
opmars van invasieve exoten. Voorbeelden van deze exoten zijn  
de zwartbekgrondel, een veelvraat uit de Kaspische en Zwarte Zee, en de Chinese wolhandkrab, die begin  
20ste eeuw in  Europa terechtkwam via schepen uit Azië. 

Recente metingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), wijzen erop dat de biodiversiteit 
in het Albertkanaal de laatste jaren een opleving kent.  Dit zou te wijten zijn aan enkele plasbermen langs het 
kanaal. Plasbermen zijn (semi-)natuurlijke en beschutte oevers,  waar vissen en macroinvertebraten kunnen 
schuilen, eten vinden en eitjes leggen.

Aangezien veel bedrijven langs het kanaal hun gezuiverd afvalwater lozen in de omliggende beken worden die 
beken met een speciale constructie, een duiker, onder het kanaal door geleid. Beide wateren blijven gescheiden 
zodat de waterkwaliteit niet beïnvloed wordt. Voor de duikers vindt men vaak roosters of zandvangen, die 

moeten beletten dat de duikers dichtslibben. Er zijn enkele 
uitzonderingen, de Zusterkloosterbeek en de Bosbeek ter 
hoogte van Hasselt monden wel uit in het Albertkanaal. 
Beide beken hebben een goede waterkwaliteit en vormen 
hierdoor eerder een uitzondering in het Demerbekken. 
Industrie en landbouw vormen immers een grote druk 
op de waterkwaliteit in de rivieren en beken van het 
Demerbekken.

Op elke brug langs het kanaal vond men vroeger een bord 
dat erop wees dat het kanaal stroomafwaarts gebruikt werd 
voor de productie van drinkwater. Dit signalisatiebord voor 
drinkwaterwinning zal in de toekomst van alle bruggen 
verdwijnen. Het moest de schippers attent maken dat dit 

oppervlaktewater voor drinkwaterproductie wordt gebruikt en ze geen polluenten in het water mogen lozen.  
Dit bord had vooral vroeger zijn nut, gezien er in het verleden vaker illegaal olie werd geloosd door de schepen. 
Nu de ophaalpunten voor afval beter georganiseerd zijn, komt dit probleem nog maar zelden voor. 

Een andere druk op de waterkwaliteit komt van de kunstmest dat in de landbouw gebruikt wordt. Wanneer 
kunstmest door afstromend regenwater in het kanaal terecht komt, creëren de nutriënten overmatige algengroei. 
Die algengroei is belemmerend voor de biodiversiteit, maar kan ook problemen veroorzaken voor de drinkwater-
productie. Dit laatste werd duidelijk toen een schip met kunstmest in 2018 een deel van zijn lading verloor 
op het Albertkanaal. Het kraantjeswater in Antwerpen kreeg toen een slechte smaak, maar had gelukkig geen 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid.
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Recreatie 

Aan de ingang van de kolenhaven en het sluizencomplex van Genk huist het clublokaal van de Genker 
Watersport Vereniging. Langs een slipway kunnen de watersporters hun boten te water laten. Er zijn snelvaart-
zones van de brug van Vroenhoven tot de verbindingskom in Briegden en van de brug van Zutendaal tot de sluis 
van Genk. Ter hoogte van Briegden is er ook een slipway voor watersporters. 

De Brug van Vroenhoven is een heus belevingscentrum. De bezoeker wordt er ondergedompeld in het oorlogs-
verleden van de streek. De verschillende bunkers langs het kanaal zijn hier de stille getuigen van. In de Brug van 
Vroenhoven is er ook het belevingscentrum ‘Binnenvaart’. Jong en oud kunnen er op een interactieve manier de 
rol van het Albertkanaal en de binnenscheepvaart leren kennen. 

Brug in Vroenhoven. Slipway in Briegden.

Natuur 

De industrie- en landbouwgebieden rond het Albertkanaal 
worden afgewisseld met prachtige natuurgebieden. Ten westen 
van Genk is er bijvoorbeeld de vijverstreek De Wijers. De Wijers 
ligt verspreid over zeven gemeenten: Hasselt, Genk, Diepenbeek, 
Zonhoven, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Lummen. 
Het is met zijn meer dan 1 000 vijvers een uniek gebied met 
zeldzame dier- en plantensoorten. Zo vinden de zeldzame 
roerdomp, woudaap (reigerachtige), watersnip en de boomkikker 
er opnieuw een thuis. Andere belangrijke natuurgebieden langs 
het kanaal zijn de natuurgebieden Hoefaert en Munsterbos. 
Verder naar het noorden komen we al snel in het prachtige 
nationaal park De Hoge Kempen.

Verder vinden we enkele natuurvriendelijke constructies langs 
de oevers van het kanaal.. Op regelmatige afstanden komen er 
reetrappen die ervoor zorgen dat in het water gesukkelde reeën 
of everzwijnen op eigen houtje uit het kanaal geraken. Aan de 
brug van Eigenbilzen werd over een lengte van 900 meter een 
plasberm met paaivijver aangelegd. Deze afgeschermde begroeide 
zone is voor nagenoeg alle vissoorten belangrijk als paaiplaats, 
foerageergebied en leefgebied. Vier jaar geleden kwam een bever 
naar de paaivijver om er zijn dam te bouwen. Met wat geluk zien 
we enkele sporen van dit beestje, zoals omgeknaagde boompjes 
of dammen.

In het kader van het provinciaal project GALS (Gemeenten Adopteren Limburgse Soorten), een project om 
diersoorten binnen de Europese biodiversiteit te beschermen, adopteerde Genk de rugstreeppad en Lanaken het 
klaverblauwtje. De steile kanaaltaluds worden d.m.v. schapen-begrazing beheerd door het Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB) met als doel een geschikte biotoop te creëren voor de zeldzame soorten vlinders. 

Reetrappen langs het kanaal.

Deze boom werd omgeknaagd door een bever.
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