Ourthekanaal
vs.

Maas-Moezelkanaal

TWEE KLEUREN, TWEE PROJECTEN, TWEE TIJDSGEWRICHTEN MET ELKAAR VERSTRENGELD... .

TRAJECT LANGS HET WATER

KENNISMAKING MET DE SCHEEPVAARTPROJECTEN
TUSSEN LUIK EN LUXEMBURG

In 2011 kwam het project om « de
overblijfselen van het Ourthekanaal
te herwaarderen » onder impuls
van enkele vissers met een grote
liefde voor het Poulseurkanaal op het
actieprogramma van het Contrat de
Rivière te staan.
Deze brochure en het didactische
circuit dat erin beschreven is, zijn
het resultaat van een werk van lange
adem dat nooit het daglicht had
kunnen zien zonder het partnerschap
dat deel uitmaakt van het Contrat
de Rivière. We danken dan ook
uitdrukkelijk de gemeenten die
betrokken zijn bij het project en
de Direction des Voies hydrauliques
de Liège (SPW – Directie van de
Waterwegen van Luik) voor de
goedkeuring van de plaatsen van de
borden en voor hun installatie ter
plekke.
We zijn ook de gemeente Houffalize
bijzonder dankbaar voor het ter
beschikking stellen van haar eigen
tekenaar Stéphane Deprée. Stéphane
speelde al een rol in het ontwerp van
het didactische circuit van het kanaal
Bernistap-Hoffelt en zijn deelname
aan dit nieuwe project was voor ons,
met het oog op de coherentie van
de grafische stijl, erg belangrijk. We
zijn er immers van overtuigd dat het
publiek op die manier de informatie
over het noorden en het zuiden van
het Ourthebekken beter met elkaar in
verband zal kunnen brengen.
Stéphane maakte zijn tekeningen
uiterst zorgvuldig en precies,
rekening houdend met de instructies
van onze vrijwilliger Philippe Hamoir
(van de vzw Le Vieil Esneux) die
		

het niveau van amateurhistoricus
ruimschoots overschrijdt. Samen
met hem haalden we het stof van de
bestaande literatuur en lokaliseerden
we de verschillende sites. De immer
nieuwsgierige Philippe was voor
ons een onuitputtelijke bron van
informatie.

Philippe Hamoir gezien door...
Sondron

Stéphane Deprée gezien door…
zichzelf
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Het Maas-Moezelkanaal
EEN ONAFGEWERKT KANAAL
Context
In de 19e eeuw werd België gedomineerd
door Nederland. Willem van Oranje wilde de
economische situatie van het land verbeteren en
probeerde bepaalde regio’s, zoals Luxemburg,
uit hun isolement te halen. Hij steunde dus het
project van ingenieur Rémy de Puydt (1825) die
de Maas met de Rijn wilde verbinden via de
valleien van de Ourthe en de Moezel.
Dit grootschalige project werd uitgevoerd
door de Société du Luxembourg aan wie
prospectiezones en de constructie en exploitatie
van het toekomstige kanaal in levenslange
concessie werden toegewezen.

Un projet incroyable
Het project moest Luik (60 m hoogte) verbinden
met Wasserbillig op de Moezel (130 m hoogte)
door de waterscheidingslijn op 500 m hoogte
te overschrijden. Hiervoor moesten 261 km
bevaarbare waterwegen gecreëerd of aangepast
worden, moesten 215 sluizen gebouwd worden
en moest een bevaarbare tunnel van 2528 meter
gegraven worden onder de waterscheidingslijn
(tussen Bernistap en Hoffelt).
Eind 1827 gaan de werken van start. Contractueel
zouden ze tegen 1 april 1833 beëindigd moeten
zijn. Tussen Luik en Barvaux worden sluizen,
sluiswachtershuizen, dammen en jaagpaden
Ondergrondse tunnel van Buret (Houffalize)

Maas

Mo

aangelegd. In de buurt van Tavigny begint men
met de aanleg van de toegangsweg, vervolgens
met die van de tunnel. Alles gebeurt enkel met
mankracht (spades, houwelen, mokerhamers,
kruiwagens, draagmanden...).

De grillen van de geschiedenis
1830 is het jaar van de revolutie: België
wordt
een
onafhankelijk
land.
De
concessiemaatschappij wordt in augustus 1831
gedwongen de werken stil te leggen door een
gebrek aan kapitaal en door de onzekerheid
over het territoriale lot van Luxemburg.
Van
het
hele
project
werden
16
sluiswachtershuizen gebouwd, bijna evenveel
sluizen en dammen, een deel van het kanaal in
Bernistap, de geul van Hoffelt en 1130 m van
de fameuze ondergrondse tunnel van Buret.

Weergave van de dam, de sluis en het
sluiswachtershuis van Comblain-Fairon

Waterscheidingslijn
Ondergrondse tunnel
Tracé van Mass-Moezelkanaal

Rémy De Puydt, auteur van Mémoire
sur le canal de Jonction de la Meuse à
la Moselle

Weergave van vrouwen met draagmanden op de
rug die het afvalgesteente van het kanaal en de
tunnel van Buret afvoeren

Vandaag
Vandaag blijven enkel een deel van de tunnel,
een deel van het sterk dichtgeslibde kanaal
tussen Buret en Bernistap, 9 min of meer goed
bewaarde sluiswachtershuizen en restanten van
de dammen over.

Toegang tot de ondergrondse tunnel van Buret
voor 1960

Kanaal van Bernistap
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De plannen worden gewijzigd
Wanneer de afscheiding van Luxemburg in
1839 wordt afgevoerd, komt het plan om
het nu Belgische Luxemburg economisch te
ontwikkelen opnieuw boven.
Men begint aan de kanalisering tussen Luik en La
Roche-en-Ardenne en het aanleggen van delen
van het kanaal in eigen bedding. Een eerste
sectie tot Chênée wordt in 1854 geopend, een
tweede tot Comblain-au-Pont in 1859.

Waterweg of spoorweg?
De aanleg in 1866 van de spoorlijn van de
Ourthe perkte het project in tot de 17 bestaande
sluizen tussen Comblain-au-Pont en Luik. Het
spoorwegtransport zal het transport via de
waterwegen eerst concurrentie aandoen en
vervolgens geleidelijk aan verdringen.
Het kanaal wordt nog stroomopwaarts van Tilff
gebruikt tot het in 1917 gesloten wordt. De
sectie van Tilff naar Angleur en Chênée blijft in
gebruik tot in 1949.

Marcotty-brug en huis van de brugwachter (Angleur)

Vandaag
Momenteel worden slechts enkele honderden
meters van het kanaal tussen de Maas en Belleîle gebruikt: de boten zijn er voor een periode
van een jaar aangemeerd.
Terwijl de verbinding met de Maas nog steeds
bruikbaar is, is die met de Ourthe, tegenover
de samenvloeiing van de Vesder, niet meer
mogelijk. Stroomopwaarts werden de meeste
stukken van het kanaal opgevuld. Tussen
Chanxhe en Poulseur werd het in ere hersteld
en dankzij de RAVeL kan vandaag een aantal
restanten bezocht worden in een omgeving die
volledig in het teken staat van de ontwikkeling
van de biodiversiteit.
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Sluis van Esneux

Kanaal stroomafwaarts van de Marcotty-brug

Kanaal in Poulseur (Comblain-au-Pont)

Afbeelding van de sluis en het sluiswachtershuis van
Grosses-Battes (Angleur)
Bewaard sluiswachtershuis
Verdwenen sluiswachtershuis
Bewaard veiligheidshoofd
Verdwenen veiligheidshoofd
Ourthekanaal
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Twee tijdsgewrichten,
een enkele toegang!
« Het Maas-Moezelkanaal begint bij
de monding van deze derde arm van
de Ourthe (die bij de Rivage-en-Pot na
het doorkruisen van het gebied rond
Angleur in de Maas uitmondt). De
toegang tot de rivier wordt verzekerd
door een wachtsluis. »
Uittreksel uit de publicatie ‘Mémoire sur le
canal de jonction de la Meuse à la Moselle’
- Vertaling

Deze toegang, die initieel in het begin van de
19e eeuw voor het Maas-Moezelkanaal voorzien
was, werd in 1854 voor het Ourthekanaal
afgewerkt.

Nog steeds in functie
De sluis en het sluiswachtershuis doen nog
steeds dienst. Het sluiswachtershuis wordt
bewoond door de sluiswachter die de sluis
bedient.
Het sluiswachtershuis is eigendom van de
Openbare Diensten van Wallonië en werd na de
2e wereldoorlog heropgebouwd.
De sluis, die ondanks zijn leeftijd in uitstekende
staat is, is de laatste in werking op het
Ourthekanaal.
Ze is 49,25 meter lang en 5,2 meter breed. Ze
wordt beheerd door de Direction générale
opérationnelle de la Mobilité et des Voies
hydrauliques en staat in voor de verbinding van
het kanaal met de Maas.
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De ambtenaren van de Voies hydrauliques de Liège
bedienen de sluisdeuren om het waterniveau in de
sluis te regelen en de herna Amélie de mogelijkheid te
geven het kanaal uit te varen.

