Het Netekanaal en het Albertkanaal:
varen tussen Duffel en Grobbendonk
Het Netebekken

Het Netebekken beslaat het grootste deel van de Kempense Laagvlakte en bestaat uit zandige tot lemig-zandige
bodems. De totale oppervlakte van het gebied bedraagt 1673 km² en strekt zich uit over 54 gemeenten. In totaal
wonen er zo’n 600.000 mensen.
Het bekken omvat de Kleine en de Grote Nete en al hun zijwaterlopen. De Kleine en Grote Nete vormen na hun
samenvloeiing in Lier de Nete (of Beneden-Nete). Rond Lier zorgt de Afleidingsvaart van de Nete voor een snelle
afvoer van overtollig water en vrijwaart zo de stad van wateroverlast.

Het Netekanaal
Geschiedenis
Het Netekanaal werd gegraven in de jaren ‘50 van de vorige eeuw. Het verbindt het Albertkanaal met het bevaarbare deel van de Nete, die op haar beurt even verderop uitmondt in de Rupel, de verbindingsweg naar de Schelde.
Op die manier kunnen schepen uit het zuiden en het westen Antwerpen vermijden om het Albertkanaal te bereiken.
Tijdens de aanleg van het kanaal stootte men op het skelet van een mammoet dat nu bewaard wordt in het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel.
In de jaren ‘60 werd de Nete stroomopwaarts van het sluizencomplex in Duffel rechtgetrokken voor de scheepvaart. Het getij op de Nete wordt gestopt door de tijsluis in Duffel, de verbinding tussen de Nete en het Netekanaal.
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Industrie
Door de jaren heen hebben tal van bedrijven zich langs
het Netekanaal gevestigd. We vinden er o.a. een aantal
betoncentrales (Devos-Kets, NV Ergon sa, Catteau & Zoon
BVBA) en bouwbedrijven (Goormans, A Lambrechts
NV, Van den Broeck NV (Centerbeton), Puttiens & Zoon
NV), maar ook voedingsindustrie (INEX-International) en
afvalverwerking (IGEMO Vuilverwerking CV).
Schepen tot 80 m lang kunnen vanop het Albertkanaal
de Schelde bereiken via het Netekanaal, de Nete en de
Rupel, dus zonder Antwerpen te passeren. Om het 5 m
lager gelegen Netekanaal te vervoegen, versassen ze in de
sluis van Viersel (die 81,6 m lang is). Schippers moeten wel
rekening houden met het getij achter de sluis van Duffel,
waar ze op de Nete komen. Staat het water er te laag dan
raken ze de grond, staat het er te hoog dan kunnen ze niet
onder de brug door.

Recreatie
Het Netekanaal dat als een blauw lint door de Netevallei
stroomt, is een aantrekkelijke waterweg voor tal van
pleziervaartuigen. De stad Lier heeft twee jachthavens.
De goede waterkwaliteit van het kanaal maakt ook dat
watersporters en vissers hier hun gading vinden en de
aanwezigheid van futen en aalscholvers vertelt ons dat hier
aan vis geen gebrek is. Langs het het Netekanaal zijn tal
van watersportverenigingen terug te vinden. Elke gemeente
heeft er minstens één. Ook roeiverenigingen, kanoclubs,
jachthavens, campings, … zijn er gevestigd.
Op verschillende plaatsen zijn aanlegsteigers voorzien, waar
plezierbootjes kunnen aanmeren of langs trailerhellingen te
water kunnen worden gelaten.

Natuur
Het Netekanaal is op het vlak van natuur een van de mooiste
kanalen in Vlaanderen.
Langsheen het Netekanaal zijn er zowel heidegebieden als
drassige beemden (natte weilanden).
Zo is er bijvoorbeeld de ‘Kesselse Heide’, een domein
met een oppervlakte van 43 ha, dat in 1978 door het
provinciebestuur werd aangekocht. Zo bleef het gebied
gevrijwaard van de geplande openbare verkoop in kavels.

