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het kanaal Bossuit-Kortrijk
Rond het midden van de 19de eeuw was onze streek nog erg landelijk en afgezonderd. We kunnen ons
nauwelijks nog voorstellen hoe klein de wereld was voor de dorpelingen van toen. Om te beginnen waren
er nauwelijks steenwegen. Zwevegem en Heestert lagen wel aan de (smalle) rijksweg Kortrijk-AvelgemOudenaarde, waar ook Moen met een steenweg mee was verbonden. Maar voor de rest waren er vooral
grind- en aardewegen.
Een ander voorbeeld zijn de tolbarelen, die aan de hoofdwegen de gemeentegrenzen afsloten. De geheven
tol moest het gemeentebestuur de nodige fondsen verschaffen om de wegen te onderhouden en weggebruikers met voertuigen moesten op die manier de kas spijzen. Eind 1867 stemde de gemeenteraad van
Sint-Denijs de barelen weg, maar Moen volgde niet en bleef in 1897 (sic!) nog tolgeld innen aan zijn grenzen. Echt de wereld van de vaderlanden in pocketformaat.
De ontsluiting van de streek volgde op het graven van het kanaal Bossuit-Kortrijk en de aanleg van spoorwegen.
In 1869 werd de spoorlijn Kortrijk-Avelgem-Ronse in gebruik genomen, en in 1881 kwam er een spoorlijn van Oudenaarde over Avelgem naar Herseaux en Moeskroen. Vooral voor Moen was de aanleg van deze
spoorlijnen werkelijk ingrijpend. Het dorp kreeg bvb niet minder dan drie stations op zijn grondgebied:
Moen-Knokke, Moen-Heestert en Moen-Statie Bossuit. Een van de eerste gevolgen was dat onze streek
geen producten maar mankracht begon te exporteren. De laatstgenoemde spoorweg maakte namelijk het
dagelijkse pendelen mogelijk van en naar de industriegebieden van Tourcoing en Roubaix.
Het kanaal werd iets vroeger gegraven. De koninklijke goedkeuring dateert van 16 januari 1857. Het
kanaal werd gegraven van Bossuit (36 km stroomafwaarts van Doornik) tot op Kortrijks grondgebied.
Misschien was de keuze van Bossuit helemaal niet willekeurig. Het dorp leefde in de jaren voordien al voor
een deel van de schippers op de Schelde. Bossuit was een aanlegplaats waar soms meer dan twintig boten
halt hielden voor de nacht. De vaarweg naar Doornik telde immers tal van meanders of kronkelingen, die
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heel wat stuurmanskunst vereisten. Geregeld liep een schip tussen Bossuit en Spiere zelfs overdag averij
op, ook al beschikte het over een zogenaamde piloot, een schipper met ervaring, een schipper die niet aan
zijn proefstuk toe was.
De schippers legden contacten met de plaatselijke bevolking, bezochten de lokale handelszaken en deden
een beroep op de mensen van ter plekke of uit de regio om externe hulp te bieden. Zo gebeurde het niet
zelden dat in geval van ziekte een dokter uit een naburig dorp werd opgeroepen. Die werd door de schipper opgewacht en aan de hand over een beweeglijke en verraderlijke loopplank naar de kajuit geholpen.
De aanleg van het kanaal was een privé initiatief van enkele aannemers en Parijse grootgrondbezitters.
Zowat dertig jaar later - vroeger dan aanvankelijk gepland - werd het door de Belgische Staat overgenomen. De vervroegde overname was een gevolg van het feit dat de opgerichte vennootschap de intresten
van haar obligaties niet meer kon uitbetalen.
Het kanaal werd op 1 oktober 1860 in aanwezigheid van koning Leopold I en tal van prominenten plechtig geopend, althans het gedeelte tussen Bossuit en Moen. Het pompstation werd in werking gesteld en
een boot voer in het hoogste pand. De officiële ingebruikneming van het kanaal over heel zijn lengte vond
plaats op 1 januari 1861, dus vier jaar na het goedkeuren van het plan. Het werd echter 7 februari 1861
vooraleer de eerste boot het hele kanaal kon afvaren. Dat was te wijten aan de strenge vorst die op dat
moment het land en de vaart in zijn greep had.
Het kanaal was 15,387 km lang, had een bodembreedte van tien meter en een diepgang van 1,80 meter.
Dagelijks waren 1194 arbeiders tewerkgesteld: 887 grondwerkers, 2 taluteurs, 180 steenbakkers, 20 timmerlieden en 105 mijnwerkers. Daarnaast waren ook 45 paarden ingespannen. Men beschikte nog niet
over graafmachines, alles moest ‘te lijve of te peerde’ gebeuren.
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Er werden elf sluizen en achttien bruggen gebouwd om de niveauverschillen tussen Bossuit en Kortrijk te
regelen. In feite is er slechts een hoogteverschil van 1,14 meter tussen de Schelde en de Leie, maar het
landschap is er heuvelachtig, met ups en downs. Zowat halverwege de verbindingsweg is er een maximum
niveauverschil van circa 19 meter. Ongeveer op die plaats kwam er een tunnel van 611 meter: de fameuze Souterrain (zie verder). Met het versassen van de boten ging telkens een grootscheepse waterverplaatsing gepaard, met verlies naar beide kanten. Het afgevloeide water werd in Bossuit door machtige pompen teruggestuurd naar de hoogste coupure (het bovenpand- tussen sluis 5 in Moen en de SintDenijsbrug).

maken van elektrische verlichting. Zonderling toeval: de elektrische verlichting kon voor het eerst worden
ingeschakeld op een dag met zonsverduistering!

Langs het kanaal kwam er heel wat industrie. Voor zover bekend was de eerste onderneming een suikerfabriek, die in 1871 werd gebouwd op de plaats waar we nu het ontmoetingscentrum De Brug weten liggen.
Een zekere heer Bertouille was er de eerste directeur van en er werkten 193 mensen. De zaken gingen
echter niet goed en in 1884 kocht Jean Raes (Hingene 1838 - Zwevegem 1897) de gebouwen op. Hij
maakte er een weverij van, want hij was in Kortrijk reeds fabrikant van katoenweefsels. De weverij heette
La Flandre, een onderneming die tientallen jaren lang belangrijk zou blijven voor de tewerkstelling in
Zwevegem, maar die geen eeuwelinge werd.

