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Het Zeekanaal Brussel-Schelde 
gemeenten Vilvoorde, Grimbergen, Zemst en Kapelle-op-den-Bos 

 
 
Het Zeekanaal Brussel-Schelde, ook Willebroekse Vaart genaamd, is een van de oudste 
bevaarbare kanalen van Europa (van oudsher aangelegd in de periode 1550-1561). Het kanaal 
is van kapitaal belang voor de bevoorrading van Brussel in aardolie. Het beheer van de vaart 
(Vlaams gedeelte) was vroeger in handen van de NV Zeekanaal en thans van het agentschap 
"Waterwegen en Zeekanaal NV". 
 

 
Zeekanaal te Kapelle-op-den-Bos © Jean-Pierre Verduystert 

 
Op ornithologisch gebied is het Zeekanaal in welbepaalde weersomstandigheden een topper, 
namelijk tijdens een langdurige periode van vorst. Vermits de vaart veel langer ijsvrij blijft 
dan grote waterplassen uit de omgeving (bv. Walem-Battenbroek, Zemst-Bos van Aa, 
Hofstade-Blosodomein en veel verderop zelfs het Nederlandse IJsselmeer), wordt ze plots een 
verzamelplaats voor watervogels die naar voedsel grondelen en duiken. Zeker wanneer ook 
het Vergotedok in Brussel dichtvriest, schuiven veel hongerige vogels in de richting van 
Noordwest-Brabant op. Wanneer het kanaal zelf dreigt dicht te vriezen, wordt het door 
ijsbrekers open gehouden om de vrachtscheepvaart tot aan de Brusselse zeehaven mogelijk te 
houden. 

Het is dan steeds interessant een kijkje te nemen op het insteekdok dat zich tussen de brug van 
Vilvoorde en de Verbrande Brug te Grimbergen bevindt. Dit dok blijft grotendeels ijsvrij door 
het warme koelwater van de Vilvoordse elektriciteitscentrale. Meer noordwaarts zijn ter 
hoogte van Grimbergen en Kapelle-op-den-Bos de grootste aantallen te verwachten. 

De akkers ten oosten van het Zeekanaal waren tot de jaren ’80 erg geschikt voor allerlei 
winterse ganzensoorten. 

Buiten strenge winters en extreme koudegolven is het Zeekanaal weinig soeps voor vogels. Al 
bevestigen de uitzonderingen natuurlijk altijd de regel. Elke winter kunnen duizenden 
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meeuwen voorverzamelen op het insteekdok. En met veel geluk strijkt een al wat zeldzamere 
eendensoort ook tijdens de trekperiodes op de vaart neer. 
 

 
Zeekanaal te Humbeek © Jean-Pierre Verduystert 
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