Samenvloeiing kanaal – Maas en rustend jaagpaard bij
de sluis van Rivage-en-Pot.
De sluis had een ophaalbrug van hetzelfde type als de
Marcotty-brug die vandaag nog bestaat.

Symbolische terugkeer naar het
Ourthekanaal
In 1917 neemt Hubert Maréchal, schipper van
Méry, een ijzeren herna van 19,50 m lang en
2,87 m breed in gebruik. Het schip vaart op het
kanaal tussen La Vieille Montage (Angleur) en de
walserij van Tilff. Het bracht de zinkstaven naar
Tilff en keerde terug met de gewalste platen.
In 1949 doet zijn kleinzoon René Van Bossuyt,
de laatste schipper van de Ourthe, een laatste
transport stroomopwaarts van Chênée.

De herna Hubert uit de tijd van het kanaal en de
Amélie zijn een en dezelfde boot!

Door de jaren heen verandert de boot
verschillende keren van eigenaar. Hij ondergaat
verschillende transformaties en wordt een
aantal keren voor langere periodes aan zijn lot
overgelaten: de Hubert wordt uitgerust met een
semi-dieselmotor, maar nadat hij overgekocht
en herdoopt werd tot Thésy wordt zijn motor
verwijderd. Onder de naam Antoine verandert
hij in een woonboot...
In 2005 rust Jean-Pierre Gailliez de boot uit
met een elektrische motor en verandert
hij hem in drijvend vakantiehuis. De boot
verandert opnieuw van naam en wordt nu de
‘Amélie’ – naar Amélie Poulain, een ode aan
de eenvoudige genoegens. Sindsdien is hij
uitgerust voor vaartochten naar Ieper, Verdun,
de tulpenvelden... en het Ourthekanaal! Om zijn
100e verjaardag waardig te vieren organiseerde
het Contrat de rivière Ourthe op de erfgoeddagen
van 2017 een heuse ‘terug naar de bron’: met
enkele vips aan boord passeerde de boot de
sluis van Rivage-en-Pot.

Binnenvaren in de sluis van Rivage-en-Pot
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De ophaalbrug Marcotty (genoemd naar de
oude Marcotty-molen) of de Pont des Aguesses
(eksters in het Waals) werd in 1852 gebouwd,
samen met het huis van de brugwachter die
instond voor de bediening van het bouwwerk.
De brug zag uit over het veiligheidshoofd,
een unieke dubbele deur die de omgeving
beschermde
tegen
overstromingen
en
onderhoudswerken stroomafwaarts mogelijk
maakte.
De ophaalbrug, het huis en de stenen
bouwwerken langs het veiligheidshoofd, zowel
in de richting van de binnenhaven als naar
het kanaal, zijn geklasseerd (besluit van de
executieve van de Franse Gemeenschap, 1983).
Tot op heden werkt de brug nog steeds. Ze heeft
echter nood aan een grondige restauratie. Om
haar te beschermen is ze sinds 2010 gesloten
voor alle verkeer.
8
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Een SLUISWACHTERSHUIS
dat zijn typische uitzicht wist te bewaren
Van de 16 sluiswachtershuizen die voor 1830
gebouwd werden voor het project om Maas
en Moezel langs de bedding van de Ourthe
met elkaar te verbinden, blijven er nog 9 over,
waaronder dit huis.
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Wérihet des Vennes

Maas

Mo

De
huizen
hebben
zeer
herkenbare
eigenschappen zoals gemetselde bakstenen,
hoekstenen in arduin (kalksteen) en een sierlijst
als druiprand over de latei van de toegangsdeur
die zich steeds in het midden van de gevel aan
de rivierkant bevindt. Het huis, met of zonder
verdieping, heeft steeds een puntdak; de latei
van de rechter geveldeur is gewelfd.
Het gebouw diende als woning voor de
sluiswachter en lag tegenover de sluis. Die
laatste werd steeds gecombineerd met een
dam zodat er steeds voldoende water was om
te varen. De woning lag redelijk ver van de rivier
op een heuvel om het niveauverschil met de
Ourthe op te vangen en waarschijnlijk om het
risico voor overstroming te beperken.
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Grosses-Battes

10

na

Een ophaalbrug van hetzelfde type als de
Marcotty-brug stroomafwaarts aan het
uiteinde van de sluis verbond beide oevers. Het
sluiswachtershuis werd in 1977 afgebroken voor
de bouw van de brug van de N633.
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SLUIS nr. 2
OPHAALBRUG en SLUISWACHTERSHUIS
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De sluiswachter
Elke sluis op het kanaal had zijn eigen
sluiswachter die door de overheid benoemd
werd. Bij de passage van de boten bediende
hij de deuren met een staak die later
vervangen werd door een slinger die een
tandgeleiding bediende. Door de schuiven
van de deuren te openen of te sluiten kon
het sas gevuld of leeggemaakt worden
naargelang de boot stroomopwaarts of
stroomafwaarts voer.

Metselwerk van de oeverbekleding.

De sluiswachter onderhield ook de sluis en
de oevers en informeerde de overheid van
het type, de bestemming en het vertrekpunt
van de boot. Hij waakte nauwgezet over
het bootverkeer zodat de passagiers veilig
konden inschepen en was 24 uur/24
aanwezig om eventuele problemen op
te lossen. In het begin van de 20e eeuw
bedienden sluiswachters ook de dammen of
deden dienst als ontvanger-tolheffer.

De sluisdeuren waren steeds aanwezig, ook na het
verdwijnen van de ophaalbrug.
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Veiligheidshoofd van Angleur
DE POORTEN VAN DE OURTHE
Eerste verbinding tussen het kanaal en de
Ourthe en tweede veiligheidshoofd. De schepen
afkomstig van de Maas passeerden deze deur
van 5,2 meter breed op hun weg naar de Ourthe.
Er vaart al heel lang geen enkele boot meer
langs deze deur. De watertoevoer in dit deel van
het kanaal wordt vandaag nog verzekerd door
een systeem van balken en katrollen.
Een ophaalbrug van hetzelfde type als de
Marcotty-brug (Pont des Aguesses) verbindt
beide oevers en is toegankelijk voor voetgangers,
ruiters en wagens. Het in onbruik geraakte
bouwwerk werd vervangen door een vaste brug.
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Het huis naast het bouwwerk werd bewoond
door de brugwachter. Vandaag huisvest het de
diensten van de Direction des Voies hydrauliques
de Liège (SPW).
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De brugwachter
De naam werd zowel gebruikt voor de
door de overheid benoemde ambtenaren
die de ophaalbrug bedienden als voor de
ambachtslui en arbeiders die de houten
boten (pontons) bouwden, herstelden en
onderhielden.
Het kanaal had twee brugwachters die de
ophaalbruggen bij de veiligheidshoofden
(Aguesses en Angleur) bedienden.

Op deze plek voeren de boten over een klein
gedeelte van het kanaal.
« In tegenstelling tot het project van
Rémi de Puydt dat de kanalisatie van
het bed van de Ourthe over heel zijn
parcours beoogde – een traject dat
trouwens veel langer was – zal men
voor de scheepvaart enkel de diepste
en minst onrustige delen van de rivier
gebruiken. Het grootste deel van het
parcours bestond immers uit een
‘kanaal’ dat min of meer parallel met
de waterstroom liep ».
«Het kanaal zal op die manier
tussen Luik en Chênée hetzelfde
traject volgen als dat van 1827.
Stroomopwaarts van Streupas zal
het van de Ourthe afwijken telkens
wanneer dat mogelijk is. Wat wil je
ook! Men had een ‘echt’ kanaal nodig
dat niet onderhevig was aan de grillen
van de natuur. In die tijd hadden beide
trajecten zowel hevige voorstanders
als felle tegenstanders »
Uit Mille ans de navigation sur l’Ourthe
et ses affluents - R. Dalem & A. Nélissen,
Editions Petitpas, 1973 - Vertaling
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SLUIS nr. 3
EEN KANAAL PARALLEL MET DE OURTHE
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Streupas
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Sauheid
SLUIS nr. 4

Een compleet deel van het kanaal en het sas van
de sluis zijn nog zichtbaar. Het sluiswachtershuis,
dat initieel op de linkeroever gebouwd was,
moest voor de aanleg van de spoorweg naar de
rechteroever verplaatst worden. De palen die
eertijds de metalen reling ondersteunden zijn fel
beschadigd maar nog zichtbaar.

Enkele balken bij de toegang tot de sluis maken
het mogelijk om het waterniveau in de stuw
stroomopwaarts op peil te houden.
14
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De sluizen
De dubbele vleugeldeuren stroomop- en
stroomafwaarts bakenen het sas van de kluis af.
Gesloten vormen ze een V die stroomopwaarts
gericht is om de druk van de stroming het hoofd
te kunnen bieden (puntdeuren).
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Behalve in Angleur waar er ophaalbruggen
waren, werden beide oevers verbonden door
een vaste brug stroomafwaarts van de sluis of
het veiligheidshoofd.
De deur viel in een inkeping in het metselwerk
van de sluis zodat haar bruikbaar zone niet
daalde.
In verticale groeven in de pijlers stroomopen stroomafwaarts konden balken geplaatst
worden om de sluis droog te houden (onderhoud
van het metselwerk, de sluisdeuren...).