In de jaren 1970 werd het oude kanaal verbreed en gemoderniseerd. Maar het had in juli 1959 nog voor
een onaangename verrassing gezorgd: een dijkbreuk die de vaart deed leeglopen tussen sas 6
(Otegemstraat, Zwevegem) en sas 5 (Meersstraat, Moen). De hele laaggelegen omgeving aan de westkant
van de vaart stond toen blank. De muskusratten kregen de schuld van de ramp. Pittig detail: er waren mensen die op de droge bodem de fiets terugzagen die ze tijdens de Tweede Wereldoorlog waren kwijtgeraakt.
De dieven hadden alleen oog gehad voor de moeilijk verkrijgbare rubberen banden en hadden zich van
potentieel bewijsmateriaal ontdaan door de fiets zelf in de vaart te kieperen.
De breedte van het nieuwe kanaal is 45,5 meter aan de waterlijn, bij een bodembreedte van 28 en een
waterdiepte van 3,5 meter.

Nog in Zwevegem begon Leo Leander Bekaert in 1880 met een prikkeldraadfabriek, nog heel klein en rudimentair. Het kanaal was voor deze beginnende onderneming van kapitaal belang voor de aanvoer van haar
grondstof, walsdraad. De hoeveelheid ingevoerd en uitgevoerd staal van deze wereldspeler zou ik niet graag
in mijn achtertuin zien liggen.
In Moen begon de weverij Gratry haar werkzaamheden in 1895, aan de Bleitbeek, waar er al rootputten
waren en er genoeg water kon worden opgehouden voor de stoomketels en de ververij.
Aan de brug van Knokke werd in 1910 de steenbakkerij van de Nederlander Antoon J.J. Geldens gebouwd,
maar die is door de Eerste Wereldoorlog nauwelijks van de grond kunnen komen. De eigenaar trok terug
naar Nederland en na de oorlog werd zijn steenbakkerij omgebouwd tot een dakpannenfabriek. Op die terreinen (aan de huidige Pannenbakkersstraat) is nu lichte industrie te vinden, met de sigarenfabriek Cortès
op kop.
In datzelfde jaar 1910 werden er plannen gesmeed voor een elektriciteitscentrale in Zwevegem, eveneens
aan het kanaal, naast het voornoemde La Flandre. Die centrale werd gebouwd in 1911/1912. Dank zij
deze fabriek was Zwevegem een van de eerste gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen die gebruik konden

6

7

onderweg van Harelbeke tot Bossuit
het vroegere sas 8, aan de grens met Harelbeke
Aan het vroegere sas 8 werden het oude bruggetje en het sasmeestershuis gesloopt en blijft alleen nog het
eigenlijke sas over. Je kunt het enkel bereiken via het jaagpad aan de westkant van het kanaal, opzij van de
nieuwe vaargeul, waar het met een sluisdeur mee verbonden is. Het ligt er wat verkommerd bij, maar maakt
ons duidelijk hoe klein en smal het vroeger allemaal was. De vroegere kleine brug gaf doorgang naar het Hol
in Harelbeke. Straks komt er wat verderop een veel grotere brug, voor de gewestweg N391.
Opmerkelijk is het verdwijnen van een openbare weg. Het gaat om de vroegere Berestraat, die vertrok aan
café ‘Den Esscher’ (Deerlijkstraat) in de richting van sas 8 op het kanaal. In de Deerlijkstraat tonen een
paar huizen tegen de fabrieksmuur van Bekaert nog aan waar de Berestraat vertrok.

de brug van de Deerlijkstraat, met sas 7

op de brug van de Otegemstraat, aan sas 6

Wie vroeger vanop deze brug in de richting van Harelbeke keek, zag rechts de houthandel van Helbig, waaraan vandaag de dag de opvallende ‘villa met het ronde dak’ nog herinnert. Iets verder was er een cafétje, ‘In de nieuwe Kaai’, waar wielrenner Lionel Vanbrabandt nog heeft gewoond. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog bevond zich daar ook nog de kolenhandel Dewitte.
Links zie je nog altijd het vroegere café ‘Sebastopol’, waar op 1 november 1959 de hengelaarsvereniging
‘De Dijkbreukelingen’ boven de doopvont (het biervat?) werd gehouden. Hun naam verwees naar dé
gebeurtenis van dat jaar aan de vaart: een dijkbreuk in juli 1959. Achter ‘Sebastopol’ staat het vandaag
de dag vol met fabrieksgebouwen van Betafence en Bekaert, gebouwd na de Tweede Wereldoorlog.
Daarvóór waren daar alleen twee boerderijen (Dewaele en Blancke), weiden en landbouwgrond te vinden.
Ook hier is een straat verdwenen, namelijk de Stokerijstraat, die de Otegemstraat verbond met de
Deerlijkstraat. Aan de Otegemstraat zijn nog wat huizen te bespeuren van de vroegere Stokerijstraat, aan
de andere kant (die van Den Esscher) vind je nu alleen nog een brede toegang tot de fabriek.
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Door de grote nieuwe sluis is het moeilijk zich de vroegere toestand in te denken, maar je kunt je min of
meer oriënteren op de twee afgesneden stukjes Deerlijkstraat aan beide kanten van het kanaal. Vanop de
oude brug van de Deerlijkstraat zag je aan de oostkant in de diepte de kleine weverij van Albriek
Vandekerkhove, die daar ooit café ‘De Leegen Tuin’ had uitgebaat. Aan de westkant van de brug had je
twee andere cafés: ‘Sas 7’ en ‘Den Hoogen Tuin’. En vlakbij heeft het vroegere boerderijtje van boer
Libbrecht, nachtclub geworden, een tijdlang geluisterd naar de hippe naam ‘Billy Bop’s’. Maar ook dat is
alweer definitief verleden tijd.
Tussen de sassen 7 en 8, aan de oostkant van het kanaal, stond de vlasroterij van Deknudt. Zwevegem lag
net buiten de eigenlijke vlasstreek van de Leie, maar er was niettemin enige activiteit op dat gebied.
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Kijkend vanop de oude brug in de Otegemstraat in de richting van Moen kon men links de laadkaai van
Bekaert zien. Ervoor lag café ‘De Kaai’ van Dantie Bossuyt, erachter de brouwerij Bafcop en nog erachter
café ‘Au Pavillon’. Daar versmalde de straat tot een aardeweg die naar de ‘Bitterreke’ leidde, een rij huizen onder de rook van de elektriciteitscentrale. De volkse naam verwijst uiteraard naar het onvermijdelijke roet (den bitter) uit de schoorsteen van de centrale.
Brouwerij Bafcop was gesticht door Cyriel Bafcop in 1919. In 1933 verhuisde hij zijn bedrijf naar deze
plaats aan het kanaal. Hij verongelukte in zijn brouwerij in 1940. Zijn zoon Charles brouwde nog voort tot
in 1954, toen ook hij bij een ongeval om het leven kwam. De gebouwen dienden nog een tijdlang als bierdepot en raakten daarna in verval.
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het Ontmoetingscentrum De Brug