De Kesselse Heide is een overblijfsel van een
langgerekt stuifduinengebied. We vinden er
grote delen begroeid met heide, onderbroken
door kleine zandvlakten, een vennetje, wild
uitgeschoten bossen en vrijstaande bomen.
Om dit heidelandschap te kunnen bewaren
worden er beheerswerken uitgevoerd, zoals het
verwijderen van boomopslag en het maaien en
afvoeren van grassen.
Het natuurreservaat ‘De Kleine Netevallei’
bestaat uit drassige laagveengebieden met veel
vijvers. Men wil er de moerasbiotopen in stand
houden en de beemden terug onderhouden.
De verwaarlozing na gebruik door de landbouw deed de moerasbiotopen verdwijnen,
samen met de bijbehorende fauna en flora,
waaronder het zomerklokje. Om deze biotoop
te onderhouden worden beheerswerken
uitgevoerd, bestaande uit het verwijderen
van de woekerende pioniersbomen1. Sinds
april 1997 wordt het gebied begraasd door
Gallowayrunderen.
Het Netekanaal loopt grotendeels tussen
vertikale oevers gemaakt van damplaten,
afgeboord met een betonnen balk die vlak
boven het wateroppervlak ligt. Daarboven
zijn de oevers schuin en bestaan ze uit aarde,
begroeid met gras, struiken en hier en daar
wat laag loofhout.

1 Pioniersbomen

groeien op plekken die nog kaal en wild zijn en zijn vrijwel ongevoelig voor klimaat. Ze groeien in poolstreken,
heidevelden, kale zandgronden en in bergen tot op 1000 meter hoogte, maar ook in gematigde streken.
Een typisch voorbeeld is de berk.
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Drinkwaterproductie
Tot 1955 werd uit het Netewater drinkwater geproduceerd,
maar nu is dat water te vervuild. Het water dat nu wordt
gebruikt voor de drinkwaterproductie, is oorspronkelijk
afkomstig van de Maas en bereikt Duffel via het Albertkanaal
en het Netekanaal.
Er gelden zeer strenge normen voor water dat voor drinkwaterproductie is bestemd. Water uit het Netekanaal wordt
eerst mechanisch gezuiverd, waarna het in het eerste waterspaarbekken in Duffel terechtkomt. Via een hele reeks waterspaarbekkens wordt het water gravitair, dus met behulp van
de zwaartekracht, naar het drinkwaterproductiecentrum van
Walem geleid. In de spaarbekkens vindt ondertussen een
biologische zuivering plaats.
Een waterloop in natuurlijk evenwicht is in staat zichzelf te zuiveren. Is er voldoende zuurstof in het water
aanwezig, dan wordt het afval dat in de waterloop terechtkomt door micro-organismen (bacteriën en
schimmels) omgezet in water, in mineralen (voedingstoffen voor planten) en in koolstofdioxide. Als alleen maar
biologisch afbreekbaar afval in het water terechtkomt, treden de aerobe bacteriën (zij verbruiken zuurstof) in
werking om het afval af te breken, maar uiteraard daalt dan het zuurstofgehalte in het water. Gaat het om een
kleine hoeveelheid afval, dan herstelt het zuurstofgehalte zich vrij vlug. Bij grote hoeveelheden afval hebben
de aerobe bacteriën de zuurstof echter al snel opgebruikt en treden de anaerobe bacteriën in werking.
Het afbraakproces gaat dan veel trager, door het gebrek aan zuurstof sterven de vissen en bij het afbraakproces
komen vaak giftige stoffen vrij zoals ammoniak of methaan. Gaat het om één enkele lozing dan kan het
zuurstofgehalte zich nog herstellen, maar jammer genoeg hebben sommige waterlopen nog te maken met
ongezuiverde lozing van huishoudelijk afvalwater, waardoor zij hun zelfzuiverend vermogen verliezen en
de waterloop biologisch doodgaat.