Met de stuurwielen op de deuren konden de
schuiven bediend worden om het sas te vullen
of te legen. De sluiswachter opende vervolgens
de deuren met een staak, later met de zwengels
die aan weerskanten geplaatst waren

Stroomafwaarts van
de sluis bevonden
zich ringen waar
de boten konden
aanmeren om hun
beurt af te wachten.

Dankzij inkepingen in de muren van de sluis konden
de schippers met een bootshaak (staak met haak en
metalen of ijzeren punt) manoeuvreren.
15

Colonster
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SITE VAN SLUIS nr. 5
De sluis en het sluiswachtershuis van het
Ourthekanaal werden in 1968 afgebroken om
plaats te maken voor de huidige mobiele dam.
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Het plan van 1910 (zie hiernaast) voorziet het
sluiswachtershuis van het project Maas-Moezel
en de sluis op de rechteroever. Het huis werd
in 1972 afgebroken om de loop van de Ourthe
recht te trekken zodat de autoweg E25 kon
worden aangelegd.

Een landschap in volle evolutie

Spuigatbrug en ingang van het kanaal

De vaste dammen stroomopwaarts van het Ile
Rousseau werden aangelegd om de Raikemfabrieken van water te voorzien, dus lang voor
de aanleg van het kanaal. Hoewel ze sterk
beschadigd zijn, bevinden ze zich nog steeds op
die plek.

(de walserij werd in 1946 gesloten). De stuw
wordt sinds 1530, het jaar waarin de Forge de
Colonster opgericht werd, «by des marteaux»
genoemd.

Wanneer u de RAVeL rechts naar Tilff volgt kunt
u een klein vijvertje zien, de bron van de stuw
die het water naar de Raikem-fabrieken bracht
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Wanneer u de RAVeL naar Luik neemt, passeert u
een brugje dat in het verlengde van het jaagpad
ligt. De brug overspant het oude spuigat van de
«by des marteaux» dat diende om het waterpeil
te controleren.

Raikem-fabrieken

Sluiswachtershuis van
het Maas-Moezelkanaal
Spuigatbrug
Plannen van de Administration
des Voies hydrauliques van 1910

De spuigatbrug vandaag

Sluis en sluiswachtershuis
van het Ourthekanaal

Vijver van de stuw van
de Raikem-fabrieken

Herna die uit het sas van de sluis vaart
Sluis en sluiswachtershuis van Colonster.
De staken aan weerszijden van de sluis om de deuren
te bedienen zijn hier goed zichtbaar

Dammen
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SLUIZEN nr. 6 en 7
De spoorweg als concurrent van het kanaal

rthe

Sainval en Mâle èwe

de
Canal

l

Tussen deze beide sluizen werd de bedding van
het oorspronkelijke kanaal verplaatst zodat het
de bocht van de nieuw aangelegde spoorweg
kon volgen.
Bij Les Prés de Tilff werd het sluiswachtershuis
(Mâle èwe) op de linkeroever van het kanaal
ten gevolge van de aanleg van de spoorweg
vervangen door een ander huis op de
rechteroever.
Een klein deel van het oorspronkelijke kanaal,
dat nog steeds water bevat, blijft zichtbaar op de
oude terreinen van de boomkwekerijen Gallaix
(het huidige Ecotopia).
Al deze werken volstonden niet om « het kanaal
te redden»: het werd voor het transport van
mensen en goederen geleidelijk aan vervangen
door de spoorweg. Dit deel werd na 1970
opgevuld om dienst te doen als fundering voor
het wegennet.

Sluis en huis van Mâle Èwe.
Het huis dateert van na de aanleg van de spoorweg
en is nog steeds zichtbaar

Popp-plan van 1865 voor de aanleg van de spoorweg
vs. het orthofotoplan van het tracé van de spoorweg
en de weg aangelegd op het opgevulde kanaal.

1e sluiswachtershuis

Sluiswachtershuis
van Sainval

Huidige sluiswachtershuis

Deel van het
oorspronkelijke kanaal
Huidige sluiswachtershuis
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Sluiswachtershuis
van Sainval

Sluiswachtershuis van Sainval. De beide vleugels van
de sluisdeur vormen in gesloten toestand een punt
die stroomopwaarts wijst. Het huis werd in 1905
veranderd door architect Georges Hobé.

« Tussen Sainval en Tilff volgt het
kanaal min of meer de huidige weg
(N633) en doorkruist het over zijn hele
lengte de voormalige boomkwekerijen
Gallaix. Aan de andere kant van de
spoorweg bleef een brede geul over
gevuld met stilstaand water »
Uit Mille ans de navigation sur l’Ourthe et
ses affluents - R. Dalem & A. Nélissen,
Ed. Petitpas, 1973- Vertaling

Grande Compagnie du Luxembourg
De Grande Compagnie du Luxembourg was
concessiehouder van het Ourthekanaal.
Ze verkreeg tevens de concessie van de
spoorlijn Angleur - Marloie - Luxemburg.
In 1863 werden stroomafwaarts van Tilff
de eerste spadesteken gegeven om het
sluiswachtershuis en het kanaal te verplaatsen
en zo plaats te maken voor de spoorweg.
Het eerste goederentransport over de
spoorweg vond plaats op 18 juni 1866, amper
zeven jaar na de opening van het kanaal.
Hoewel de lagere tarieven voor het transport van
zware goederen per boot geruime tijd volstonden
om de concurrentie met het spoor aan te gaan,
verdween dat voordeel door de aanleg van
rechtstreekse lijnen tussen de steengroeven en
de spoorweg. Geleidelijk aan werd het transport
per boot dan ook vervangen door dat via het
spoor. In 1892 is er al sprake van het afschaffen
van het kanaal aangezien de vaarrechten de
kosten voor zijn onderhoud niet langer dekten.

Sainte Anne
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SLUIS nr. 8 of SIMON-SLUIS
a
ek
Ourth

Tussen Tilff (nr. 7) en de Ste-Anne-sluis volgden
herna’s de bedding van de Ourthe. Ter hoogte
van de Ste-Anne-rotsen waren ze opnieuw te
vinden in een deel van het kanaal en passeerden
ze Méry (nr. 9) en Hony (nr. 10). Ook dit deel
werd omgelegd voor de aanleg van de spoorweg.
Op de site werden achtereenvolgens twee
sluiswachtershuizen gebouwd, eerst op de ene,
dan op de andere oever van de sluis.
Het huidige sluiswachtershuis werd in 1904
gebouwd door architect Georges Hobé in
cottagestijl.
De laterale stenen van het sas van de sluis en
de brug die er stroomafwaarts over liep zijn nog
steeds zichtbaar in de tuin.

1e sluiswachtershuis op de linkeroever van het
kanaal - zicht stroomopwaarts (aan de kant van de
spoorweg)

2e sluiswachtershuis op de rechteroever van het
kanaal – zicht stroomafwaarts
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De veermannen
Op het einde van de 18e eeuw waren
er slechts enkele bruggen over de
Ourthe. De meeste waren vernield door
overstromingen. De passage van de ene
naar de andere oever gebeurde meestal
op waadplaatsen waar het waterpeil het
toeliet.
Op druk bezochte plaatsen voorzag de
overheid een veerdienst. De veerman was
de persoon die het overzetgeld inde en de
boot bestuurde.
Sommige veerboten werden gebruikt om
jaagpaarden te vervoeren wanneer het
jaagpad van oever veranderde (zoals in
Lhonneux).

Méry
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SLUIS nr. 9 Nieuwe functie
Toen er niet langer gevaren werd op dit deel
van het kanaal werd het sluiswachtershuis
getransformeerd tot restaurant (frituur). Een
plaat op het huis duidt het peil aan dat het water
bereikte tijdens de overstroming van december
1925.
Op de foto hiernaast zijn op de achtergrond het
kasteel van Crèvecoeur en zijn boerderij te zien.
Beide werden in 1944 verwoest door een V1

Het kruispunt van de
Avenue d’Esneux en de
Rue de Gobry (Méry)
De laatste veerboot van Lhonneux
vlak voor de veerdienst werd stopgezet
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SLUIS nr. 10 Het kanaal opgevuld
Het sluiswachtershuis onderging verschillende
transformaties en het kanaal is vandaag
opgevuld. De dubbele rij bomen volgt
het vroegere traject. Op het bijgevoegde
Popp-plan zien we stroomafwaarts van het
sluiswachtershuis duidelijk hoe het kanaal
verlegd werd om de bocht die de spoorweg op
die plek maakt te volgen.
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sluiswachtershuis

SPOORWEGBRUG

Sporen van het schuren van de touwen
van de jaagvaart
Voor de boten werden uitgerust met motoren –
en omdat ook zeilen door de aanwezigheid van
tunnels en bruggen, en door ongunstige winden
geen optie waren – was het gebruikelijk ze langs
de rivieren en kanalen te slepen.
Het voortdurende slepen van de touwen tegen
de stenen veroorzaakte een grote slijtage: in
Poulseur zijn de sporen nog te zien op een paal
bij de sluis, zo ook onder de spoorwegbrug van
Hony.
We onderscheidden twee manieren van
jaagvaart over land :
•
jaagvaart met borsttuig: de schipper en
zijn familie bevestigden de sleeptouwen
aan een borsttuig om de boot voort te
trekken.
•
jaagvaart met paarden.