3

Aan de westkant van het kanaal werd in 1871 een suikerfabriek gebouwd, waarvan een zekere heer
Bertouille de eerste directeur was en waar 193 mensen werkten. De zaken gingen echter niet goed en in
1884 kocht Jean Raes de gebouwen op. Hij maakte er een weverij van.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het ook La Flandre dat een zwembad in de open lucht bouwde (tussen de fabriek en de elektriciteitscentrale in). Dat zwembad, nu gedempt, stond ook open voor mensen
die niet bij La Flandre werkten. Nog een bewijs dat La Flandre een merkbare impact had op de
Zwevegemse samenleving.
La Flandre ging in concordaat in 1973. De gebouwen werden in 1983 door de gemeente Zwevegem aangekocht en omgevormd tot het ontmoetingscentrum De Brug, waar tal van verenigingen (vooral sportclubs)
onderdak hebben gevonden. In de vroegere directeurswoningen huist nu de jeugddienst van de gemeente.
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de elektriciteitscentrale, nu Transfo

Op 4 april 1911 gaf de gemeenteraad van Zwevegem zijn goedkeuring om aan het kanaal een elektriciteitscentrale te bouwen. Het eerste gebouw omvatte een machinezaal, een stokerij en een zaal voor elektrische borden, evenals kolenbunkers voor de opslag van 500 ton kolen.

In 1885 draaiden er in de weverij van Raes vier Engelse Athertongetouwen. Na vijf jaar was een eerste uitbreiding noodzakelijk en nog vijf jaar later (1895) gebeurden de eerste proeven met Jacquardgetouwen,
ingevoerd uit Noord-Frankrijk. Voor de installatie ervan kwam een klein aantal technici uit Noord-Frankrijk
over, van wie Henri Deleye (schoonvader van gewezen gemeentesecretaris Jeroom Claeys) in Zwevegem
bleef wonen.

In oktober 1913 werden vier ketels gebruikt die met de hand werden gestookt en die twee turbo-alternatoren aandreven die elk 2000 kW leverden, bij een spanning van 6000V. Dat was toen een fluks begin,
maar tegen 1940 bereikte de centrale een vermogen van 56000 kW,
haar hoogtepunt. Hiervoor verstookte men circa 40 ton kolen per
uur (dat is twee spoorwagons!).

Jean Raes overleed in 1897. In Zwevegem werd hij onder invloed van de Franse uitspraak van zijn naam
steevast ‘Raske’ genoemd. ‘Te Raskes’ werken betekende tot het einde van de onderneming toe ‘werken
in La Flandre’. Zijn opvallend graf is nog te vinden op het kerkhof van Zwevegem Centrum, zij het in nogal
vervallen staat.
In 1898 werd een vennootschap opgericht met de naam ‘La Flandre - Tissage Mécanique’. Onder de vennoten vinden we Sylvère Vanleynseele, die het kasteeltje bouwde waar thans het gemeentehuis van
Zwevegem in gevestigd is. Rond 1900 bestond het productieprogramma bijna uitsluitend uit matrastijk,
maar er werd ook in maakloon gewerkt voor andere, kleinere Zwevegemse weverijen, in een afdeling die
praktisch dag en nacht draaide. Van het begin van de jaren dertig tot in 1965 was Camille Verwee (Gent
1894 - Helkijn 1974) algemeen directeur van de onderneming. Camille Verwee was tevens een verdienstelijk amateur-kunstschilder, over wie de Koekelaarse schrijver Raf Seys ooit een openingstoespraak bij
een tentoonstelling hield. Onder de Tweede Wereldoorlog was hij ook mede-oprichter van de Zwevegemse
afdeling van het Rode Kruis.
Omstreeks 1910 stelde La Flandre circa 800 mensen te werk. Vergelijk met de circa 220 arbeiders van
Bekaert in 1914 en u zult meteen begrijpen welke belangrijke rol La Flandre in de tewerkstelling in
Zwevegem en onmiddellijke omstreken heeft gespeeld.
Het is bekend gebleven dat de werknemers van La Flandre in het café ‘Cantine de la Fabrique’ voor 10
centiemen een haring met aardappelen met de pel konden krijgen; een glas bier kostte eveneens 10 centiemen. Deze herberg bestaat nog, tegenover de ingang van de vroegere fabriek, maar heet nu Rembrandt.
Anders dan bij Bekaert werkten er in La Flandre heel wat gehuwde vrouwen. Er werd ergens tussen 1925
en 1930 gestart met een crèche, waar een drietal kinderverzorgsters toezicht hielden op de kleuters. Dat
was toen nogal revolutionair. (Bij Bekaert was een dergelijk initiatief onnodig, want getrouwde vrouwen kregen daar geen job).
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Maar omdat het kanaal niet groot genoeg was voor de nodige koeling kon de capaciteit niet meer worden
verhoogd en besliste men de Zwevegemse vestiging te vervangen door een nieuwe centrale in Ruien, op
de Schelde.
De elektriciteitscentrale staat thans volop in de belangstelling, want ze is het voorwerp van een groot project en heet nu Transfo.
Een beetje meer naar het zuiden gaat de Slijpebeek via een grondduiker (sifon) onder het nieuwe kanaal
door.
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het ophaalbruggetje van de Lettenhofstraat
De Lettenhofstraat werd bij de verbreding van het kanaal in de jaren 1970 in twee stukken gehakt. We
hebben daardoor nu een Lettenhofstraat en een Oude Lettenhofstraat. Oorspronkelijk was er dus maar één
straat, die over een ophaalbruggetje liep, van hetzelfde type als het Sint-Pietersbruggetje in Moen.

deze man: ‘Meegaan tot Lewietje Vandenberghens’. Dat zit zo: wie zich na een begrafenis te lang had
beziggehouden kon zonder verpinken beweren dat hij was ‘meegegaan van Knokke tot Moen’. Dan had hij,
zoals je al begrepen hebt, in het Elleke de fenomenale afstand afgelegd van de toog tot aan de voordeur.

