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beurt uitmondt bij Doornik in de Bovenscheldeenzoeen verbinding vormt met Gent,
Brugge en Oostende inVlaanderen en Lilleen
Duinkerken in Frankrijk. Tevens kan men de
Franse Schelde (Escaut) blijven aanhouden en
dan ofover het kanaalNeuffossé naar Calais,of
over het Canal du Nord naar Parijs.

WaterbeheerinWallonië(3):
devaarwegen
ALEKSANDRA JASKULA-JOUSTRA, RIJKSWATERSTAAT LIMBURG

In verband met deverbinding met de
Bovenschelde ishet Canaldu Centre van
essentieel belang.Aanleiding voorde aanleg
wasdat men dekolenbekkens van Charleroi,
Centre en Borinage met elkaar alsook met
Parijs wilde verbinden zonder de vaarrechten
opdegekanaliseerde FranseSambreen het
kanaalSambre-Oise tehoeven betalen.

De Maas als vaarweg
Transport vormt een crucialevoorwaarde en motor vooreconomische ontwikkeling. Scheepvaart is
éénvan debelangrijkste vormen ervan en uide 19ceeuw washaar positie nogsterker. Het ontstaan
van eenonafhankelijk België in 1830,datsamenviel meteenperiode van sterke industrialisatie, liet
de behoefte ontstaan aan verbetering van vaarwegen 0111 dezichsnel ontwikkelende industriële centra
(metaalindustrie inLuik enkolenmijnen onder meer inderegioCharleroi) met elkaar alsook met die
m het buitenland teverbinden. Rivieren vormen natuurlijke vaanvegeu, maar om aan deeisen van
descheepvaart tevoldoen, worden ze veelalgekanaliseerd engestuwd. Waar hetaan deze natuurlijke
verbindingen ontbreekt, wordendie aangelegd 111 devorm van kanalen. In dit artikel wordt met
name aandacht besteed aan demodernisering van deWaalse Maas en het Canal du Centre.
Tussen 1837en 1880ontwikkelden de
Waalse vaarwegen zich sterk. Dejonge Belgischestaat wilde opdeze manier haar aanwezigheid binnen hetEuropese netwerk consolideren alsook haar technologische kennis
bewijzen. Voor schepen tot 600ton zijn toen
verschillende waterwegen gerealiseerd (zieook
de kaart):
een verbinding met de Hollandse havens
Eenkanaal tussen Maastricht en Rotterdam via's-Hertogenbosch bestond reeds en in
1850isdeontbrekende schakel inde vorm van
het kanaal Luik-Maastricht tot stand gebracht;

schelde (het bovenstegedeelte vandeWaalse
Schelde).Dat kan viahet in 1917geopende
Canal du Centre,geschikt voot schepen van300
ton en sinds 2002tot 1350ton met descheepslift van Strépy, dat bij LaLouvière in het kanaal
Charleroi-Brussel uitmondt en naar het westen loopt om in Mons over tegaan in het
kanaal Nimy-Blaton-Péronncs, dat op zijn

Eerste modernisatie (1852-1880]
Sinds de bewoners uit de omgeving van de
Maas in staat waren boomstammen in de
vorm van vaartuigen uit te hollen, hebben ze
deMaasgebruikt alsvaarweg. Hiervoor
bestaan velebewijzen, zoalsde akte uit 1357
van deGraafvanNamen over tolrechten op
het transport van wijnen uit Frankrijk en
Duitsland, ofhet bestaan sinds 1580van een
vastetrekschuitverbinding van Luik naar
Namen enMaastricht. DeMaaswasvan naturebevaarbaar totVerdun, maar men moest talrijke moeilijkheden overwinnen, zoals slecht
passeerbare vernauwingen met versnellingen,
weinigdiepte bij laagwater, onderlopende
jaagpaden bij hoogwater en diverse obstakels.
Na het oprichten in 1837van het Ministerie
van Openbare Werken iseen programma

DankzijhetkonaalCharleroi-BrusselisdebelangrijkeverbindingtussendeMaasende koqfdstad^erealiseerd.
Schilden]vanA. Martin(MuseumvandestadBrussel).