Het jaagpaard
Het paard van de schipper was gewoonlijk
een trekpaard dat naargelang het seizoen
ingezet werd op het veld of langs de rivier. Het
was gedrongen en stevig. Het paard en zijn
begeleider waren onafscheidelijk en het paard
werd uitstekend verzorgd door zijn baas. Deze
laatste controleerde zorgvuldig het tuig om te
voorkomen dat het paard gewond zou raken.
Vaak was het paard mooi opgetuigd en versierd
met pompons in felle kleuren.
De schipper zat op de rug van het dier met
beide benen aan de kant van de rivier aangezien
hij op elk moment moest zien wat er zowel
stroomafwaarts als stroomopwaarts gebeurde
om incidenten te vermijden.
Al voor de aanleg van het kanaal trok het paard
de bètchète – een lange rivierboot met puntige
steven – stroomopwaarts. Bij het afgaan van de
rivier werd het vooraan of in het midden van de
boot geplaatst.
23

VEILIGHEIDSHOOFD naar Hony en veerdienst
Stroomopwaarts van de dam veranderde het
jaagpad van oever. Het jaagpaard moest dus
met de veerboot naar de andere oever gebracht
worden.

Huis van de veerman
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SLUISWACHTERSHUIS
en OVERBLIJFSELEN VAN DE DAM

ez
elk
a n a al

Le Coleu

Maas

Mo

Op 300 meter stroomafwaarts van het
veiligheidshoofd van Lhonneux bevindt
zich dit sluiswachtershuis in droevige staat.
Het ligt op een heuvel om te ontsnappen
aan overstromingen en is typisch voor het
“Nederlandse” project.
De sluis lag vermoedelijk voor het huis.
Bij laagwaterstand zien we enkele stenen in
de rivier die getuigen van de plaats van de nu
verdwenen dam.
25

SLUIS nr. 11
een landschap, twee tijdsgewrichten
De sluiswachtershuizen op deze plek staan
tegenover elkaar: op een heuvel op de
linkeroever ligt het huis van het ‘Nederlandse’
project (1830), op de rechteroever ligt het huis
van het ‘Belgische’ project.
Voor het ‘Belgische’ project werd op de
rechteroever een deel van het kanaal gegraven.
Het moest zorgen voor een vlotte verbinding
met Esneux buiten de bedding van de rivier.
Het nieuwe sluiswachtershuis werd in 1905
veranderd door architect Georges Hobé.
Op de palen langs het kanaal zijn slijtagesporen
te zien veroorzaakt door de touwen van de
jaagvaart.
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De steengroeven gebruikt
voor de aanleg van het kanaal
Om de oeverbekleding, sluizen en
sluiswachtershuizen te bouwen werden
lokale stenen gebruikt. Dit verklaart het
verschil in uitzicht van elke site.
In de nu verlaten steengroeven getuigen
imposante blokken van de activiteit in het
verleden.

In het zogenaamde Bois du Patronage in
Esneux vinden we complete, onvolledig
afgewerkte blokken. De stenen zijn
afkomstig van Rosière (Esneux), Le
Grandpré in Comblain-au-Pont en
Champoutre (Durbuy).

Paaiplaat
De stroomafwaartse ingang van de sluis
staat nog steeds in verbinding met de
Ourthe. Beschut tegen de stroming vormt
ze een toevluchtsoord en paaiplaats voor
vissen. Om ervoor te zorgen dat de plek
vissen blijft aantrekken, dient ze regelmatig
uitgebaggerd te worden.

Devant Rosière
na
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SLUIS nr. 12

Het mooi onderhouden sluiswachtershuis heeft
de meeste van de typische kenmerken van die
tijd weten te behouden.
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De sluis en het kanaal zijn vandaag volledig
opgevuld. De zijstenen van het sas zijn wel nog
zichtbaar, evenals de brug en zijn reling.

Sluiswachter Raskin op de deur van de sluis
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Le Castel

Getransformeerd SLUISWACHTERSHUIS
Maas

Mo

Dit is een van de 16 sluiswachtershuizen die
voor 1830 gebouwd werden voor het project om
de Maas en de Moezel te verbinden langs het
traject van de Ourthe.
Hoewel het sluiswachtershuis getransformeerd
is, zijn de typische, oorspronkelijke kenmerken
van het huis nog steeds zichtbaar: een stenen
druiprand boven de toegangsdeur (rivierzijde),
hoekstenen in kalksteen (petit granit) en
gebogen zijdeur. De hoofdgevel kijkt uit over
de Ourthe en de sluis en is gebouwd ter hoogte
van de dam die voor een voldoende waterdebiet
moest zorgen om de scheepvaart mogelijk te
maken.

Hotel Le Castel

Een aanduiding op een van de hoeken van het
huis van het peil dat het water bereikte tijdens de
overstroming van 1925 toont aan dat de hoogte
van de heuvel waarop het huis gebouwd is
jammer genoeg niet volstond om te ontsnappen
aan de overstromingen van de Ourthe.
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VEILIGHEIDSHOOFD
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De deuren met dubbele vleugels dienden
om het kanaal droog te leggen om het te
onderhouden maar ook om het te beschermen
tegen overstromingen. De schepen die de rivier
opvoeren legden hier ongeveer 200 meter op
de Ourthe af voor ze de sluis van Esneux en
een nieuw deel van het kanaal bereikten. Het
jaagpad ging op de rechteroever onder de brug
door.
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Handel langs de Ourthe
De ontwikkeling van de scheepsvaart door
eerst de aanpassing van de rivier en vervolgens
de aanleg van het kanaal bood interessante
mogelijkheden voor de handel van goederen die
in het bekken geproduceerd werden.
De industrie floreerde
en
de
fabrieken
gebruikten de rivier
om hun waren te
exporteren.
Bastyns-molen
in Souverain-Pré
(Esneux)

Walserij van Tilff © ULiège, coll. CHST

« De voornaamste industriële
ondernemingen tussen Barvaux en La
Roche die hun grondstoffen en producten
over het water transporteerden, waren
een schorsmolen, een smederij, vier
zagerijen, elf bloemmolens, kalkovens en
de steengroeven van Hampteau.
Tussen Barvaux en Luik zijn de
ondernemingen groter en talrijker: 24
bloemmolens, 3 schorsmolens, 3 molens
om hennep te kloppen, 1 oliemolen, 1
molen om kleurstoffen te vermalen, 1
om tabak te raspen, 1 marmerzagerij,
8 ijzerwalserijen, 2 zinkwalserijen,
4 smederijen, 5 ijzergieterijen, 2
zinkgieterijen, 2 ijzersplijterijen, 30
steengroeves en nog meer zandsteenen kalkgroeves, 7 granietgroeves, 2
marmergroeves waarvan een van
rode en witte marmer, 3 leerlooierijen,
1 linnenspinnerij, 1 stoommolen, 1
glasblazerij, koolmijnen in Grivegnée,
mijnen boven Esneux, kalkovens,
distilleerderijen, steenbakkerijen en nog
vele andere buiten de vallei. Vergeten we
ook niet de talrijke fabrieken en bedrijven
van de stad Luik die gebruik maken van de
scheepvaart op de Ourthe.»
De L’Ourthe et de sa navigation, B.J. Vandooren,
Imprimeur de la Statistique Générale et des
Annales des Travaux Publics, 1846 - Vertaling
31
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Esneux

SLUIS nr. 13
Ingang van een lang stuk van het kanaal

Vanuit Esneux konden de schepen over een
redelijk lang deel van het kanaal via de sluis van
Evieux (nr. 14) naar het veiligheidshoofd van La
Gombe varen.
Het sluiswachtershuis dat vroeger iets achter
de rooilijn van de huidige huizen lag, werd
vervangen door een constructie van vier gelijke
gebouwen.

Processie over de sluisbrug Sluiswachtershuis op de achtergrond

Opgevuld kanaal - sluiswachtershuis vervangen door 4
identieke gebouwen

Steen van de sluis die momenteel een gedenksteen
is voor twaalf GI’s die in het kanaal verdronken zijn
(Kerstmis 1944)

La Lèche
Op La Lèche werden in Esneux, Souverain Pré en
enkele andere plaatsen werven opgestart voor
het onderhoud en het herstel van de boten.