Aan de oostkant waren twee cafeetjes te vinden: ‘Den Beiaard’ en ‘Het Visschershof’. Het eerste, juist
beneden de vaarttalud, werd gesloopt bij de verbredingswerken aan het kanaal. Daar hebben onder meer
Julien en Gerarda Steckx-Brakelaere gewoond. Gerarda had de bijnaam Vitrine Steenput, want ze was ooit
met haar gezicht in een vitrine (etalage?) beland en had daar een litteken aan overgehouden. Het andere,
‘Het Visschershof’, staat er nog, maar is geen café meer. Het werd een tijdlang uitgebaat door Godelieve
Nolf, die later naar ‘De Toerist’ in de Ellestraat trok. Aan de westkant, op de hoek van de Lettenhofstraat
en de Ellestraat, stond de oude Knokkeschool, waar niet alleen kinderen van Knokke terecht konden, maar
dank zij de brug ook kinderen van ‘over de vaart’, de Kappaert.

de draaikom
Een paar honderd meter zuidelijker lag aan de oostkant van het kanaal een zogenaamde draaikom. Zoals
de naam al aangeeft was het een verwijding van de smalle vaart, waar de lichters rechtsomkeer konden
maken, iets wat elders in het traject niet lukte.

5
de Knokkebrug
De brug van Knokke werd in 1940 opgeblazen door de Geallieerden en tijdens de oorlog vervangen door
een houten noodbrug. Het is op die noodbrug dat een groep verzetslui van Knokke op 22 mei 1943 een
laatste maal bijeenkwam, in spoedberaad. De groep werd in de dagen nadien opgerold en ging vreselijke
tijden tegemoet. Deze verzetsgroep wordt herdacht op de gedenksteen achter de kerk van Knokke (achter
het koor).

De naam moet heel erg oud zijn: zie de Ellestraat in Zwevegem
en de Hellekenlos in Heestert.
Vanop Knokkebrug kon je in de richting van Moen de ingang van de Souterrain (zie verder) zien liggen.
Aan de oostkant van het kanaal stond een van de vijftien woonhuizen voor kanaalpersoneel, waar een
kanaalwachter woonde. Een honderdtal meter verder begon een bosje, op opgehoopte grond afkomstig van
het graven van het kanaal. Dat bosje gaf af en toe aanleiding tot glimlachjes van verstandhouding: verliefde paartjes kwamen er namelijk wel eens de eenzaamheid opzoeken.
Aan de westkant zag je ook niks dan kreupelhout, maar daarachter lag de dakpannenfabriek. Het enige
wat je van de fabriek kon zien was een soort van ‘zetellift’ voor dakpannen. De dakpannen werden vaak
met de binnenscheepvaart vervoerd en de fabriek had een ingenieus systeem ontwikkeld voor het laden
van lichters, een ‘lift’ naar het ruim van de boot, waar de aangevoerde stapeltjes pannen werden opgeslagen. Opmerkelijk: die lichters staken bij kalm weer zelfs het Kanaal over om hun lading rechtstreeks in
Engeland af te leveren.

de dakpannenfabriek (eerst een steenbakkerij)
De dakpannenfabriek, aan de westkant van de vaart, luisterde gek genoeg nog naar de naam ‘Briqueterie
Moderne de Courtrai’ (steenbakkerij van Kortrijk), maar er werden wel degelijk dakpannen gefabriceerd en
in de volksmond heette ze dan ook ‘de Panne’. Ze was tijdens de Tweede Wereldoorlog het bastion van een
Moens-Knokse verzetsgroep. In betere tijden stelde ze circa 200 man tewerk, maar in de eerste helft van
de jaren tachtig werd ze afgebroken. De schoorsteen werd neergehaald in 1984.

Je staat hier op een driedorpenpunt, want Heestert, Moen en
Zwevegem raken hier aan elkaar. Zo stond er in de noordoostelijke hoek van de oude brug een volks en welbekend cafeetje, het
Elleke, waarvan de voorgevel zich op Moen en de gelagzaal op
Knokke-Zwevegem bevond. De populaire cafébaas heette Louis
Vandenberghe. Een gezegde in de streek verwees schalks naar
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Een reeks mooi gerestaureerde huizen (nu de Coco) in de hoek van de Avelgemstraat en de Ellestraat herinnert nog aan de tijd van de pannenfabriek: het waren huizen voor personeelsleden. Er zijn in de omgeving van Knokke nog tal van markante sporen van een ander historisch gegeven. De pannenfabriek ging de
benodigde klei op verschillende afgelegen plaatsen uitgraven, onder meer in het Sperrebos en Den Helder,
maar later ook in de putten aan de Heestertse Kwadestraat. Voor het transport had men een heel netwerk
in gebruik: treintjes op smalspoor. Natuurlijk is het naar dat spoor dat de huidige Smalspoorbrug werd vernoemd (zie verder).
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Waar de voormelde dakpannenfabriek ooit stond ligt nu het bedrijventerrein van de Pannenbakkersstraat,
met vooraan de 80-jarige sigarenfabriek Cortès.

vooral aangewezen op dit Ieperiaans kleigebied. De uitgebaggerde grondstof werd aangebracht met een
treintje, bestaande uit een locomotief met aanhangwagentjes, die men ‘berleengskes’ noemde. Dat treintje kon vroeger over de Souterrain, maar nu kon alleen een smalspoorbrug de verbinding verzekeren. De
ironie van het lot (of de capriolen van de planning) heeft gewild dat die brug slechts enkele jaren gediend
heeft, want tegen 1985 was elke activiteit in de pannenfabriek gestaakt.
In de jaren zeventig werd er echter nog dagdagelijks gebruik van gemaakt. Het treintje met zijn berleengskes moest, zowat halverwege de Knokkebrug en de Keiberg, de rijksweg oversteken. Een werknemer diende voor de goede gang van zaken te zorgen. Hij hield het over en weer trekkend treintje vanuit een wachthuisje in de gaten en zwaaide te gepasten tijde met een rode vlag om het naderend verkeer een halt toe
te roepen. Nestor Deconinck was een van de laatste mannen die met deze taak werd belast. In de kleiputten van Heestert werden tot een paar decennia terug internationale motorcrossen en zelfs autowedstrijden
georganiseerd.

de Souterrain

Al in 1924 runde Maurits Vandermarliere een tabakswinkel in Moen, waar hij ook sigaren begon te maken.
In 1936 verhuisde hij zijn zaak naar Heestert; maar ook daar werd de fabriek op den duur te klein, zodat
ze sinds 1988 (de hoofdzetel met administratief en verpakkingsgedeelte) in Knokke te vinden is. Gaston
Geens, de eerste Vlaamse minister-president, was eregast bij de opening van de nieuwe gebouwen. In
1997 vierde de onderneming haar 75-jarig bestaan in een reusachtige tent, in aanwezigheid van onder
meer kamervoorzitter Herman De Croo en Miss Belgium. Vandermarliere specialiseerde zich in de
Cortèssigaar, die wereldvermaard is. Vandermarliere staat in voor een ruim deel van de Belgische tabaksexport. De anti-tabakscampagne die het jongste decennium wordt gevoerd doet het bedrijf dat in volle
expansie was vandaag de dag geen deugd.

de Smalspoorbrug

De tunnel op het kanaal Bossuit-Kortrijk was algemeen bekend als ‘de Souterrain’. In Moen en Heestert
werd dat gewoon op zijn Frans uitgesproken, maar in Zwevegem had men dat aangepast tot ‘de Setreeng’.
Voor de aanleg ervan ging in 1858 een leger arbeiders aan de slag. De tunnel, gemetseld in de vorm van
een halve cilinder, had een lengte van 611 meter, een breedte van 6 meter en een hoogte gaande van 3,5
tot 2,5 meter. Hij maakte het mogelijk het bovenpand van het traject (de hoogste coupure) 20 meter lager
te houden dan wat zonder tunnel mogelijk zou zijn geweest.