een verbinding met Antwerpen
Deze werd in 1859gerealiseerd in de vorm
van de Kempische kanalen;
eenverbinding tussen de stroomgebieden
vandeMaasendeSchelde
Dezeloopt, beginnend in het oosten, viade
Maas tussen Luik enNamen en viadeSambre
vanafdemonding in deMaas teNamen tot
Charleroi (bevaarbaar tot 1350ton),vanaf hier
stroomopwaarts overdeSambre naar het zuidwesten (300ton),degrens met Frankrijk over
en verder over het kanaalSambre-Oise (geopend in 1839)tot aan Parijs. Eenandere mogelijkheid isom naar Brussel tevaren over het
kanaal Charleroi-Brussel (geopend in 1832;
eerst geschikt voor schepen tot 300ton en later
tot 1350ton,met het hellende vlak van Ronquières)en verder via het Zeekanaal BrusselAnrwerpen gesitueerd aan de Zeeschelde
(benedenstroomse gedeelte vandeSchelde, die
hier in deWesterscheldeuitmondt). Nog een
andere optie isdeverbinding met de BovenH 2 0 ; 1-2003
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gestart gericht opdeverbetering van de
schecpvaartcondities door het concentreren
van destroom in devaargeul door middel van
kribben,de aanlegvan een doorlopend en niet
overstroombaarjaagpad en oeverbescherming
om erosie en sedimentatie te voorkomen.
Pasna deaanlegvanstuwen ontstond echterwat zekerheid over eengewenste vaardiepte.Dieaanleggebeurde in het kader van de
eersteMaasmodernisatie tussen 1852en 1880.
Deuitvinding van naaldstuwen doorde Franseingenieur Poirée maakte het karwei mogelijk, waardoor voor het eerstgrotere rivieren
opgestuwd konden worden met circa twee
meter,zonder de afvoer tijdens hoogwater
aanzienlijk te belemmeren. Vanzulke stuwen
werden er 15voorzien vansluizen geschikt
voor schepen tot 600ton aangelegd in deBelgischeMaas benedenstrooms vanNamen. Deze
stuwen vertoonden echter een aantal gebreken,zoals weinigsouplesse en tijdrovende

schoonmaak. Eenaanzienlijke verbetering
vormde decombinatie van dezestuwen met
het door ingenieur Chanoine uitgevonden systeem van hefbare kleppen. In het vervolg zijn
daarom bovenstrooms vanNamen negen van
degemengde Poire'e-Chanoine stuwen aangelegd.Omdat men toen deschaalvergroting in
descheepvaart kon voorzien,zijn de daar
geplaatste sluizen geschikt voor schepen tot
1350ton.
Tweede modernisatie van de Maas
Door technologische ontwikkelingen en
het toenemende gebruik van deMaas is na de
EersteWereldoorlog besloten totde tweede
Maasmodernisatie, watdoorde rampzalige
overstroming van 1926versneld werd.Dedoelstellingen hiervan waren:
vervangen van de versleten, handmatige
en bedieningsgevaarlijke stuwen (meerderemensen kregen een ongeluk ofkwamen
zelfs om]door moderne met elektrome-

DehydraulischeliftenophetCanalduCentrestaanopdeUNESCO-Iijstvanindustriëlemonumenten[foto:M. Watetet}.