Herna in droogdok Rechts een ‘bètchète’

Arbeiders voor een herna
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Binnenscheepvaart en toerisme
Voor de aanleg van het Ourthekanaal werden
onze streken al aangedaan door talrijke
vakantiegangers. Maar met de opening van
het kanaal was de veiligheid van de reizigers
gewaarborgd, iets waar ook de toeristen van
profiteerden!
In april 1837 bouwden de arbeiders van
Mr. Mention, uitbater van de steengroeve
van Sainte-Anne, een grot die – volgens
L’Indépendance Belge – even mooi was als die
van Remouchamps. De eigenaar van het hotel
van het Ourthekanaal, Mr. Mention, brengt de
Luikenaars met de bark van Tilff vanaf de Quai
des Croisiers in Luik ter plekke zodat ze de
schoonheid van de streek kunnen ontdekken.
De aanleg van de spoorlijn betekent het begin
van het massatoerisme. Er worden verschillende
activiteiten zoals concerten, bloemenstoeten
en
paardenrennen
georganiseerd
om
zondagstoeristen en zomergasten aan te
trekken. De schippers bieden hun diensten aan
aan de fanfare van Esneux door een podium
te installeren op twee naast elkaar liggende
herna’s.
De toeristenbootjes wagen zich tot in onze
dorpen. Eind de 19e, begin de 20e eeuw worden
rondvaartboten ingelegd om de toeristen die
zich een dagje willen ontspannen in Tilff (vissen,
wandelen en openluchtbal) te vervoeren.
Tilff, Esneux en Comblain worden druk bezochte
bestemmingen voor de Luikse kanovaarders
(roeien was in die tijd een populaire sport).
De kadetten van de marine stroomopwaarts van de
sluis van Sauheid, 1946 (foto L. Jacques-Houssa)
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Drijvend concert in Esneux rond 1900 op een podium
gebouwd op 2 naast elkaar liggende herna’s

Voor de eerste wereldoorlog bracht een oude
stoomtreiler die omgebouwd was tot rondvaartboot
in 2 uur tijd tot 30 passagiers van Luik naar Tilff

Rondvaartboot voor het kasteel van Sainval
Terugkeer van de zondagse kanovaarders bij de sluis
van Angleur (foto Noir Dessin)

Evieux
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Deze sluis tussen Esneux en La Gombe hield het
waterpeil voldoende hoog in een van de langste
stukken van het Ourthekanaal.
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SLUIS nr. 14, tussen twee stukken van het kanaal
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Aan de voet van de helling liggen de oude baan,
het jaagpad, het kanaal en de spoorweg dicht bij
elkaar.

Stroomafwaarts van Evieux werd het oorspronkelijk
rechte kanaal verplaatst om plaats te maken voor
het station van Esneux

Le Pahy

Het best bewaarde SLUISWACHTERSHUIS

Alle gelijk of bijna!
Van de 16 sluiswachtershuizen die voor
1830 gebouwd werden in het kader van de
verbinding tussen de Maas en de Moezel via
de bedding van de Ourthe, blijven er slechts 9
over. Dit is het meest authentieke (het minst
getransformeerde).
Alle huizen zijn gebouwd volgens hetzelfde plan:
het metselwerk is van baksteen, de hoekstenen
in petit granit (kalksteen). De druiprand
in profielsteen overspant de latei van de
ingangsdeur die zich steeds in het midden van
de gevel aan de rivierzijde bevindt.
Het huis – met of zonder verdieping – heeft een
aan beide zijden hellend dak; de latei van de
rechtergeveldeur is gewelfd.
36

Het sluiswachtershuis lag ver van de rivier op
een heuvel zodat het beschut was tegen het
stijgende waterpeil van de Ourthe (veroorzaakt
door de dam die de diepte van de vaargeul
moest verbeteren) en hoogst waarschijnlijk ook
tegen overstromingen.
Een teken dat het peil aangeeft dat het water
tijdens de overstroming van 1925 bereikte,
toont aan dat deze heuvel jammer genoeg
niet voldoende hoog was om het huis te
beschermen tegen het wassende water van de
overstromende Ourthe.
De kuil tussen de RAVeL en het huis was de plek
waar de sluis moest komen.
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In de rivierbedding zijn de overblijfselen van de dam
nog zichtbaar: in de bakstenen en stenen is een
uitholling te zien voor de balken van de dam.
Andere bewerkte stenen te zien op de oevers
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La Gombe

VEILIGHEIDSHOOFD naar Esneux
Tussen La Gombe en Poulseur voeren de boten
op de Ourthe voor ze het laatste deel van het
kanaal binnengingen. In 1841 besloot men om
een voetgangersbrug aan te leggen.
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Ingang naar het
veiligheidshoofd
stroomafwaarts van de
brug

Slijtagesporen gemaakt
door de sleeptouwen
op de pijler van de
spoorwegbrug

Steengroeven
Monfort, la Gombe...
Door de Maas vlotter bereikbaar te maken
heeft het Ourthekanaal de handel gestimuleerd
en konden de steengroeven en kalkovens van
de vallei zich ontwikkelen. Het was ook een
stimulans voor de staalfabrieken van Méry, Tilff
en Angleur.
In 1882 bijvoorbeeld transporteerden 1224
boten niet minder dan 36.000 ton breukstenen
en kasseien door de sluis van Esneux.
Door de directe verbindingen tussen groeves
en spoorweg wordt het transport over water
stilletjes aan verdrongen. Poulseur wordt
hierdoor een belangrijk rangeerstation.

Lossen van stenen aan de Quai des Pêcheurs in Luik
(huidige Quai Van Beneden).
Steengroeve van Monfort.
Laadkade van 1500 m lang via een privébrug rechtstreeks verbonden met het station van Poulseur.
Door de concurrentie die hierdoor ontstaat, gaat het
transport via herna teloor.
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Poulseur
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Dit sterk getransformeerde sluiswachtershuis is
het enige dat in beide periodes gebruikt werd,
dus voor het Maas-Moezelkanaal en voor het
Ourthekanaal. De brug over de sluis ligt nog
steeds op dezelfde plaats als vroeger.
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Soorten vaartuigen
De ‘bètchète’

De herna

Boot met platte bodem die typisch is voor de
Ourthe-Vesder- Amblève en ontworpen werd om
de stroomversnellingen zonder kleerscheuren te
doorstaan.

Maasboot gekenmerkt door een platte bodem
met hoge voor- en achtersteven. Zij dienden om
de stroomversnellingen die zich ongeveer om
de 10 km op de Maas voordeden, veilig door te
komen.
Er bestonden drie soorten: de ‘tous nus’, dus
boten zonder enige binnenruimte, andere
met een dekhuis in het midden en ten slotte
compleet gesloten en overdekte boten die
specifiek gebruikt werden voor het transport
van bederfbare goederen.

•
•
•
•
•
•
•

Lengte: 18 à 20 meter
Breedte: 2 meter
Diepgang: 85 cm
Sterk gebogen uiteinden (de onderzijde van
de boeg dient als steven en is bedekt met
een zinken plaat)
Kleine centrale mast: de top diende om het
sleeptouw te bevestigen
Laadvermogen: 10 à 18 ton (in functie van
het debiet van de rivier).
Vracht: gezaagd hout, mineralen, kalksteen,
houtskool en later steenkool, klinkers,
post... Ook transport van passagiers en
toeristen.

De ‘bètchètes’ werden getrokken door
stevige trekpaarden. Voor de aanleg van het
kanaal werden de dieren enkel gebruikt om
stroomopwaarts te varen. Stroomafwaarts
werden ze vooraan op de boot geplaatst.
De boten werden gebruikt om het materiaal
aan te brengen voor de aanleg van dammen,
jaagpaden, sluizen en sluiswachtershuizen
van het project Maas-Moezelkanaal. Na
de aanleg van het Ourthekanaal, dus vanaf
1859, werden ze geleidelijk aan uit dienst
genomen. Sommige werden nog gebruikt
tijdens de eerste wereldoorlog en omdat de
paarden opgeëist waren, werd het sleepwerk
uitgevoerd door mannen en vrouwen.

Op het Ourthekanaal werden de bètchètes al
snel verdrongen door de herna’s (capaciteit 40
ton). Sommige herna’s gingen zelfs tot Lassus
(Hamoir).

«De boot komt in zicht, bestuurd door twee
mannen – de ene vooraan met een ijzeren
staak, de andere aan het roer; de vracht
staat exact in het midden van de boot.
Zonder deze voorzorgsmaatregel zou het
schip ongetwijfeld zinken... De stuurman
navigeert zijn boot naar de sluis met
stevige duwen van de ijzeren staak die het
skelet van de kade doen kraken.
De aanlegplaats heeft veel weg van een
steigerend paard dat zich vooraan opricht
en zich nog even in evenwicht houdt voor
het zich in het water stort. Op dat moment
is de gebogen steven van levensbelang:
hij houdt de boot omhoog en voorkomt
dat die naar de bodem zou zinken. Ook de
stuurman vooraan is onmisbaar: hij houdt
de boot met zijn ijzeren staak op koers
want de stroming is zo sterk dat het roer
alleen niet volstaat.»

Léon Béthune - Vertaling
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SLUIS nr. 16 en SLUISWACHTERSHUIS
Een gerestaureerde site waar het patrimonium
en de biodiversiteit beschermd worden
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De leden van de Union des Pêcheurs de
l’Ourthe-Amblève
(vandaag
de
Société
Piscicole et Halieutique de l’Ourthe – de visen visserijvereniging van de Ourthe) klaagden
erover dat het stuk tussen Chanxhe en Poulseur
stilletjes aan dichtslibde. Eind de jaren 1970
werd tot actie overgegaan.