6

Voor de tunnel was er aan beide kanten een versmalling, van waar
de boten elkaar niet meer konden kruisen.
Om de tunnel te bouwen werden negen putten gemaakt met een diepte van omtrent 15 tot
20 meter. Vanuit die putten werden er ondergronds schachten gegraven van de ene naar de andere put.
Niet weinig mensen zijn door instortingen bij de graafwerken verongelukt. Het graven werd vooral door
Waalse mankracht verricht.

Bij de verbreding van het kanaal (circa 1975) dreigde de dakpannenfabriek afgesneden te raken van haar
bevoorradingsplaats: de kleiputten aan de Kwadestraat en de Hoogmolen in Heestert. Nadat een deel van
Den Helder was afgegraven (daardoor heb je daar nu een heuvelachtig en een vlak gedeelte) was de fabriek
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Voor het metselwerk waren bijna zes miljoen bakstenen nodig. Ze werden geproduceerd in veldovens, die
in de onmiddellijke nabijheid werden opgericht. Buiten de tunnel (Knokkewaarts) murmelde links van het
jaagpad in een in baksteen gemetselde duiker een bron. Degenen die dat wisten zochten ze bij warm weer
op om zich wat te verfrissen of om hun dorst te lessen. Daartegenover was er een bos waar in de zomer
studenten rust en stilte kwamen zoeken, om er in het lommer van de bomen hun examens voor te berei-
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den. Of ze daar altijd in slaagden is de vraag. Dat ze wel eens op verliefde paartjes konden stoten was niet
alleen een bijkomende attractie, maar dikwijls een sterk afleidend feit.
Schepen werden op het jaagpad langs het kanaal of door de tunnel getrokken. De naam ‘jaagpad’ doet
denken aan de tijd dat de paarden op de trakelweg werden opgejaagd om de boten vooruit te trekken. Dat
gebeurde door ossen, paarden of ‘te lijve’. De zgn. ‘ketsers’ maakten van het slepen van boten hun beroep
of namen dit als bijverdienste voor hun rekening. Hoe dan ook, het maakte de vaart van het schip en het
werk van de schipper makkelijker. Bekende namen van ketsers waren in Bossuit: Brunin, Delobelle en
Delrue. Naar verluidt heeft Moenenaar Jules Desmet (Zjulie van Desties) van café ‘De Voerman’ (gelegen
aan het gewezen station Moen-Heestert) zich daar ook nog mee beziggehouden.
Met de jaren zakte de tunnelconstructie enigszins door, zodat de schippers op den duur genoodzaakt waren
hun hut en mast naar beneden te halen om de doortocht van de Souterrain mogelijk te maken. Een ongeladen schip stak hoger boven het water uit en schuurde soms tegen het plafond van de tunnel of raakte
vast. In dat geval werd de saswachter van sluis 5 in Moen ingeschakeld: hij diende dan water af te laten.
Aan die sluis was er een reservoir om het afgevoerde water op te vangen. Dat gebeurde heel uitzonderlijk,
want als het aflaten van water te dikwijls gebeurde raakten de pompen in Bossuit in de problemen. Dan
konden ze de daarop volgende nodige watertoevoer niet vlug genoeg verzekeren.
Op het laatst mochten de ketsers om veiligheidsredenen met hun trekdieren niet meer door de tunnel en
moest de trektocht ’te lijve’ gebeuren. De schippersvrouw, kinderen en ketsers spanden voor of langszij
het schip de touwen. Ze liepen al dan niet voorovergebogen in een gareel. De schipper duwde met een
stok telkens opnieuw het schip van de oever af, hij richtte het zeil en stuurde het vaartuig in de goede
richting. Zij die het als kind nog hebben meegemaakt beweren dat het trekken niet zo lastig was als het
leek. Behalve in de Souterrain, waar het touwtrekken over het met kasseien geplaveide pad moest gebeuren. Op 6 april 1973 om 17 u 55 werd de laatste boot door de tunnel getrokken.
Uiteindelijk werd de Souterrain een toeristische attractie, en mettertijd verboden terrein, vanwege het
instortingsgevaar. Hij bleef een toevluchtsoord voor verliefden en een uniek decor voor foto-opnames. De
35-mm-film ’Nieuwenhove’ werd er bijvoorbeeld gedraaid, waarin onder meer de Moense toneelacteur
Lucien Delombaerde een hoofdrol speelde. Deze film speelde zich ook gedeeltelijk af aan het Verbrandhof
in Heestert.
Bij de verbreding van het kanaal werd
de Souterrain van de kaart geveegd.
De tunnelrug diende te worden afgegraven en het kanaal werd ter plekke
ook verbreed. Bergen aarde moesten
worden afgevoerd. Het merendeel
werd getransporteerd naar een lage
nabijgelegen plaats bij de hoeve
Duikingberg aan de Comminnestraat, met als resultaat dat daar nu
het 26 hectare grote Orveytbos te
vinden is, een prachtig natuurreservaat dat elke natuurliefhebber kan
bekoren. Moet je toch eens uitproberen!
Het huidige café ‘De Souterrain’, aan de oostkant van de vaart, ligt daar dichtbij. Daar eindigde de tunnel
aan de Moense kant. Vandaar natuurlijk de naam van het café. Café de Souterrain trok veel schippers aan,
maar ook hanenliefhebbers. Deze laatsten kwamen er af en toe bijeen om hun vechters - al dan niet
gespoord - in een bijgebouw in het strijdperk te jagen.
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Naar het einde van de Souterrain toe, richting Knokke, was er over de tunnel een weg die naar de overkant leidde. Daar was de boerderij van de familie Boudry ingeplant, die vanwege de verbredingswerken ook
al werd gesloopt. Het familiebedrijf ging zich vestigen in de Comminnestraat. Voordat de trein over de tunnel trok, richting Kortrijk, spoorde hij voorbij de onbewaakte overweg vlakbij het café ‘De Souterrain’. Daar
werd Remi Desmet met zijn wagen door de trein gegrepen en overleed ter plekke.
Het vermelden waard is ook de rol van de Souterrain bij het begin van de Tweede Wereldoorlog. Volgens
historicus Jacques de Launay was de tunnel de plaats van waaruit de Duitse maarschalk Goering de strijd
om Engeland leidde en verloor. Hij onthulde dat Goering de luchtaanval op Engeland (van 12 augustus tot
17 september 1940) voorbereidde in zijn trein ’Azië’ die langs de Souterrain was opgesteld. Die speciale
trein van Goering bestond uit twee zware locomotieven, twee standplaatsen met kanonnen, verschillende
gewone en twee luxueuze wagons, één voor de maarschalk zelf en één voor zijn staatsmajoor. De eerste
van die twee luxewagens telde twee slaapkamers (een voor de maarschalk en een voor zijn vrouw), een toilet en een bureau. De tweede wagon bestond uit een groot salon, een restaurant en een conferentie- en
projectiezaal. Goering liet iedere avond een film draaien! Het geheel werd bediend door 171 man. Met zijn
Mercedes, die met de trein kon worden vervoerd, trok de maarschalk in die periode naar Cap Griz-Nez, van
waaruit hij de Engelse kust met de verrekijker inspecteerde. Aangezien zijn trein ’Azië’ vlak bij de
Souterrain stond kon Goering in geval van gevaar meteen als een konijn in zijn pijp duiken en schuilen in
de tunnel.