chanische besturing;
verbeteren van deMaas alsvaarwegen
haar geschikt maken voorgrotere schepen
samengaand met verlaging van de kosten
van het transport over water;
verlagen vandewaterstanden bij overstromingen;
beperken vanwaterverlies bij lage afvoeren.
Het vervalvandePoirée-stuwen,dat door
dehandmatige bedieningnauwelijks twee
meter kon overschrijden, kon nu vergroot
worden tot ruim zeven meter.Indezelfde verhouding konde hoeveelheid stuwen verminderd worden, wat het transport aanzienlijk versnelde.In totaalzijn de 15stuwen opde
BelgischeMaasbenedenstroomsvan Namen
vervangendoor vijfnieuwe:eerstMonsin en
YvozRametinLuikènAmpsin-Neuville(voorzienvansluizen van 20001)en laterAndenne en
Grands-Malades.Dezelaatstezouden sluizen
van 200x 12,50m krijgen en de mogelijkheid
hebben rot het schutten van konvooien met een
totalecapaciteit van4.000à5.000ton, wat toen
voldoendewas.Tochzijn zeopdecapaciteit van
9.000tongedimensioneerd. Dereden hiervoor
wasdepogingeenoplossingvoorde toekomst
tevinden, hoemoeilijk het ookisom economischeontwikkelingen tevoorspellen (in2000
bedroeghetjaarlijks transporthier6,6miljoen
ton),medeomdat dat nauwelijks duurder was
(slechts2,5procent vandetotalekosten).
Naast vervanging vandestuwen en sluizen zijn dedwarsprofielen van deMaas verruimd (dediepgang istoegenomen van 2,5
naar 3,5meter),veleeilanden zijn verwijderd
endeoevers verstevigd met betonconstructies.
Demodernisatie van deMaas was destijds
ookbelangrijk voor Frankrijk. Derivier werd
namelijk gezien alseen schakel in de verbinding tussen deNoordzee en de Middellandse
zee.Met de modernisering van het 50km lange
Maastraject bovenstrooms van Namen tot aan
degrens met Frankrijk wachtte men om redenen van uniformiteit meerderejaren tot het
besluit tot modernisatie vandeFranseMaas,
dat echter niet kwam in verband met de uitvoering van de kanalisatie van de Moezel,de
verslechtering vandeeconomischesituatie,de
sluiting vandekolenmijnen en de neergang
vandemetaalindustrie. VoorBelgiëwas echter
devervanging van deoude sluizen noodzakelijk en in 1980iseen besluit hiertoe genomen.
Devraag wasofook hier, net als benedenstrooms van Namen, dehoeveelheid stuwen
verminderd zou worden doorde aanleg van
stuwen met een groter verval,wat tegelijkertijd aanleiding zou geven tot deaanleg van
grotetesluizen,ofdat destuwen alleen vervangen zouden worden door moderne, gesitueerd
op dezelfde plaatsen en met handhaving van
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debestaande sluizen,diedoor hetopzettenvan
destuwpeilen met circa45cmeen diepgang
van 2,5meter zouden krijgen, watzegeschikt
zou maken voor schepenvan 1.350ton.Gekozen isvoordetweede optie omdat dieveel
goedkoper was,daar geengrote toename van
het transport voorzien werd (deFranse Maas
wasbevaarbaar alleen voor schepen tot300 ton)
en,zeker nietalsonbelangrijkste reden,om
ecologischeenlandschappelijke waarden te
ontzien (deeersteoptiezou eengrote ingteep
in derivier betekenen, namelijk veranderen
vanhetwaterniveau, verstevigen van de
oevers,verwijderen vanenkeleeilanden,wat
ongewenst wasvoorditbijzonder pittoreske
riviertraject indeomgeving vanDinant).
Demeestewerkzaamheden zijn afgerond.
Hetlaatstestuk totdehavenvanGivetinFrankrijkzalnaarverwachtingin 2004gereedzijn.De
totalekostenvandemodernisering vandeMaas
bovenstrooms vanNamen bedragen 130miljoen
euro.Voordemeest tecentewerkzaamhedenis
1,6miljoen euro EuropeseIRMA-subsidieverkregen (InterregRijn enMaasActiviteiten)
gerichtopdevermindering vanoverstromingsschade.Verwachtwordt,datde modernisering
vandeBelgischeMaaseenstimulans vooreen
aanpakinFrankrijk zal vormen.
Naasrde vervanging vandeoude stuwen
door moderne heeft demodernisatie vande
Maas ookandere effecten, zoals:

CanalduCentre.Rechtsdeoudeli/t,liniesdenieuwe (foto:MET).