Verrijzenis van een kanaal: een
verhaal van vriendschap en
doorzettingsvermogen
Hoe begin je eraan?
Voor het uitbaggeren van het kanaal en het
herstel van zijn bedding moest eerst het
struikgewas op de oevers gekapt worden. Dat
was zo weelderig dat het kanaal nauwelijks nog
te zien was. Wekenlang trok een klein groepje
telkens wanneer het weer het toeliet eropuit
met bijlen, zagen, kettingzagen en schoffels. Met
noeste arbeid werden stenen blootgelegd zodat
het kanaal geleidelijk aan terug zichtbaar werd!

Met 36.000 frank (ongeveer 900 euro) van het
Visserijfonds kon het stroomopwaartse deel
onder water in ere hersteld worden. Sommigen
vonden het hiermee welletjes, anderen hielden
vol.
In de jaren die volgden werd met nieuwe
subsidies (meer dan 130.000 frank - 3220 euro)
het hoogstnoodzakelijke gedaan. Het kanaal
werd nieuw leven ingeblazen en er werden
regelmatig nieuwe vissen uitgezet. Elke herfst
werd een viswedstrijd georganiseerd.
In de jaren 1970 was het stroomafwaartse deel
in Poulseur nog in goede staat. In Chanxhe
echter leverden de vissers een titanenwerk om
het struikgewas dat de uitgedroogde bedding
stroomopwaarts volledig verborg weg te kappen.
Nadat de loop van het kanaal in ere hersteld was
konden baggermachines gebruikt worden om de
verbinding met de Ourthe te herstellen.
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Voor er opnieuw water kon stromen door het
vrijgemaakte kanaal, was het nodig de bedding te
betonneren om de talrijke lekken die de heropleving
van het kanaal hypothekeerden te dichten.

Nadat de verbinding met de Ourthe hersteld was
moest alleen nog het deel van het kanaal tot de sluis
van Chanxhe vrijgemaakt worden.

In de jaren 1990 legde de Meuse Liégeoise
(vandaag de SPW-Direction des voies
hydrauliques de Liège) de RAVeL op het jaagpad
aan. Ze dichtte de lekken stroomafwaarts en
installeerde banken.
De
gemeente
Comblain,
de
Koning
Boudewijnstichting en Qualité-Village-Wallonie
startten samen een project op om de site
te renoveren zodat de inwoners er konden
wandelen, vissen en kennismaken met zijn
geschiedenis.
In 2018 startte het Contrat de rivière Ourthe een
nieuwe fase in de renovatie van de site met het
project Ourthekanaal vs. Maas-Moezelkanaal.
Het kanaal is op sommige plaatsen opnieuw
dichtgeslibd en er worden oplossingen bedacht
om de problemen uit het verleden te voorkomen.

Sluis van Chanxhe: na de drooglegging werden de
vissen gevangen in poelen. De sluis werd afgebroken
en opnieuw opgebouwd.
43

Douxflamme

44
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De Ourthe werd tussen Comblain-au-Pont en
La Roche-en-Ardenne druk bevaard. Hoewel er
plannen waren om het kanaal van de Ourthe te
verlengen, werden die nooit uitgevoerd.
Voor het sluiswachtershuis zijn de bovenste
stenen van het opgehoogde sas van de sluis nog
zichtbaar en naar verluidt zouden ook de deuren
nog steeds ter plaatse zijn.
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SLUIS nr. 17
Op de samenloop met de Amblève,
het eindpunt van het Ourthekanaal
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Naar de Amblève en de Vesder
Naar verluidt zouden de boten die op de Amblève
en de Vesder ingezet werden kleiner zijn (vooral
smaller) dan die op de Ourthe. Niet iedereen is
het hiermee echter eens. Een bètchète van de
Ourthe was bijvoorbeeld 2,2 m breed, de andere
soorten slechts 1,5 m.
De Amblève zou bevaard geweest zijn
van Douxflamme tot Stavelot. Het waren
de monniken die zich vanaf de 17e eeuw
bezighielden met het onderhoud van de rivier
en het aanleggen van vaargeulen.
In de 18e eeuw had de prins-abt
zelfs het plan om de stenen
van de Fonds de Quarreux
op te blazen
en de Amblève
te kanaliseren
om het navigeren
te vergemakkelijken.

Op de Vesder voeren de boten tussen Chênée
en Nessonvaux (Fraipont), dus over ongeveer
15 km en enkel bij een goede waterstand. Na
Chaudfontaine werd het varen moeilijker.
De stad en haar thermen die sinds 1676 in
gebruik waren, waren maar toegankelijk via de
rivier.
Tot het einde van de 19e eeuw voeren er dan ook
regelmatig boten vanuit Luik om de kuurgangers
en bezoekers in het seizoen naar de populaire
stad te brengen.

Net als voor de Ourthe zijn
het ook hier de spoorweg
en de opening van de lijn
Rivage-Troispont in 1880
die de teloorgang
van de scheepvaart inluidden.
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HELEMAAL ANDERS DAN VOORZIEN
Maas

Het sluiswachtershuis (vandaag vervangen
door een gemeentelijk complex) en sporen van
de oeverbekleding bij de rivier lijken de plaats
van de sluis aan te geven (mocht ze gebouwd
geweest zijn). Die sluis moest het de boten
mogelijk maken om de dam te passeren.
Met uitzondering van de bakstenen
werd al het materiaal om de dam,
de sluis en het sluiswachtershuis te
bouwen, ter plaatse gevonden.
Bij Grand-Pré zijn de stenen afkomstig
van de rechteroever. Sommige liggen
nog ter plaatse verspreid.
Volgens Mille ans de navigation sur
l’Ourthe et ses affluents R. Dalem & A. Nélissen,
Editions Petitpas, 1973 - Vertaling

Mo

Vanaf hier vindt u stroomopwaarts enkel
nog resten van het Maas-Moezelkanaal of
oudere overblijfselen van de scheepvaart op
de Ourthe. Het Ourthekanaal hield immers
op bij Douxflamme en het deel van de Ourthe
tussen Comblain-au-Pont en La Roche-enArdenne werd nooit gekanaliseerd – hoewel een
overeenkomst van 29 januari 1852 de afwerking
eind 1856 voorzag. Er werd voorrang gegeven
aan de aanleg van de spoorweg ten nadele van
de waterweg.
Het Maas-Moezelkanaal moest ervoor zorgen
dat de scheepvaart niet langer onderhevig
zou zijn aan weersomstandigheden en het
waterdebiet van de rivier zodat men zou kunnen
profiteren van de natuurlijke rijkdommen
van Luxemburg (hout en ertsen) en de streek
economisch ontwikkeld kon worden.
Om de bodem te verrijken wilde men de in de
vallei geproduceerde kalk importeren.
Kalkovens in Chanxhe
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De handel langs de Ourthe (vervolg)
Dankzij de scheepvaart op de Ourthe kon het
noorden van de huidige provincie Luxemburg
ontwikkeld worden en ontstond er een groter
afzetgebied voor de steengroeven, mijnen en
andere plaatselijke producten.
« Tot op heden was de provincie
Luxemburg van weinig belang voor
de industrie en de landbouw. Door
haar structuur is ze fysiek helemaal
anders dan de andere delen van het
koninkrijk en door een gebrek aan
verbindingswegen is ze er bijna van
geïsoleerd. Ondanks de rijke bodem
en de aanwezigheid van ertsen bleef
de handel beperkt tot de grenzen
van haar territorium. Ze heeft weinig
exportproducten en de import van
andere producten blijft beperkt. De
landbouw is er verwaarloosd, de
industrie weinig dynamisch en de
bevolkingsdichtheid laag. »
Uit de publicatie Mémoire sur le canal
de jonction de la Meuse à la Moselle
par un ingénieur - Vertaling

«Op de Ourthe is de scheepvaart erg
belangrijk voor het transport van ijzer
uit de bossen (van Luxemburg)... naar de
fabrieken waar het bewerkt en vervolgens
teruggebracht wordt naar Luik. Daar wordt
het verder verwerkt tot oorlogswapens,
staalplaten, nagels, etc.
Die industrie ligt aan de basis van een
uitgebreide handel. De scheepvaart is
tevens belangrijk voor het transport van
steenkool en andere brandstoffen voor
fabrieken, voor het vervoer van leer,
schors en materialen voor het onderhoud
en herstel van wegen van zowel het
departement zelf als de omliggende
departementen en zelfs Nederland »
Uit Mémoire statistique du département de
l’Ourthe - Fr. Thomassin, 1806 - Vertaling

«Op het einde van de 19e eeuw was
houtskool vervangen door steenkool. De
kolen werden niet stroomafwaarts maar
stroomopwaarts over de Ourthe vervoerd
four
à chaux Hout,
ten behoeve van de
omwonenden.
dat op een vastgelegde lengte gezaagd
was, bleef naar de stad vervoerd worden
ten behoeve van de koolmijnen. De ertsen
werden vervangen door straatstenen. De
bètchètes dienden tevens als postdienst »...
De Société du Luxembourg, de uitbater van
het kanaal, verwierf tevens de concessie
voor de zoektocht naar en de exploitatie
van ertsmijnen – koper in Noiseux, lood,
ijzer en koper in Durbuy, Borlon, Tohogne,
Bomal, Barvaux, Heyd en Grandhan.»
Volgens Mille ans de navigation sur l’Ourthe et
ses affluents - R. Dalem & A. Nélissen,
Editions Petitpas, 1973 - Vertaling
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Comblain-Fairon

Maas

Mo

STEUNMUUR EN PIJLERS VAN DE DAM
Bij laagwater kan men nog steeds de
overblijfselen van de dam zien in de vorm van
een brede steunmuur op de linkeroever en
pijlers in de Ourthe.
Omdat boten dit soort dam niet over konden (2
rijen lateien) moest een sluis gebouwd worden
voor de dam in dienst kon worden genomen.