de kapel van de Souterrain
Dicht bij de tunnel stond al van voor 1780 een kapel. Ze was gelegen aan het einde, noordwaarts van de
Oude Spoorwegbedding, over de vroegere onbewaakte overweg die naar de hoeve daartegenover leidde. De
kapel keek tegen het kanaal aan en was geflankeerd door een heuvelachtige weide. Ze was toegewijd aan
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. In de volksmond heette ze de kapel van O.L.Vrouw van de
Souterrain. Het houten heiligenbeeld dat erin stond werd eens gestolen, maar kort daarop in het kanaal
teruggevonden. Als dank voor de genezing van zijn vrouw smeedde Moenenaar Cyriel Suys een ijzeren
poortje en een kruis voor de kapel. De kapel was een bedevaartsoord en werd door vele zieken bezocht om
genezing te bekomen.

Op de eerste mei, en later op de eerste zondag van mei, vond de bedevaart naar de kapel plaats. De religieuze boete- en voettocht, tijdens dewelke gebeden en gezongen werd, eindigde aan de kapel met de
zegen met de relikwie van O.L.-Vrouw. Daarna bleven de bedevaarders wat verpozen op de heuvelweide
naast de kapel. De oude kapel geraakte bouwvallig en werd niet meer hersteld vanwege de nakende verbreding van het kanaal. Ze werd wel vervangen door een nieuwe kapel, die een honderdtal meter verder
staat, bij de ingang van de hoeve Wed. Reyntjes uit Bellegem. Die hoeve aan de Knokkestraat werd jarenlang bewoond door ‘Tieldeke’ en de familie Lippens. Het waren de gebroeders en buurtbewoners Jules en
Amedé Vanhoutte die de kapel metselden en vorm gaven.
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het Sint-Pietersbrugje

7

De behouden en beschermde Sint-Pietersophaalbrug (dankzij de Heemkundige Kring Mulnis van Moen)
ligt als een stille getuige over een geamputeerde arm van het vroegere kanaal. De brug werd manueel
bediend, want door het gebruik van tegenwichten kon ze gemakkelijk worden opgedraaid. De kabel die van
het tegenwicht naar de pijler liep werd draaiend nader toegehaald, waardoor de brug de hoogte inging.
Langszij liep een wegeltje.

de Zwarte Brug
Deze brug over de spoorlijn Kortrijk-Ronse kreeg haar naam door het roet dat de stoomtreinen op de wanden van de brug afzetten. De ijzeren brug ligt op een boogscheut van het kanaal en voert de Knokkestraat
(die zelf oostwaarts uitmondt in de Kraaibosstraat) over de oude spoorwegbedding.
De treinverbinding tussen Avelgem en Zwevegem hield op te bestaan op 1 april 1960. De oude spoorwegbedding van de brug tot het met de grond gelijk gemaakte station Moen-Heestert is thans een interessant
natuurreservaat van 3,5 hectare. Door de omstandigheden, die gaan van zeer droog tot erg nat, vind je
daar een heel afwisselende flora.

Jarenlang werd de brug bediend door Francis Demeestere.
Ze kreeg daardoor de naam van ‘Francis’ brugge’. Later
werd Gerard Vandenheede er sasmeester en draaide hij die
stevige ijzeren constructie op en neer. Het sashuis dat hij
betrok werd bij de verbreding voor het nieuwe complex van
brug, sluis en pompstation gesloopt.
De brede oevers langs de parallel met het kanaal lopende lanen vormen niet alleen een rijke biotoop maar
zijn eveneens een gewilde plaats voor hengelaars en wandelaars. De brede, drukbereden paden zijn een
trekpleister voor talrijke wielertoeristen en in het algemeen voor wie een verfrissend en fraai fietstochtje
niet versmaadt.
Met de nieuwe sluis kunnen tot zes binnenschepen tegelijk verschut worden. Er zijn geen laaghangende
bruggen meer die het binnenvaren bemoeilijken. Het gevaar voor botsingen tegen sluisdeuren is haast
onbestaande geworden.

