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De Zuid-Willemsvaart is een kanaal dat ongeveer parallel loopt met de Maas en de twee Nederlandse steden 
Maastricht en ‘s Hertogenbosch met elkaar verbindt. Het 123 km lange kanaal loopt van Maastricht in de 
provincie Nederlands-Limburg door Belgisch-Limburg (44 km), gaat ter hoogte van Bocholt terug Nederlands-
Limburg binnen en stroomt door Noord-Brabant naar de Nederlandse stad ’s Hertogenbosch. De Zuid-
Willemsvaart bevindt zich volledig in het Maasbekken.

Ontstaansgeschiedenis van de Kempense kanalen 

Het gebruik van binnenwateren als transportweg is sinds de middeleeuwen onmisbaar. In de 16de eeuw 
werden de eerste grote kanalen in de Zuidelijke Nederlanden (het huidige België) gegraven onder het bewind 
van Keizer Karel. Hij was ook de eerste die de idee opperde om de Schelde met de Maas te verbinden via een 
kanaal. Napoleon haalde in 1803 de plannen voor een Maas-Scheldeverbinding opnieuw van onder het stof. 
Het ‘Canal du Nord’ (Noordkanaal) moest de Rijn met de Schelde verbinden. Het nieuwe kanaal zou starten 
in het Duits dorpje Neuss aan de Rijn en in noordelijke richting lopen. In het Nederlandse Venlo zou het de 
Maas kruisen en vandaar verder worden getrokken over de laagste scheidingslijn tussen Maas en Schelde, meer 
bepaald tussen Bocholt en Lommel. Van Lommel zou het kanaal naar Herentals lopen om dan via de Nete en 
de Rupel een verbinding met de Schelde te maken. Dit is de eerste aanzet tot de ‘Kempense kanalen’. 
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De Vlaamse Waterweg nv bedient de sluizen op de bevaarbare 
waterlopen in Vlaanderen. De foto toont de sluisbediening in 
Bocholt sluis 18.

Rechtgetrokken Zuid-Willemsvaart ‘t Eiland - Maaseik

De werken aan het ‘Canal du Nord’ 
werden echter al in 1810 gestaakt 
na de aansluiting van het Koninkrijk 
Holland. Napoleon had sindsdien 
minder nood aan een verbinding met 
de haven van Antwerpen, want de 
Nederlandse havens aan Maas en 
Rijn (bv. Rotterdam) behoorden nu 
ook tot zijn rijk. Na de hereniging 
der Nederlanden (1815 - 1830) 
onder Koning Willem I, werd het 
kanaalproject weer hervat.  
In een poging om de economie te 
herstellen, zet Willem I de werken 
aan het onafgewerkte ‘Canal du Nord’ 
gedeeltelijk verder: de voedingsgracht 
van het Noordkanaal wordt verbreed 
en doorgetrokken tot in Maastricht. 
Een sluis zorgde in Maastricht voor  
de scheepvaartverbinding met de 
Maas en Maaswater voedt het kanaal. 
Naar het noorden toe laat hij verder graven tot aan de Maas in ‘s Hertogenbosch. Zo ontstond er een verbinding 
tussen Luik en de Nederlandse havens. Dat is de geboorte van de gedeelde Belgisch-Nederlandse Willemsvaart 
(1822-1826),  genoemd naar zijn promotor Koning Willem I. Toen er een paar jaar later ook een Drentse 
Willemsvaart werd aangelegd, werd ‘Zuid-‘ aan de naam toegevoegd.

