
OP STAP met OP STOAPEL naar Wallonië op zaterdag 1/4/2017 

Een beetje geschiedenis:  
!
Het Kanaal Brussel-Rupel/Schelde: 
Midden 16e eeuw werd het kanaal Rupel-Brussel gegraven van 1550-1561 teneinde de 
grillige en ondiepe Zenne en de tolheffing van Mechelen te vermijden (hoogte Rupel boven 
referentievlak: + 4.40m, Brussel + ca.13.30m)  
Reeds op het einde van de 16e eeuw speelde men met de gedachte om het Scheldebekken  
met het Maas/Samberbekken te verbinden teneinde kolen (ontgonnen sinds de 13e eeuw) 
naar de hoofdstad Brussel en verder naar Antwerpen te brengen.  !
Nog voor de creatie van België in 1830 werd in de Borinage en omliggende streken 
(Centrum) een begin gemaakt om van een ambachtelijke ontginning over te gaan naar een 
meer geïndustrialiseerde (tussen 1740 en 1790 werden er 39 stoommachines geïnstalleerd)) 
manier tot het exploiteren van de kolenmijnen en andere grondstoffen (cement, fosfaat, 
plastische klei) en was er wel degelijk een dringende noodzaak om voornamelijk de kolen 
te kunnen afvoeren via het water aangezien treintransporten pas vanaf 1870 aan de orde 
waren! !
Het Kanaal Brussel-Charleroi (noord-zuid): 
In 1809 werd besloten tot het doortrekken van het kanaal Rupel-Brussel (hoogte Brussel + 
13.30m) 
door het graven van het kanaal Brussel-Charleroi/Samber (hoogte Samber: + 100.60m) met 
Seneffe als hoogstgelegen op een hoogte van + 121.15m 
Geen simpele opgave want het Henegouws Plateau, waterscheiding tussen de Schelde en 
de Maas, is/was een natuurlijke barrière dat overbrugd moest worden door het bouwen 
van maar liefst 55 sluizen (44 Rupelkant +11 Samberkant) + een tunnel (deze van La Bête 
Refaite) van 1267m lang. Zo gezegd zo gedaan. 
Gestart in 1827 was de kanaalverbinding Schelde/Rupel-Brussel-Charleroi in 1832 een feit 
voor schepen tot 70 ton laadvermogen.  
Later, in de jaren 1854-1857 werd het kanaal verbreed en nieuwe sluizen gebouwd en/of 
aangepast ten einde schepen tot 300 ton (klasse III) toe te laten. De oude tunnel werd 
vervangen door deze van Godarville (1050m) en het sluizenaantal gereduceerd van 55 naar 
30, !
Het Centrumkanaal (oost-west): 
Anderzijds was er ook noodzaak om de streek rond Bergen (hoogte: + 33.00m  ) via het 
water te ontsluiten richting Charleroi hetgeen gerealiseerd werd door het graven van het 
Centrum Kanaal dat zou aansluiten op het Rupel-Brussel-Charleroi/Samber kanaal ter 
hoogte van Seneffe op een hoogte van + 121.15m. Om het hoogteverschil van ca. 88m 
tussen Bergen en Seneffe te overbruggen werden 4 sluizen en 4 hydraulische liften (tussen 
1897 en 1919, made by Cockerill Seraing) gebouwd elk een verval van ca. 17m 
overbruggend.  
Deze laatsten behoren nu tot het Unesco werelderfgoed patrimonium.  !
Op Stap met Op Stoapel: drie wereldwonderen waarvan er een 
in de UNESCO werelderfgoed is opgenomen :onze uitstap 
nader toegelicht; 
!
In 1937 werd dan besloten om het kanaal Brussel-Charleroi EN het Centrumkanaal aan te 
passen aan de noden van de tijd en de kanalen te verbreden en uit te diepen om schepen 
tot 1350 ton laadvermogen (Europa-klasse V) toe te laten.  !