Iets verderop, op de Klijte, stond eertijds het café ‘In de Machien’.
August Loosveldt baatte het uit, maar verhuisde naar de SintDenijsstraat om er een ander café open te houden. In de Machien
kwam Frére Moreels wonen. Het gebouw was met een wegeltje met
de kanaalweg verbonden. In het verlengde van het pad zat een sifon
(grondduiker) die het water van de Braambeek en de hoger gelegen delen
van Sint-Denijs onder het kanaal doorstuurde.

de Passerelle
Dit was een smalle, boogvormige voetgangersbrug met trappen. Ze bevond zich ter hoogte van de laatste
woning in de Vaartstraat en maakte de verbinding met de Comminnestraat. Vóór het graven van het kanaal
liep de Comminnestraat gewoon door tot in het hartje van Moen.
Niet ver van de Passerelle lag café ’Au Repos des Pêcheurs’, een toevluchtsoord voor Noord-Fransen die
in de vaart kwamen vissen. Ze kwamen op zondag met de trein afgezakt tot aan de Statie Bossuit en zochten een geliefkoosd plekje om de hengel uit te slaan. Fabriekswerker Edward Kints en zijn vrouw Justine
Vandenbogaerde hielden het café open. Gaston Decraene nam het over. Later kwam het in handen van
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melkventer (accordeonist) Jerome Devos. Er werd boven het café ook een kruidenierswinkeltje gehouden.
Met 1 mei werd aan het lokaal van de socialisten een wielerwedstrijd gegeven. Na jaren leegstand werd er
opnieuw café gehouden; onder de naam ’t Klakske, dat nu ’t Balonske is geworden. In vroegere tijden heette de wijk waartoe de Vaartstraat behoorde namelijk ‘de Balons’.
De brandstof bij uitstek was toen steenkool. In de buurt van de Passerelle, maar aan de westkant van de
vaart, bevond zich de kolenhandel van Laurent Vandeburie, in de volksmond ‘de Zwarte Stamper’
genaamd. Hij zag er inderdaad vaak nogal donker uit vanwege het zwarte goud dat hij verhandelde. Zijn
woning stond tegenover de opslagplaats die langs het kanaal gevestigd was. De Comminnestraat liep er
tussenin. Ernaast stond de nu gesloopte hoeve van Michel Van Loosveldt. Die was omwald. In het geval
dat de nabije beek buiten haar oevers trad ving de wal het overtollige water op en kon Michel met droge
voeten naar bed.
Aan de overkant, langs de huidige Sluislaan, primeert het groen. Het is er aangenaam om te fietsen en
even te verpozen. Wie moe is vindt er makkelijk een zitbank. En tussen Sluislaan en Vaartstraat ligt het
herdenkingspark, in het jaar 2000 aangelegd om dat speciale jaar te markeren en nu stilaan tot volle wasdom aan het komen.

de textielfabriek Bekaert Moen (vroeger Gratry)

9

de brug van de Sint-Denijsstraat

Deze brug verbond Moen met Sint-Denijs. Aan de westkant van de brug lag het zogenaamde Moen Frans,
niet omdat men er Frans sprak, maar omdat men de grens met Wallonië naderde en het dialect er met
(nog) meer Fransluidende woorden doorspekt was. Het kanaal sneed Moen middendoor en creëerde als het
ware twee uiteenlopende helften. Dat was op diverse vlakken te merken. Bijvoorbeeld wat de telefoonaansluiting betreft. Moen was aanvankelijk in zijn totalititeit aangewezen op de centrale van Avelgem, maar
zowat driekwart eeuw terug kwam er in Helkijn een telefooncentrale bij. Moen Centrum bleef onder
Avelgem, terwijl Moen Frans door de centrale van Helkijn werd bediend. Die was gevestigd in de eerste
twee rijwoningen rechts bij het binnenrijden van Helkijn over de Vierabelen in Sint-Denijs. Later verhuisde deze centrale naar de hoek van de Jolain- en Dalestraat in Sint-Denijs. De centrale in Avelgem had
onderdak gekregen in het gewezen stationsgebouw. Daar waren een viertal ‘pupiters’ opgesteld, waarbij
een bediende met koptelefoon voor de oproepen zorgde en … ze beluisterde. Hij riep door zijn telefoon
bijvoorbeeld: “ ‘k wille de veertiene”, en dan kreeg hij die verbinding door.
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De ‘Gratry’ startte in 1895, aan de oostkant van het kanaal en aan de Bleitbeek. Er stak daar veel grondwater, dat voor de stoomketels en de ververij in de fabriek werd gebruikt. De nabije beek zorgde ervoor dat
het vele afvalwater werd afgevoerd. Van ecologie was dan nog geen sprake. In 1896 had de fabriek omtrent
200 werknemers in dienst en telde na korte tijd 450 getouwen. Kort voor de Tweede Wereldoorlog telden
de Moense textielbedrijven een kleine vijfhonderd tewerkgestelden. Het bedrijf had ook vestigingen in
Rijsel, Halewijn en helemaal in Valparaíso (Chili). Na de Eerste Wereldoorlog werd er een spinnerij aan het
geheel toegevoegd: de ‘Filature de Moen’. Deze katoenspinnerij werd in 1952 omgedoopt tot ‘Cotonnière
de Moen’. Intussen was de weverij, ten gevolge van de crisis in de jaren 1930, opgekocht door de onderneming Bekaert-Waregem (niks te maken met Bekaert-Zwevegem). Onlangs werden de gebouwen van de
stilgevallen fabriek verkocht. Ze worden met de grond gelijk gemaakt voor de inplanting van een nieuwe
woonsite.
De nabijheid van het kanaal was uiterst belangrijk voor de aanvoer van steenkool. Die geschiedde met binnenschepen. Aan de Gratry was een aanlegplaats gebouwd. Een loopbrug verbond de kanaaloever met de
hoge muur van de weverij - vier meter boven het wegdek! Het was een ware bezienswaardigheid, een heus
kijkstuk als de arbeiders de zware zakken met kolen over de loopbrug naar de fabriek sjouwden. De zakken werden over de hoge muur uitgegoten.
Gelet op de ligging van de fabriek is het niet verwonderlijk dat de Moenenaars, vooral die van de oude
Sint-Denijsstraat, leefden op het ritme van de Gratry.
Het katoen moest worden ingevoerd uit Egypte en het Midden-Oosten en dat was duur. De directie wilde
dat er minder geld aan transport verloren ging en had juist daarom geïnvesteerd in een fabriek aan het
kanaal. Er kwam echter ook katoen aan in het station Moen-Heestert. Dat werd afgehaald met kar en paard
door een paar werknemers, die daarbij van het over-en-weergerij stilzwijgend profiteerden om ’boodschapjes (commissies)’ te doen voor de kleine neringdoeners die langs hun route gevestigd waren. Ze deden dit
niet tegen betaling, maar gewoonlijk voor een paar goeie jeneverkes.
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Net als alle andere bruggen over het kanaal werd de Sint-Denijsbrug tijdens allebei de wereldoorlogen
opgeblazen. Dus ook bij het begin van de oorlog ’14-’18. Op de afgedrukte foto is goed te zien dat de vaart
daardoor leeg stond. Alle sluisdeuren op het kanaal moesten worden hersteld. In 1940 deed zich dit
opnieuw voor en was de brug opnieuw aan restauratie toe. Met de verbreding van de vaart moest er uiteindelijk een nieuwe en bredere brug komen. Die werd iets zuidelijker dan de oude gebouwd (zie de luchtfoto). Om daarbij de vaargeul recht te trekken werd een dertigtal woningen onteigend. Van de oude SintDenijsstraat en de Comminnestraat werd een flink stuk afgesneden. Moen heeft voorwaar zijn tol aan het
kanaal betaald! En dan spreken we nog niet eens van de mensenlevens die het kanaal heeft gekost. Er zijn
verschillende jongeren en ouderen in het kanaal terechtgekomen en verdronken. Te voet of met de fiets.
Aan de westkant van de brug installeerde zich houtkoopman Emiel Vromant met zijn vrouw Emma
Vanhoutte. Zij verkochten ook kalk, tegels en kolen. De aanvoer van het zwarte goud was gekoppeld aan
het vervoer van hout naar de streek van de Borinage. Ze hielden eveneens het café ‘A la Porte de SaintGenois’ open. Na de Eerste Wereldoorlog zette dochter Alexis in haar eentje de houthandel voort, tot ze
huwde met Pierre Van Acker, gewezen burgemeester van Moen. Het was een bijzonder huwelijk. ‘Alix’ was
zeer ondernemend. Nadat de Duitsers in Wereldoorlog Een de sluizen hadden gedynamiteerd werd een
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openbare aanbesteding gehouden voor de herstelwerken. Alix deed eraan mee en kreeg het werk toegewezen. Groothandelaar Camille Snauwaert uit Oostende, die hout van de Scandinavische landen invoerde via
de Noordzee, liet haar weten dat ze met haar bedrijf over de kop zou gaan. Maar Alix antwoordde de heer
Snauwaert dat ze alles ruim berekend had en zelfs hier en daar achteraan een nulletje had bijgevoegd.
Camille vond toch dat ze beter voor een echtgenoot kon zorgen, want een vrouw die zulke grootscheepse
werken moest uitvoeren, dat leek hem niet normaal. Hij kende iemand die haar goed zou bijstaan. Op zekere dag arriveerde dus de persoon in kwestie met een oud Fordje (het was Pierre Van Acker - ook een zoon
van een houthandelaar, uit het Brugse) en maakte kennis met Alexis. Dit gebeurde onder toezicht van de
plaatselijke pastoor die nauwlettend toekeek, opdat alles volgens de kerkelijke wetmatigheden zou gebeuren. Pierre logeerde o.a. aan de Statie Bossuit en in Sint-Denijs, want van slapen ten huize van Alix kon
natuurlijk geen sprake zijn. Het klikte echter opperbest tussen Alexis en Pierre en om een eind te maken
aan al die bemoeienissen en controles traden ze reeds na een paar maanden in het huwelijksbootje.
Camille Snauwaert, de bemiddelaar of koppelaar, was in zijn opzet geslaagd. Om het met een Moens
gezegde te verwoorden: ‘hij had een panie brouk (fluwelen broek) verdiend’. Pierre legde de basis van de
houthandel Van Acker, die hedentendage door zijn kleinzoon Georges wordt voortgezet.