In de 19de eeuw waren de Kempen een arme streek zonder enige noemenswaardige nijverheid. Het landschap 
met schaars gras en veel heide leende zich niet tot landbouw. Om de verkeersinfrastructuur te verbeteren en de 
gronden vruchtbaar te maken door irrigatie, werd in de Kempen een reeks kanalen aangelegd. Met de start van 
de steenkoolontginning (1914) in Limburg en de economische groei werden de Kempense kanalen te klein voor 
de scheepvaart. Omstreeks 1930-1940 werd de Zuid-Willemsvaart op 3 plaatsen rechtgetrokken in Neeroeteren 
en Lanklaar. Om het verval van 40 m tussen het begin- en het eindpunt van het kanaal te overbruggen, waren 
aanvankelijk 21 sluizen nodig. Het aantal sluizen werd gereduceerd tot 18, waarvan 2 in België. De vele 
sluizen en beweegbare bruggen vertraagden de schepen waardoor de vraag naar een groter en nieuw kanaal 
alsnog groeide. Met de aanleg van het Albertkanaal ontstond een rechtstreekse verbinding tussen Luik (over 
Maastricht) en Antwerpen. Het 129 km lange Albertkanaal werd vanaf 1940 in gebruik genomen en nam 
sindsdien de transportfunctie van de kleinere Kempense kanalen over.
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Industrie

Tot het laatste kwart van de 19de eeuw bleef Limburg 
een typische agrarische provincie, maar vandaag 
kennen we Limburg vooral van de steenkoolontginning. 
Langs de kanalen zijn ook belangrijke opslagplaatsen 
van grind te vinden, een gesteente dat via de Maas 
aangevoerd wordt vanuit de Ardennen. Het transport 
van grind en steenkool was tot de eeuwwisseling 1800-
1900 de belangrijkste functie van de Zuid-Willemsvaart 
en de Kempense kanalen. Na 1900 bracht de sterke Afvoer van aarde met schip in Dilsen-Stokkem

ontwikkeling van de kolenmijnen grote economische en sociale veranderingen met zich mee. De rol die de 
Zuid-Willemsvaart en de Kempense kanalen speelden tijdens deze economische groei, werd vanaf 1940 
overgenomen door het Albertkanaal. Het vroegere mijnterrein van Eisden werd omgevormd tot Leisure Valley 
waar Maasmechelen Village deel van uitmaakt. 

De provincie Limburg telt heel wat Sevesobedrijven1. In 1911 werd een zinkfabriek opgestart in Rotem.  
Het - voor die tijd - ultramoderne complex telde acht ovens met elk 42 smeltkroezen.  
Toen in 1966 de fabriek zijn activiteit stopte, bleef een zwaar verontreinigde site achter. In 1985 werd een 
eerste onderzoek gedaan naar de verontreiniging door zware metalen. Grote concentraties zink, arseen en 
cadmium, typisch voor de zinknijverheid, werden aangetroffen in de bodem. Zo’n half miljoen kubieke 
meter sintels (verbrandingsrest) lagen op en rond de fabrieksterreinen opgeslagen. De zware metalen bleken 
zelfs tot in het grondwater uit te logen. Sanering was noodzakelijk omdat het gebied Meerheuvel aan de 
Maas als waterwingebied werd voorzien. De vervuilde bodem werd afgegraven en opgeslagen in een oude 
zandwinningsput op het terrein. Vervolgens werd de zandwinningsput onderaan en bovenaan met een 
ondoorlatende folie en kleiafdichting afgedekt. 

Langs de Zuid-Willemsvaart  zijn er weinig 
watergebonden bedrijven. In 2009 vestigde het 
staalverwerkingsbedrijf LSC zich in Bree net omwille 
van de aanwezigheid van de Zuid-Willemsvaart. 
Voor het bedrijf is de binnenvaart essentieel voor het 
transport van de grote staalrollen. Wekelijks meren 
er 4 schepen aan die van Antwerpen of Rotterdam 
komen. Per schip kunnen 12 staalrollen worden 
getransporteerd, terwijl een vrachtwagen maar plaats 
biedt voor vijf.

Waterbeheer en drinkwaterwinning

De Vlaamse Waterweg nv beheert de bevaarbare 
waterlopen in Vlaanderen. Om scheepvaart 
mogelijk te houden op de kunstmatig aangelegde 
kanalen moet het waterpeil constant gecontroleerd 
worden en aangevuld. Aangezien de Kempense 
kanalen en het Albertkanaal worden gevoed door 
de Maas, sloten Vlaanderen en Nederland in 1995 
het Maasafvoerverdrag. Beide landen hebben recht 
op een gelijk gebruik van water voor economische 
doeleinden en hebben een gezamenlijke verant-