Stenen punt

Verplaatsbare
lateien

De dam werd nooit in gebruik genomen. Bij
het stopzetten van het project van het MaasMoezelkanaal was noch de sluis, noch het
sluiswachtershuis al gebouwd.
Centraal deel van de
bakstenen pijler

Dwarsdoorsnede van een dam bij laagwater
48
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Tussen Comblain-Fairon en Sy

Maas

Mo

RENNE
Stroomafwaarts van Hamoir, bij Renne,
vinden we overblijfselen van een pijler en de
oeverbekleding stroomafwaarts van de dam.
Sluiswachtershuis en sluis zijn vandaag
verdwenen.

HAMOIR
We vinden hier nog talrijke overblijfselen van de
dam: oeverbekleding, steunmuur en pijlers. Het
sluiswachtershuis werd afgebroken.

LASSUS
Overblijfselen
die
sterk
beschadigd zijn door de aanleg
van de spoorweg waardoor de
Ourthe rechtgetrokken moest
worden.
Slechts enkele stenen en wat
oeverbekleding getuigen van de
aanwezigheid eertijds van een
sluiswachtershuis.
49

Sy

Van alle dammen die in die tijd te vinden waren
op de Ourthe, is die van Sy waarschijnlijk de best
bewaarde. Hoewel het sluiswachtershuis aan
de zijkant uitgebreid werd, vertoont het nog de
typische kenmerken van de sluiswachtershuizen
die voor het project van het MaasMoezelkanaal gebouwd werden.
De talrijke dammen die de loop van de Ourthe
regelden vergemakkelijkten de scheepvaart en
maakten haar minder afhankelijk van het debiet
van de rivier.
De sluizen die bij de dammen aangelegd werden,
maakten het mogelijk om de door de dammen
gecreëerde niveauverschillen probleemloos te
nemen. Maar hier werd de sluis nooit aangelegd.
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SLUISWACHTERSHUIS EN
INDRUKWEKKENDE RESTEN VAN DE DAM
Maas

Mo

« Voor de gekanaliseerde rivieren
zullen er dammen zijn gemaakt
van pijlers die op vijf meter afstand
van elkaar staan; deze doorgangen
zullen bij lage waterstand gesloten
worden door beweeglijke balken en
het hele systeem krijgt een brugdek
voor, naargelang de plaats, het
wegverkeer of voor de dienst. »
« ... gemaakt van pijlers en
steunmuren, die gesloten worden
met balken of deuren waarvan de
hoogte kan variëren tussen 5 en 4
meter...»
« De prijs van dit geheel, met
inbegrip van het geraamte van een
brug voor voertuigen, bedraagt
10.000 gulden. »
Uit de publicatie Mémoire sur le canal
de jonction de la Meuse à la Moselle
par un ingénieur (Rémy de Puydt) Vertaling
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Champoutre

SLUISWACHTERSHUIS EN DAM
Maas

De pijlers van de dam in de rivierbedding zijn
vandaag verdwenen. De enige getuigen van deze
constructie zijn deze bewerkte stenen die deel
uit maakten van de dam (in de inkeping kwamen
de balken die het water moesten tegenhouden).
Het sluiswachtershuis is zeer goed bewaard
hoewel het achteraan enigszins veranderd is. Dit
is het 15e en op een na laatste sluiswachtershuis
dat tussen Luik en Barvaux voor het MaasMoezelkanaal gebouwd werd. Net als het
sluiswachtershuis van Bomal werd het gebruikt
door de NMBS.

Via de laadkaai
die op de
rechteroever nog
voor het MaasMoezelproject
gebouwd werd,
werden de ertsen
uit de streek naar
Luik vervoerd.
52
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Reconstructie van bètchètes
MODERNE SCHEEPSWERVEN LANGS DE OURTHE
In 1990 bouwden Michel Léonard en Jean-Luc
Georis, twee ambachtslieden uit Hony, een
bètchète op een schaal van 3/5 volgens een
plan uit die tijd. Hoewel ze enkel traditionele
technieken gebruikten voor onder andere het
buigen van het hout, gebruikten ze ook moderne
vijzen en gereedschap.
Op het feest van de bètchète in Hony neemt de
boot passagiers mee op de Ourthe.
In 2018 zijn 7 leerlingen van het IMP van Briscol
onder leiding van hun leraar houtbewerking en
Michel Léonard aan de beurt voor de GAL Pays
de l’Ourthe - (GAL: Groupe d’Action Locale). Hun
bètchète (op een schaal van 1/2) vaart voortaan
op de stuw van de molen van Bardonwez.

Tewaterlating tijdens het weekend van de Ardense
bossen en wouden in oktober 2018.

dLaatste overblijfselen voor het ondergrondse kanaal
van Buret en omgeving
Zeer goed bewaard huis op een heuvel en
overblijfselen van de dam zichtbaar op de
rechteroever van de Ourthe. Dit is het laatste
sluiswachtershuis dat gebouw werd voor het
Maas-Moezelproject.
Net als het sluiswachtershuis van Champoutre
werd het gebruikt door de spoorweg.
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Bomal - Pré Cawiai

Maas

Mo

Barvaux - La Roche

Geen kanaal - maar dat heeft de schippers nooit tegengehouden
De bètchètes voeren goed en wel van Luik naar
La Roche en zelfs tot de samenvloeiing van de
Twee Ourthes om de verwerking van het hout
van Maboge mogelijk te maken.
Al in de 14e eeuw was Bomal een belangrijke
haven. In de 16e eeuw werd Barvaux nog
belangrijker: een eeuw later telde men er niet
minder dan 70 schippers.
Het nieuwe gemeentehuis werd gebouwd op
de plaats van de voormalige publieke haven
(aanlegplaats van de Aplé). Er waren eveneens
drie privéhavens: ter hoogte van het oude
gemeentehuis (huis Thonus), voor de huidige
bibliotheek (huis Legros) en ter hoogte van de
voetgangersbrug op de rechteroever (haven van
de Gère).
Hoewel er vanuit Luik jaagvaart was op de
oevers van La Roche – die in functie van de
omgeving wisselde van de linkeroever naar de
rechteroever – was er maar een echt jaagpad
tussen Luik en Barvaux.
Klaarblijkelijk konden niet alle dammen
overgestoken worden: de goederen moesten
van het ene naar het andere schip overgeheveld
worden.

Afbeelding van een bètchète
in het Parc du Rompré in La Roche-en-Ardenne

Een handelaar van La Roche verwijderde tot
in 1838 de grote stenen van de rivierbedding
tussen La Roche en Hotton om de scheepvaart
bij een normale waterstand te vergemakkelijken
en om die bij lage waterstand mogelijk te
maken. Deze werken werden gefinancierd door
de schippers.

Getransporteerde goederen
Stroomafwaarts
houtskool, ertsen,
gezaagd hout,
eikenschors, ijzer,
wol, gelooid leer,
aardewerk, stoffen...

Stroomopwaarts
wijn, olie, bier,
eau-de-vie, zaden,
hop, zout, steenkool,
stoffen, groen leer,
kalk, bewerkte
stenen...

Landschapswandeling
op het pad langs het Kanaal
Een streepje geschiedenis

De ontwikkeling van economische en industriële
activiteit (metaalnijverheid) werd in onze
streken ingeleid door het Nederlandse bewind
en Willem van Oranje.
Het netwerk van bevaarbare waterlopen werd
gevoelig uitgebreid zodat de handelsbetrekkingen
met de rest van Europa konden verbeteren. Doel
van dit alles was de streken uit hun isolement
halen en de rijkdommen van de Luxemburgse
bodem exploiteren.
Ingenieur Rémy de Puydt, die trouwens kolonel
was in het leger van Willem van Oranje, schreef
een Mémoire sur le Canal de jonction de la
Meuse à la Moselle.
Het werkstuk wekte de interesse op van
investeerders. Vijf bestuurders van de Société
Générale (een van hen was de minister van
Binnenlandse Zaken) richtten in eigen naam de
Société du Luxembourg op om het project uit te
voeren.
Een Koninklijk Besluit gaf de Société du
Luxembourg de levenslange concessie voor
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Bernistap - Buret - Hoffelt
Maas

Mo

het opsporen van delfstoffen in Luxemburg
en de aanleg van het Maas- Moezelkanaal, op
voorwaarde dat de werken binnen een periode
van vijf jaar beëindigd zouden zijn.
Om andere investeerders aan te trekken gingen
de werken in november 1827 van start, zowel
in het afzetgebied van de Maas als ter hoogte
van het deel tussen Bernistap en Buret. Maar de
inschrijvingen om het kapitaal bijeen te brengen
hebben niet het verhoopte succes. Dit zou
een hypotheek gelegd hebben op het project
mocht Willem Van Oranje niet persoonlijk zijn
tussengekomen en de grootste bijdrage aan het
fonds geleverd hebben.