De Antwerpse Waterwerken (AWW) die drinkwater uit oppervlaktewater produceren en PIDPA (Provinciale
Intercommunale voor Drinkwatervoorziening van de Provincie Antwerpen) die drinkwater uit grondwater haalt,
werken nu samen en voorzien de volledige provincie Antwerpen van drinkwater.
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Waterkwaliteit
De waterkwaliteit in het Netebekken scoort het best in
vergelijking met alle andere bekkens in Vlaanderen. Hier
werden immers al vrij vroeg rioolwaterzuiveringsinstallaties
gebouwd. Toch haalt bijna de helft van de meetplaatsen op
de kleinere waterlopen de opgelegde kwaliteitsnorm niet.
Het Netekanaal heeft een goede biologische kwaliteit; zelfs
de beste van de kanalen die het Netebekken doorkruisen.
Het kanaal ontvangt immers geen water van zijrivieren. Alle
beken worden er namelijk onderdoor geleid om in de Grote
of Kleine Nete uit te monden.
De kwaliteitsverbetering van de Zenne en de Rupel door de
ingebruikname van de rioolwaterzuiveringsinstallatie BrusselNoord in 2007, heeft ook een duidelijke positieve impact op
de Beneden-Nete (getijdewerking tot Itegem) en de Grote Nete.
In Lier en Nijlen duidt het zuurstofgehalte nl. voor de eerste maal op een aanvaardbare kwaliteit.
De Kleine Nete behoudt van bron tot monding een aanvaardbaar zuurstofgehalte. Dit werd in 2007 nog bevestigd
door de goede tot zeer goede biologische waarden (index voor aanwezige invertebraten of ongewervelde diertjes)
van bron tot monding.

Het Albertkanaal
Het Albertkanaal vertrekt in Luik en loopt tot door in Antwerpen. Het heeft een lengte van 129,5 km en
doorkruist achtereenvolgens het Maasbekken, het Demerbekken, het Netebekken en het Benedenscheldebekken.

Geschiedenis
Rond de vorige eeuwwisseling ontstonden er problemen met het transport via de Kempense kanalen.
De kanalen waren te klein geworden en de scheepvaart werd vertraagd door het groot aantal sluizen en
beweegbare bruggen. Door de ontdekking van steenkool in 1901 en met het begin van de ontginning in 1914
in Limburg, werd de nood aan een oplossing nog dringender.
In 1910 ontstond de gedachte aan een rechtstreekse verbinding tussen Luik en Antwerpen. Dit nieuwe kanaal
moest toegankelijk zijn voor schepen met een tonnenmaat tot 2000 ton. Er zouden slechts 6 sluizen komen en
de beweegbare bruggen zouden verdwijnen zodat de gemiddelde reisduur van 16 dagen tot 5 à 8 dagen kon
worden teruggebracht. De eerste voorbereidingen voor deze grootse onderneming gingen van start in 1928.
Het kanaal begint in Luik en volgt de Maas tot in Eigenbilzen. Vervolgens maakt het een bocht naar rechts en
stroomt het verder richting Hasselt. Het oude kanaal tussen Hasselt en Kwaadmechelen werd aangepast en
vanaf Kwaadmechelen werd over een lengte van 12 km, tot voorbij Herentals, een nieuw stuk kanaal gegraven.
Tussen Herentals en Antwerpen werd vervolgens de oude Herentalsvaart gemoderniseerd. Al deze enorme
projecten samen leidden tot het ontstaan van het Albertkanaal.
De werken werden uitgevoerd tussen 1930 en 1940. Schepen tot 1350 ton konden zich zonder problemen
verplaatsen, maar schepen tot 2000 ton moesten hun snelheid aanpassen om de oever en de bodem niet te
beschadigen. In 1940 werd het Albertkanaal in gebruik genomen, maar door de oorlogsomstandigheden kwam
de eigenlijk exploitatie pas in 1946 goed op gang. De economische welvaart, de motorisering en de stijging van
de tonnage zorgden er echter voor dat het kanaal al snel verzadigd raakte. In de beginperiode van het kanaal
konden duwboten maximaal twee duwbakken met een capaciteit van 2250 ton voortduwen, heden ten dage is
dat opgelopen tot vier bakken van 3000 ton2.
2 Duwbakken