1  Seveso is een Italiaanse stad waar in 1976 een chemische ramp plaatsvond. Bij dit ongeval werd een toxische stof, dioxine, uitgestoten.  
Er vielen geen dodelijke slachtoffers, maar een groot deel van de bevolking werd ernstig verminkt door het gifgas. De ramp trok wel aandacht 
van de Europese Gemeenschap, waardoor actie werd ondernomen om de wetgeving uit te werken om de mens en zijn omgeving beter te 
beschermen tegen de gevaren van industriële ongevallen. De hierop uitgewerkte Europese richtlijn, ook Seveso-richtlijn genoemd, stelt de 
drempel vast van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen waaraan een bedrijf onderworpen is aan de Europese reglementering. (bron: Wikipedia)

Lozing van opborrelend grondwater in de Zuid-Willemsvaart

Losplaats van het staalverwerkingsbedrijf LSC in Bree
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woordelijkheid voor de Maas, waaronder waterbesparende maatregelen. De Vlaamse Waterweg nv ziet er als 
waterwegbeheerder op toe dat tijdens langdurige droogte de waterafnames voor irrigatie van landbouw- en 
natuurgebieden beperkt worden en dat de schepen op het Albertkanaal gegroepeerd versast worden. Ook de 
watertoevoer voor de drinkwaterproductiecentra langs het Albertkanaal moet gegarandeerd blijven. 
  

Langs de Zuid-Willemsvaart moesten een aantal dorpen 
beschermd worden tegen het kanaalwater omdat ze veel 
lager kwamen te liggen door grondverzakkingen. De 
steenkoolontginning die in het verleden tot 800 m diep 
reikte, veroorzaakte bovengrondse verzakkingen tot 7 m. 
Het mijnverzakkingsgebied gaat van Eisden tot Lanklaar. 
Ook het kanaal verzakte door de steenkoolontginning. 
De kanaalbodem moest worden opgehoogd met leem en 
later met beton, de oevers en de dijken moesten worden 
verhoogd en verstevigd met steundijken.  
De verzakking verstoorde de waterhuishouding zodanig 
dat de Vrietselbeek in het natuurgebied Het Greven in 
Eisden terug naar haar bron in plaats van naar de Maas 
liep. Ook de watervoerende grindlagen in de ondergrond 
verzakten, waardoor het grondwater onder druk kwam te 
staan en nieuwe bronnen vormde. Het oorspronkelijke 
hooiland veranderde langzaam in een moerasgebied 
waar continu water bijkomt. Als het niet wordt 
weggepompt zou Eisden volledig onder water staan.
Sinds de oprichting van het waterproductiecentrum in 
Eisden, wordt het opborrelende grondwater door de 
drinkwatermaatschappij De Watergroep gebruikt voor 
de drinkwaterbevoorrading. Vanop het kruinenpad 
kan de wandelaar het opborrelende water waarnemen. 
Geïllustreerde informatieve panelen langs het kruinenpad 
tonen onder andere de herkomst van het kwelwater.

Klimaatverandering en waterbeheer

De zomers van 2016 tot en met 2019 waren zeer 
droog. In 2019 was de droogte sterk voelbaar op de 
kanalen. Schepen konden minder vracht vervoeren 
daar ze hun diepgang dienden te beperken tot  
2,1 meter in plaats van de gebruikelijke 2,5 meter.  
Op bepaalde Kempense kanalen werden sluizen 
niet meer bediend om extra afstroom van kanaal-
water tegen te gaan. Bedrijven werden gevraagd 
om het gebruik van kanaalwater te beperken 
en watervangen voor irrigatie van landbouw en 
natuur werden voor meer dan de helft gesloten. 
Op de Zuid-Willemsvaart bleef de doorstroom van 
kanaalwater gegarandeerd, omdat via deze weg 
onder meer het Nederlandse Julianakanaal gevoed 
wordt. 