vermindering van hetaantal dagen,datde
Maas niet bevaarbaar iswegens hoogwater
ofijsgang;
door verwijdering vandeoude stuwenmet
hogedrempels isdeafvoercapaciteit bij
hoogwarer toegenomen, watineen aanzienlijke verlaging vanwaterstanden
resulteert (tussen 1,80en2,30meter);
dezewerkzaamheden ttekken andere
investeringen aan(brug over deMaasop
destuw Grands-Malades,ofbenuttenvan
detijdelijke dammen omwerkenten
behoevevandewaterzuivering inNamen
aan teleggen);
benutten vanhetvervalopdestuwenom
elektriciteit optewekken (bijvoorbeeldeen
centraleinAndenne van9MW meteen
gemiddeldejaarlijkse productie van38
miljoen kWh).
Eenproject vanzo'nomvang heeft uiteraard ooknegatieveeffecten voorhetecosysteem.
Deaanlegvaneen rechtopstaande oever vormt
eengrote belemmering voordeaquatische flora
en fauna. Daarom issamen met een ecologische
commissie onderzocht opwelkemanier deze
negatievegevolgengeminimaliseerd kunnen
worden.Waarmogelijk zijn milieuvriendelijkerematerialen roegepast,zoalsopen beton, korvenensteen.Opandere trajecten zijn natuurlijkeoeversgehandhaafd en paaiplaatsen
aangelegd.Integenstellingtotdeoudezijn alle
stuwen voorzien vanvistrappcn.

Canal du Centre
Hetopenen vanhet27kmlangeCanaldu
Centte (Centrumkanaal) in 1917vormdede
ontbrekende schakel indeverbinding tussen
deMaasendeScheldegeschikt voor schepen
van 300ton.Hetvetbinden vantwee stroomgebieden heeft petdefinitie twee problemen:
men moet hethoogteverschil tussen elk
vanbeidestroomgebieden ende waterscheidingskam ertussen overbruggenen
dewaterscheiding, alshethoogst gelegen
gebied, heeft nauwelijks natuurlijke voeding.
In hetgevalvanhetCanaldu Centre
bedraagt hethoogteverschil 66meter over een
afstand van6,7km.Datwerd overbrugd door
vierhydraulische liften enzessluizen.Deze liften,gebouwd tussen 1882en1917,zijn, alsenigeinEuropa, nogsteedsingebruik.Hetprincipeiseenvoudig:deschepen varenintweemet
water gevulde bakken,waarvan ééninhethoge
enééninhetlagegedeeltezichbevindt.De
tweebakken zijn bevestigd opreusachtige zuigers,dieopenneer schuiven intweemetwater
gevuldecilindersonderling verbonden viaeen
buizenstelsel.Wanneer hetevenwicht vande
bakken verstoord wordt doorhettoevoegen
van water indebovenste,daalt hijendeandere,volgenshetprincipevancommunicerende
vaten,stijgt enzoisdeoperatie voltooidmet
nauwelijks extra energie.Hoeweldeliften utiliteitsbouwwerken zijn, verwaarloosdemenin

DegrootstescheepsliftterwereldmStre'gy-Thicuoverbrugt73 meterhoogteverschil(foto:
S.Folkertsma).
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lift degrond een zeergroot gewicht moet diagen, isdat deenigeconstructie met een constantedruk (debodem terplekke isslecht
bestand tegen wisselendebelastingen).Overigenszijn bij hetgraven van de 50meter diepe
fundermgsput interessante fossielen gevonden
uit een vierduizendjaar oude nederzetting.
Hieruit blijkt, dat destreek in het Neolithicum bewoond wasdoor kortschedelige mensen van kleinegestalte,die vuutsteen verwerkten tot wapens en werktuigen.

Debelangrijkste rivier-enkanaalverbindingen inWallonië (bron:MET, samengestelddoorH.Tijs)

die tijden ookdeesthetische kant niet:de stijl
vandeepoque,waarin ookdeEiffeltoren is
ontworpen, isduidelijk terug tevinden in de
sierlijke,ajour-constructie vanmetalen balken.
Zezijn opgenomen in deUNESCO-lijst van
industriële monumenten.
Alsnel na deopening bleek,dat decapaciteit van het kanaal niettoereikend wasvoor het
snelgroeiende transport overwater. Ookisin
1957dezogenoemde 1350-tonwet uitgekomen,
dieerin voorziet,dat voor het Europese transport belangrijke waterwegen geschikt moeten
zijn voorschepenvan 1350ton. Hiertoe
behoort onder meer het Canaldu Centre,dat
wegenszijn internationaal belangderde stond
opdeEU-lijst vanprioritaire vaarwegenprojecten.Walloniëisgeïnteresseerd in transport
metNoord-Frankrijk en Frankrijk op haar
beurt zoekt naar een openingnaar het oosten:
deLuikse regio,deMaasen Rijn, maar ook
Oost-Europa,dat een nieuwe markt votmt als
gevolgvandedaar opgetreden veranderingen.