zijn drijvende containerbakken waarin de transportgoederen worden opgeslagen. Deze bakken worden aan
mekaar gekoppeld zoals dat bij treinwagons het geval is en vervolgens door duwboten over het water getransporteerd.
Het principe van de duwbakken en de duwboot is dus te vergelijken met dat van treinwagons en hun locomotief.
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Om deze groei op te vangen en vervoer over water verder
aan te moedigen moesten het kanaal verbreed en de
bruggen verhoogd worden. Na jaren van politieke
discussies werd het kanaal bij het begin van de 20ste
eeuw op verscheidene plaatsen al aangepakt. Het doel
van de waterwegbeheerder is om de bruggen over het
Albertkanaal te verhogen tot 9,10 m of meer over een
doorvaarbreedte van 86 m. Hierdoor kunnen schepen met
4 lagen containers gemakkelijk onder de bruggen doorvaren
en vierbaksduwvaarten elkaar veilig kruisen. Momenteel
worden verschillende werken in die zin uitgevoerd.

Watergebruik
Tal van bedrijven hebben zich langs het Albertkanaal
gevestigd. Ze gebruiken het kanaal als transportweg:
jaarlijks wordt 40 miljoen ton goederen via het kanaal
vervoerd. Of ze halen er het nodige water voor de
werking van hun bedrijf. Dit water wordt proces- en
koelwater genoemd.
Aangezien het water van het Albertkanaal wordt gebruikt
voor de productie van drinkwater, mogen de (meeste)
bedrijven niet lozen in het kanaal. Het afvalwater komt in
de riolering terecht of in de beken in de buurt. Soms wordt
er wel koelwater geloosd.
Langs het kanaal vinden we betoncentrales (Kerkstoel,
Mako-beton, Grobeton), bouwbedrijven (Deckx & Zn,
Eurodal), voedingsindustrie (Lu De Beuckelaer, JRM
diepvries), mestproductie (Janssens-Smeets, Nutrichem,
De Ceuster), veevoederfabrikanten (Van den Berghe), enz.

Drinkwaterproductie
Broechem en Lier zijn twee plaatsen waar water uit het kanaal wordt
opgepompt voor de drinkwaterproductie in Oelegem. Vooraleer het water deze
opnameplaatsen bereikt, wordt de kwaliteit ervan gemeten. Eén methode laat toe
de zwemreacties van forellen in het water te onderzoeken. Is er iets mis met de
samenstelling van het water, dan zullen de forellen daarop reageren.
De drinkwaterzuiverings- en oppompinstallatie van Grobbendonk trad in 1942
in werking. Sindsdien werden talrijke uitbreidings- en vernieuwingswerken
uitgevoerd. De installatie heeft een vergunde capaciteit van 22.000 m3 per
dag. Hier wordt drinkwater niet geproduceerd uit oppervlaktewater, maar uit
grondwater.

Recreatie
Langs het Albertkanaal zijn tal van watersportverenigingen. Elke gemeente heeft
er minstens één. Ook roeiverenigingen, kanoclubs, jachthavens en campings zijn
er gevestigd. Er zijn op verschillende plaatsen aanlegsteigers waar plezierbootjes
kunnen aanmeren en die langs trailerhellingen te water kunnen worden gelaten.