Over de werf
De scheepvaart moest gestimuleerd worden
door kanalisering van de rivierbeddingen. De
dammen moesten er komen om het debiet
van de rivier voldoende hoog te houden voor
de scheepvaart, de sluizen dienden om het
de schepen mogelijk te maken de dammen te
passeren.

Het werk wordt volledig met de hand
uitgevoerd, met houwelen, pikken en schoppen,
en vordert per dag met een meter. Om sneller
te gaan gebruikt Rémy de Puydt explosieven en
twee stoommachines voor de bemaling en het
verwijderen van het afvalgesteente.

Het hele project over een lengte van 263 km (zie
kaart pagina 3) moest 215 sluizen van 21 m op
3,5 m – sommige met meerdere sassen – tellen
en de passage van boten van 60 ton mogelijk
maken.
Het totale hoogteverschil (tussen de Maas en de
Moezel) bedroeg 375 m aan Belgische zijde en
303 m aan Luxemburgse zijde.
De gewelven en muren worden naargelang de
tunnel vordert gemetseld met baksteen. Met in
de muur verankerde metalen relingen moesten
de schippers hun boten doen vooruitgaan.

Op de waterscheidingslijn voorzag het project
de verbinding door een waterweg van de twee
rivieren aan de ene en de andere zijde met twee
geulen van ongeveer
1,5 km lang, verbonden door een ondergrondse
tunnel van 2528 meter. Het kanaal zou gevuld
worden met water uit twee spaarbekkens waarin
het water van de run-off opgeslagen werd.
De grondwerken van de geulen beginnen
in oktober 1827 en lopen tot januari 1929.
Daarop aansluitend begint het ondergrondse
graafwerk (breedte 3,5 m – diepte 5,5 m). Er
worden verticale putten gegraven zodat men op
verschillende punten tegelijk aan de tunnel kan
beginnen.

De Belgische revolutie veroorzaakt niet
rechtstreeks het stilleggen van de werken
maar de onzekerheid over de toekomst van
het groothertogdom Luxemburg doet de
aandeelhouders een voor een afhaken. De
werken worden in augustus 1831 stilgelegd met
een onafgewerkte werf. Was er nog hoop om de
werf opnieuw op te starten? De boekhouding
van het atelier van Buret leert ons dat er tot
in 1839, het jaar van de definitieve opgave van
het project, onderhoudswerken zijn en dat de
werktuigen tot die datum opgesteld blijven.
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En nu?
In 2005 wordt een voetpad tussen Buret
en Hoffelt ingehuldigd. Het 15 km lange
pad omgeeft de site van de werf van de
Scheidslijn. Verschillende didactische borden
geven informatie over en commentaar bij de
overblijfselen van die tijd (enkele voorbeelden
zijn te zien op de vorige pagina).
Door grondige analyse van dit werk ontstond het
project «Ourthekanaal vs. Maas-Moezelkanaal».
Het is ons doel het te vervolledigen en op
die manier de cirkel rond te maken voor de
verbinding tussen Maas en Moezel – een project
dat diepgaande sporen naliet op de Ourthe,
zijn oevers, zijn omgeving en het leven van de
bewoners van het bekken.
Meer details over het pad langs het kanaal
tussen Bernistap en Hoffelt zijn te vinden in de
brochure die beschikbaar is op het bureau van
het Syndicat d’Initiative van Houffalize)
Hoewel het erg verleidelijk is de tunnel in te gaan, is
het gevaarlijk en ten strengste verboden. Bovendien
kunt u schade toebrengen aan het patrimonium en
aan de groep vleermuizen die er wonen.

Dè timps dèl vîle êwe
Een stukje verder terug in de tijd
De scheepvaart op de Ourthe gaat terug tot in
de tijd van onze voorouders. Al vanaf de 10e
eeuw stimuleren de abdijen deze manier van
transport. De boten voeren op de Ourthe tot
achter La Roche en op de Amblève tot Stavelot.
De rivier was een essentiële verbindingsweg;
wegen waren immers zeldzaam, slecht
onderhouden en ’s winters weinig toegankelijk.
De bedding van de Ourthe was grillig
met
afwisselend
kalme
stukken
en
stroomversnellingen. Bovendien werd zijn loop
verhinderd door talrijke dammen en geulen die
dienden als visvijver of om het rad van een molen
of een fabriek aan te drijven. De bouwwerken
waren echter nuttig om het waterpeil voldoende
hoog te houden voor de scheepvaart. Ze
moesten uitgerust worden met een zijdelingse
doorstroomopening die aansloot op het jaagpad
zodat de boten zowel bij het opvaren als het
afvaren van de rivier konden passeren. Dit lijkt
niet voor alle het geval te zijn geweest.

Tussen de gebruikers van de stroom – inwoners,
schippers, industriëlen – ontstonden als gevolg
van tegenstrijdige belangen talrijke conflicten.
Daarom werden de verplichtingen van elkeen
vastgelegd in verschillende reglementen.

Vaarperiodes
De scheepvaart was beperkt tot enkele maanden
per jaar of tot de maanden van het jaar waarin
er geen droogte of overstromingen waren.
In periodes waarin scheepvaart stillag werkten
sommige schippers – die naast dit beroep ook
landbouwers en handelaars waren – op hun
velden of verzekerden ze het lokale transport.
Andere voltijdse schippers en eigenaars van
majollen met grotere tonnage zetten hun
activiteiten voort op de Maas die het hele jaar
door bevaarbaar was.
In gunstige omstandigheden duurde het 5 uur
om de stroom af te varen van Barvaux naar Luik.
De terugweg kon 2 dagen in beslag nemen.
De dam van de molen van Rendeux, een van de
talrijke obstakels die de schippers moesten nemen
Fabriek van de Vieille Montagne in Tilff
Tekening van Maugendre rond 1855
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De schippers

Een gevaarlijk beroep
Op de rivier verhinderden talrijke obstakels
het werk van de schippers. Naast van nature
gevaarlijke passages vormden onafgewerkte
constructies ernstige belemmeringen – onder
andere de pijlers van de brug van Esneux die in
1793 in dienst werd genomen maar het volgende
jaar al instortte en de pijlers van de dam van het
verwaarloosde Nederlandse project.
Op bepaalde gevaarlijke plekken zoals in
Monceau, stroomafwaarts van Méry, verdronken
verschillende mensen. Het Battaille-kruis
herinnert aan de dood in 1783 van 3 schippers
van Hony.
In bepaalde periodes dreigden er ook andere
gevaren voor de schippers: boeven en
plunderende soldaten konden hen opwachten
achter een bocht van de rivier.

Arnold Battaille zijn arbeider en zijn zoon lieten op
19 9ber 1783 jammerlijk het leven op deze rivier Requiescat in pace

Joseph Pahaut, vader en zoon
De uit Comblain-au-Pont afkomstige vader
Joseph Pahaut is telg van een schippersgeslacht.
In 1882 kocht hij de Barque de l’Ourthe, een
vaartuig dat als postboot dienst deed tussen
Luik en Douxflamme. Zoon Joseph Pahaut hielp
zijn vader en volgde hem op bij diens overlijden
in 1915.
Vader en zoon Pahaut baatten verschillende
schepen uit, de Maria, de Joseph, de Cornelie
en de Victor. De voornamen zijn afkomstig van
familieleden.
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Als handelaars in breukstenen en grind baatten
ze een zandsteengroeve uit in de lus van de
Ourthe in Esneux. Ze sloten akkoorden met de
zandsteengroeve van Poulseur om hun goederen
tegen gunstige voorwaarden zowel via het water
als via het spoor te transporteren.
Zoon Joseph Pahaut breidde de handel verder
uit naar de import van petroleum, zeep en zout.

De Barque de l’Ourthe aangemeerd in Douxflamme
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De Ourthe «onder contract» sinds 1998
Het Contrat de rivière Ourthe (CRO) is een vzw maar vooral een
actieprogramma. De ondertekenaars ervan geven hiermee aan
dat ze volgens de principes van de duurzame ontwikkeling willen
samenwerken voor de rivier en zijn oevers.
Het CRO telt veel partners: 26 gemeentes, het Waalse Gewest, 3
provincies en verschillende verenigingen van gebruikers van de rivier
– van vissers tot landbouwers, van professionals uit de toeristische
sector tot beschermers van het natuurlijke en culturele patrimonium,
van industriëlen tot inwoners.
Sinds 16 december 1998, de eerste vergadering van het Riviercomité
(de vereniging van alle partners), werden al meer dan 2200
initiatieven ontplooid in 6 programma’s van 3 jaar. Elk jaar komen er
nieuwe partners bij en geleidelijk aan wordt het Contrat de rivière
uitgerold.
Op het programma van 2017-2019 staan 583 projecten met
als doel het verbeteren van de waterkwaliteit, de strijd tegen
overstromingen, duurzame ontwikkeling, de bescherming van het
milieu en het “waterpatrimonium”, de verbetering van de informatie
over en het overleg in het bekken.

Wilt u uw steentje bijdragen?
Uw ideeën zijn welkom.
Neem contact met ons op voor meer informatie!
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