grotere schepen bleef Meerdere mogelijkheden werden onderzocht,zoals:
eenhellend vlak(zo'n constructie met een
hoogtevetschilvan68meteibestaat inRonquièresop het kanaal Chatleroi-Brussel;
een 'hellend kanaal',zoals inMontech op
eenzijkanaal van deGaronne.Hier wordt
als het wate het water omhoog geduwd
langseen hellende betonnen geul;
een sluizentrap (met ofzonder spaarkommen].Wegens het ontbreken van een
natuurlijke voeding wasdezeoptie praktisch onmogelijk. Sluizen met grote afmetingen engroot vervalgebruiken zeerveel
water;
een verticale lift (éénofmeerdere).

Deverruiming van het Canal du Centre
was in 198zvoltooid, maar het probleem met
het overwinnen van het hoogteverschil voor

Uiteen analyse van de investcrings- en
exploitatiekosten bleekdateen verticale lift
veruit degoedkoopste oplossing was.Besloten
isom een lift voorde73meter hoogteverschil
(degrootste ter wereld) inStrépy-Thieu aan te
leggen.Voordekeuze van dezeoptie waren ook
deresultaten vaneenuitgebreid (hydro)geologisch engeotcchnisch ondetzoek relevant,
onder meer naar dedraagkracht, compactheid
en homogeniteit vande bodem.Hoewel bij één

Het hellendvlakvan Ronquièresin het kanaal Charlcroi-

Doordeverruimingvan hetCanal duCentre zal het

Brusseloverbrugt68meterhoogteverschil

scheepvaartverkeernaarverwachtingverdubbelen tottwee

[foto: J.Delaere).

miljoen tonperjaar(foto: MET).

Het wasonmogelijk om deze consttuctie
uit tevoeren in het bestaandekanaal zonder
het verkeerdaar testremmen. Daarom was het
noodzakelijk om overeen lengte van ïz km een
nieuw kanaal tegraven voorzien van de lift;
het westelijke tracéis niet gewijzigd. Stroomopwaarts vandelift loopt het kanaal in ophoging. Deaansluiting met delift verloopt via
tweeparallelle kanaalbruggen, bestaande uit
vieroverspanningen van42meter die rasten
opde centrale toren vandelift, drie pijlers en
het landhoofd van het kanaal in ophoging.
Delift issamengesteld uit twee onafhankelijke kabelliften bestaande uit een bak
(118,60x 16,50m)gevuld met water, waar de
schepen invaren.Demassa vaneenlegebakis
2.200ton;van eengevulde maximaal 8.400ton.
Met behulp van 16tegengewichten worden de
bakken verticaal verplaatst tussen het bovenen benedenpand. Hoewel de dahngs-/stijgmgstijd slechtszesminuten duurt (desnelheid
bedraagt 20cm/s),neemt deheleoperatie bijna
40minuten in beslag.Het kunstwerk is
bestand tegen dekrachtigste aardschokken die
zichdaar zouden kunnen voordoen. Debuitenafmetingen zijn 130x81 m,de hoogte
bedraagt 117meter ende totale massa 200.000
ton.Dekosten van de investering bedragen
ruim 670miljoen euro.Het besluit tot het bouwen van de lift isgenomen in 1978en na grote
vertragingen isdie indezomer van 2002in
gebruik genomen. Hierdoor wordt de tijd
nodig voor het bevaren van dit stukje kanaal
verkort van vijfnaar tweeuur. Door deverruiming van devaarwegzal het scheepvaartverkeernaar verwachtingverdubbelen tot twee
miljoen ton perjaar. *
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