De Milieuboot - 2011

Het Netekanaal en het Albertkanaal tussen Duffel en Grobbendonk

5

Van Grobbendonk tot Herentals is een snelvaartzone
afgebakend: hier mogen jetskiërs en speedbootjes een hogere
snelheid halen (20 km/u) dan op andere plaatsen (12 km/u).
In Zandhoven (Viersel) is op linkeroever een heel stuk van
het kanaal voorbehouden voor watersport en bijbehorende
toeristische accommodatie.
Door de aanwezigheid van vis in het kanaal kom je ook vissers
tegen.

Natuur
Langsheen het Albertkanaal ligt een 250 ha groot militair
domein dat beschermd is als landschap. Dit betekent dat
er zonder vergunning niets aan het landschap mag worden
veranderd. Veel militaire domeinen hebben een belangrijke
natuurwaarde. Het militair domein is een rustig gebied en het
wordt intact gelaten waardoor het een typische fauna en flora herbergt met reeën, vossenburchten en zeldzame
planten (o.a. wolfsklauw). Het beheer van deze grote natuurgebieden gebeurt door het Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid en het Agentschap Bos en Natuur (ABN) door middel van een
overeenkomst met de militaire overheid.

Waterkwaliteit
De waterkwaliteit van het Albertkanaal is relatief goed. Door het goede zuurstofgehalte - er wordt nl. drinkwater
van het kanaalwater gemaakt - is er veel vis. De ongunstige structuurkenmerken als ‘betonnen bak’ maken echter
dat de biologische waterkwaliteit gemeten op basis van kleine ongewervelde dieren, maar matig is.