Hydraulische liften N°3 & 4: een beschermd werelderfgoed unicum 
Met een toeristisch treintje rijden we naar de hydraulische lift N°3 waar we met gids de 
machinekamer bezoeken van deze lift, beiden, en dit na meer dan 100 jaar nog in 
werkende toestand (bakken 1075mt, 43m x 5.80m x 3.15m)  !

!   
gebouw machinekamer N°3 !
We reizen per boot terug naar de kabellift van Strépy-Thieu met versassing/passage 
hydraulische lift N°4 onderweg, een unieke ervaring met appreciatie voor wat 
uitzonderlijke kunstwerken de hydraulische liften van toen wel waren. Commentaar wordt 
verzorgd in het Nederlands door medewerkers van de bateau-mouche , !

!  h 
ydraulische lift N°4 !
Door het principe van de communicerende vaten toe te passen kan men de bakken 
(1075mt) op en neer doen gaan zonder dat daar enige uitwendinge krachtontwikkeling voor 
nodig is, (verval van ca. 17m), 
Hellend vlak van Ronquières: 
Op het kanaal Brussel-Charleroi werd daartoe tussen 1957 en 1968 in Ronquières een 
hellend vlak van 1430m lang en met hoogteverschil van ca. 68m gebouwd dat samen met 7 
sluizen Zenne-Rupelkant + 3 Samberkant de nog resterende 30 sluizen in een klap zou 
overbruggen.  



Het spektakel parcours “een boot, een leven” (gewijd aan de binnenvaart en de werking 
van het hellend vlak) met vertoning van een film + bezoek aan de panoramatoren van 
150m hoog valt ons tebeurt. Kommentaar wordt verzorgd in het Nederlands door 
medewerkers van het Hellend Vlak, !

!   
hellend vlak van Ronquières !
Twee bakken van ca.5000mt kunnen onafhankelijk van elkaar schepen tot 1350 ton naar 
boven of beneden brengen. Tegengewichten van ongeveer hetzelfde gewicht die onder de 
bakken doorglijden 
herleiden de krachtontwikkeling nodig om de bakken in beweging te zetten tot een 
minimum, !!
Kabellift van Strépy-Thieu: 
Op het Centrum kanaal werd in Strépy/Thieu tussen 1982 en 2002 een kabellift gebouwd 
dat 2 sluizen en de 4 hydraulische liften overbodig zal maken om alzo de 73m weg te 
werken.  
Het spektakelparcours “land van uitblinkers” met vertoning van film van hoe het allemaal 
tot stand is gekomen en de redenen daartoe wordt ons voorgeschoteld, 
Commentaar wordt verzorgd in het Nederlands door medewerkers van de lift,  
   

!   
kabellift van Strépy-Thieu !



De bakken van ca. 8000mt (nuttige afmetingen 112 x 12m x max.diepgang 4.15 m) gaan op 
en neer door middel van krachtige lieren geholpen door 8 tegengewichten, samen 6400mt, 
die aan de buitenzijde van de lift hangen, 
Strépy-Thieu was bij de inwerkingtreding de grootste kabellift in de wereld maar is nu, 
sinds september 2016, overtroffen door de kabellift van de Drie-Klovendam op de Yangtze 
rivier in China, Hubei provincie, dewelke 113m overbrugt en schepen tot 3000 mt in een 
bak van 120 x 18 x 3.5m kan versassen. !
Nabeschouwing: 
Na wereldoorlog II waren de kanalen in een lamentabele toestand en werden er 
gastarbeiders aangetrokken om de boel terug gebruiksklaar te maken. Veel van die 
gastarbeiders waren van Italiaanse komaf. Zij werden ondergebracht in woonkazernes in 
o.a. Houdeng en werden van maaltijden voorzien in wat nu de “Cantines des Italiens” 
noemt. !
Beide kunstwerken hebben qua gebruik eind vorige, begin deze eeuw wel een dipje gehad 
door de sluiting van voornamelijk de koolmijnen maar kennen de laatste tijd een 
heropbloei zowel op transport als op toeristisch vlak, grotere tonnages met minder 
schepen, !
Hoop dat jullie het interessant vonden! 

Bedankt voor jullie aanwezigheid en tot volgend jaar, 

Op Stoapel vzw 

1/4/2017