Tapsluizen voor de Wateringen

Kruinenpad ‘t Greven in Eisden
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Paaiplaats langs de bunkers op de Zuid-Willemsvaart

Op de grens van Belgisch en Nederlands Limburg en Noord-Brabant ligt Kempen-Broek, een 
grensoverschrijdend landschap van 25000 ha aaneengeschakelde natuurgebieden, uniek voor Vlaanderen 
en Nederland. Het wordt gevormd door een gevarieerd landschap dat nat afwisselt met droog, open 
met gesloten, natuur met cultuur, moerassen, stuifduinen, bossen, heide, vennen en landbouwgebieden. 
Diverse deelgebieden zijn Europees beschermd Natura 2000-gebied: de habitatrichtlijngebieden Abeek 
met aangrenzende moerasgebieden, Itterbeek met Brand, Jagersborg, Schootsheide en Bergerven en de 
vogelrichtlijngebieden Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stramprooierbroek en Mariahof.

Ook langs een kunstmatige waterloop zoals de Zuid-Willemsvaart krijgt natuur aandacht. De vleermuizen-
populaties in de bunkers van de verdedigingslinie uit Wereldoorlog II worden gemonitord en beschermd.  
Langs de bunkers bracht De Vlaamse Waterweg nv constructies aan die paaiplaatsen voor de vissen vormen. 
Zieke of aangetaste bomen langs het jaagpad worden vervangen door een nieuwe lijnbeplanting van haag-
beuken. Op aanraden van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid, zullen deze bomen 
op 4 meter hoogte geknot worden ten voordele van de vleermuizen. 

Bunker langs de Zuid-Willemsvaart

Pleziervaart op de Zuid-Willemsvaart

Natuur en recreatie

Het Nationaal Park Hoge Kempen is een uniek natuurgebied waar meer 
dan 12700 ha bos en heide beheerd wordt. Het gebied strekt zich uit over 
de gemeenten Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Zutendaal, Lanaken, Genk, 
Bilzen, Bree, Oudsbergen, Maaseik en As. De hoofdfunctie van het park is 
natuurbehoud, maar natuurgerichte recreatie krijgt er ook een plaats. Het 
Nationaal Park bestaat uit meerdere natuurgebieden. Om het geheel te 
beschermen is het belangrijk om versnippering van de onderlinge gebieden  
op te heffen, onder meer met behulp van ecoducten en ecotunnels.
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Waterkwaliteit en waterzuivering

Het huishoudelijk afvalwater van de gemeenten  
tussen Eisden en Bree wordt gezuiverd in de rioolwater-
zuiveringsinstallaties (RWZI’s) van Bree, Boorsem, 
Dilsen, Eisden, Lanaken en Neeroeteren. Bedrijven 
die gebruik maken van kanaalwater als proceswater, 
zuiveren hun bedrijfsafvalwater alvorens het te lozen 
in de beken langs het kanaal. Een voorbeeld hiervan 
is het voedingsbedrijf Greenyard, dat een eigen 
waterzuiveringsinstallatie heeft. De Zuid-Willemsvaart 
wordt gevoed door de Maas. De waterkwaliteit van de 
Zuid-Willemsvaart is relatief goed. Enkel nutriënten  
zoals nitraten en fosfaten overschrijden de milieu-
normen en maken dat de waterkwaliteit ‘matig’ scoort.  
De kunstmatige structuur van het kanaal vormt geen  
ideale habitat voor waterorganismen. Daardoor scoort  
de biologische kwaliteit van de Zuid-Willemsvaart niet zo goed.

De Zuid-Willemsvaart biedt verschillende recreatiemogelijkheden. Er kunnen watersporten worden beoefend, 
zoals waterski en jetski. Ook de afgesneden kanaalarmen, die ontstonden door de rechttrekkingen van het 
kanaal, zijn ideaal voor verschillende recreatiedoeleinden. Er zijn tal van aanpassingen gedaan voor vissers, 
fietsers en wandelaars langs het kanaal. Het fietsroutenetwerk brengt de fietser naar de mooiste plekjes in het 
grensgebied tussen België en Nederland. Plezierbootjes en jachten kunnen aanleggen aan één van de vele 
aanlegsteigers. Toeristen kunnen op verschillende plaatsen overnachten met zicht op het kanaal.

Afvalwaterzuiveringsinstallatie van het voedingsbedrijf  
Greenyard in Bree