Varen van Duffel naar Grobbendonk
Tijdens dit traject vaart de milieuboot op twee kanalen: het Netekanaal en het Albertkanaal. Onderstaande
tekst beschrijft wat we allemaal te zien krijgen tijdens onze tocht van Duffel naar Grobbendonk, eerst in
stroomopwaartse richting op het Netekanaal en vervolgens in stroomopwaartse richting op het Albertkanaal.
Mogelijks vaart u het traject in omgekeerde richting, van Grobbendonk naar Duffel.
We beginnen onze tocht aan het begin van het Netekanaal
bij het sluizencomplex van Duffel. Aan de andere kant van
de sluis, die we achter ons laten stroomt de Beneden-Nete.
Onze opstapplaats bevindt zich op linkeroever.
Eveneens op linkeroever zien we de watervang van de
AWW*. Dit is een constructie die dient om water uit het
kanaal te halen, soms met een pompsysteem, soms gravitair,
dus op basis van de zwaartekracht. Bovendien beschikt zo’n
watervang over roosters met viswering zodat er niet te veel
vissen opgezogen worden. In het huisje naast het jaagpad
bevinden zich de pomp en het meetstation. Ervoor zien we
de roosters die het grootste afval uit het ingezogen water
halen. De twee eerste waterspaarbekkens liggen nog langs
het Netekanaal, de rest van de productie ligt langs de Nete.
De spaarbekkens zijn omzoomd door naaldbomen waardoor we ze niet zo goed kunnen zien. De bomen vormen
een natuurlijk luchtfilter die belet dat stof en onzuiverheden in het water van het spaarbekken terechtkomen.
* AWW: Antwerpse Waterwerken (drinkwatermaatschappij), zie p. 9-3
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Verderop het Netekanaal varen we langs enkele bedrijven:
het bedrijf BGTM mengt verschillende soorten gronden tot
potgrond en heeft een eigen laad- en loskade. Turf, zand,
kalk en meststoffen komen per schip vanuit Duitsland.
De grondstoffen worden ter plaatse gemengd en er zijn
verschillende mengsels mogelijk. Vervolgens wordt de
potgrond weer opgeladen en verscheept.
Het Netekanaal maakt een grote bocht om Lier heen. De
Kleine Nete daarentegen duikt onder het kanaal door om in
Lier samen te vloeien met de Grote Nete. De Grote Nete duikt
trouwens, ter hoogte van de Brug van de Kesselsesteenweg
eveneens onder het Netekanaal door.
Op linkeroever volgt de Kleine Nete de loop van het
Netekanaal. Dit natuurreservaat ‘De Kleine Netevallei’
(met deelgebieden Treydbeemd, Viersels Gebroekt,
Steenbeemden, Zomerklokje,…) is een verzameling drassige
laagveenmoerassen, waarin nog een aantal vijvers voorkomen.
Het gebied De Steenbeemden wordt begraasd door Gallowayrunderen, die door hun graasgedrag het landschap open
houden.
Verder stroomopwaarts geven verkeerslichten aan of het schip
de sluis van Viersel, die toegang geeft tot het Albertkanaal,
kan invaren. De sluis bestaat uit een enkele schutkolk met een
verval van ongeveer 5 m.
De sluis van Viersel, met spuigaten
Naast de schutkolk bevindt zich aan iedere zijde een spuitgat dat kan worden geopend, zodat het waterniveau van
het kanaal kan worden geregeld. Beneden de sluis, dus nog op het Netekanaal, krijgen we een mooi beeld van
wat, letterlijk dan, ‘de spuigaten uitloopt’.
We varen in stroomopwaartse richting het Albertkanaal op. Wat verder zien we de schraapinstallatie die opgesteld
staat aan de duiker van de Kleine Nete. De Kleine Nete duikt hier namelijk in drie kokers onder het kanaal door
en vervolgt haar weg op de andere oever. Op regelmatige tijdstippen komen de schrapers in beweging zodat het
vuil dat op de roosters verzameld is op de lopende band omhoog wordt geduwd. Daarna komt dit afval in de
klaarstaande container terecht.
Op linkeroever volgen de bedrijven elkaar nu op. Je ziet er de betoncentrales (Deckx en Zonen), bouwbedrijven (Eurodal), voedingsindustrie (JRM diepvriesproducten), veevoederfabrikanten (Van den Berghe),
meststoffenproducenten (Janssens-Smeets),...
Veel bedrijven maken gebruik van het kanaal voor de aan- en afvoer van hun grondstoffen en/of afgewerkte
producten. Vandaar dat het op het kanaal richting Antwerpen alsmaar drukker wordt. Als we geluk hebben,
kunnen we zien hoe een schip wordt geladen of gelost.
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We varen onder de brug die Grobbendonk met Herenthout verbindt. Hier verbreedt het Albertkanaal. Aan de
brugreling hangt een bord dat de schippers erop attent maakt dat van het water uit dit kanaal drinkwater wordt
gemaakt en er dus geen afval in het water mag terechtkomen. Ook op andere bruggen vinden we dit bord terug.
In Broechem (op het Albertkanaal) en in Duffel (op het Netekanaal) wordt water uit het kanaal opgepompt.
Vooraleer het water van het Albertkanaal die opnameplaatsen
heeft bereikt, wordt het geanalyseerd. Aan de zwaaikom (een
verbreding in de waterweg waar grote schepen rechtsomkeer
kunnen maken) van Grobbenkonk ligt een meetstation van
de Vlaamse Milieumaatschappij, beheerd door de AWW.
Heeft het water een slechte kwaliteit, dan kan de opname in
Broechem en in Lier worden stopgezet.
Dat het kanaal een belangrijke functie vervult voor de recreatie,
zien we bijvoorbeeld aan de blauwe borden met het waterskilogo of aan de campings en tavernes langs de oever. En uiteraard ook aan de vele jachtjes, vissers, wandelaars, fietsers,
kajakkers, picknicktafels,…
Tenslotte naderen we het militair domein van Grobbendonk
dat beheerd wordt als een echt natuurgebied. De militaire
activiteiten en de natuur kunnen door een samenwerking tussen
Defensie en het Agentschap voor Natuur en Bos harmonisch
samengaan. Zo zal men bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen
bepaalde gebieden met rust laten.

8

Het Netekanaal en het Albertkanaal tussen Duffel en Grobbendonk

Meetstation van de VMM aan de zwaaikom
in Grobbendonk
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