droom. Het was een piste van aangestampte aarde, waar tal
van wielervedetten voor onvergetelijke wielerhoogdagen zorgden en achter een juten afsluiting ettelijke rondjes koersten.
De piste was zowel te bereiken via het café Sint-Hubertus (Ter
Moude) als via een aarden weg die van de Sint-Denijsbrug naar
de Bossuitstraat liep.

10 de steenbakkerij van Moen
Aan de westzijde van de vaart verscheen er omstreeks 1910, aan de Trekweg, een eerste steenbakkerij.
Die kende aanvankelijk geen succes en kreeg in de jaren 1920 verschillende beheerders. Een van de eerste directeurs was Leon Colin. Hij zette een project op om façadestenen te fabriceren met Siciliaanse klei,
die naar Antwerpen werd verscheept en met de trein naar de Statie Bossuit werd vervoerd. Daar werd die
klei manueel met schoppen overgeladen en naar de fabriek gebracht. Dat kostte enorm veel geld en leidde herhaaldelijk tot faillissementen. Die klei werd gemengd met klei van aan de ‘Zwarte Brugge’ in Moen,
maar de typische gele stenen die eruit resulteerden kenden geen al te grote aftrek. Nadat de fabriek, om
ze te redden, achtereenvolgens op de naam van zijn vrouw Lucienne Hooghe en haar moeder werd
geplaatst, bleef ze niet langer in hun handen. Wel bezaten ze nog een tijdje de riante villa ‘in gele steen’
die naast het bedrijf stond en die in Moen de naam ‘de synagoge’ meekreeg vanwege de diverse arcaden.
De omheining doet ook nog altijd aan die fameuze gele baksteen denken. Het gebouw wordt ondanks de
daaropvolgende bewoners nog altijd aangeduid als ‘Colins villa’.

Bij de Sint-Denijsbrug werden indertijd schepen hout gelost. Los daarvan durfden waaghalzen bij warm
weer wel eens onder de boten door te duiken. Houthandel Van Acker is vandaag de dag helemaal door de
intercommunale Imog overvleugeld. De kleigroeven van de Moense steenbakkerij, gelegen achter de houthandel, werden een moderne stortplaats en een drukke bedrijvigheid heeft er zich ontwikkeld.
Aan de oostkant van de vaart, tussen het huidige Ter Moude en de Verzetslaan, lag iets waar heel sportief
Moen trots op was en dat de wielerliefhebbers uit de naburige dorpen jaloers maakte: de Moense velo-
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Als nieuwe beheerder van de steenbakkerij trad dan de socialistische ‘Bank van de Arbeid’ op. Nadat deze
bank ‘gesprongen’ was (failliet gegaan) kocht Zwevegemnaar Valère Demeestere via de curator de steenbakkerij aan. Dank zij de inzet en het management van Valère Demeestere kon de fabriek uitgroeien tot
een van de grootste steenbakkerijen in West-Vlaanderen. Naar deze verdienstelijke ondernemer noemde de
gemeente Zwevegem een straat: de Demeesterestraat. Valère Demeestere was ook eigenaar van de steenbakkerij in Knokke-Zwevegem. Valère was oorspronkelijk als steenbakker klein begonnen met een veldoven, gelegen in de huidige Oude Lettenhofstraat, op de plaats waar eertijds café ‘Den Ondank’ heeft
gestaan.
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De Moense steenbakkerij stelde in 1950 meer dan 100 arbeiders tewerk. Maar in 1981 werden alle activiteiten er gestaakt, wat het jaar daarop ook gebeurde met het nevenbedrijf in Knokke (nu onder meer containerpark, dierenasiel enz.). Vermeldenswaard is toch dat, zoals reeds gesignaleerd, op de plaats van
‘Meesters’ kleiputten het grote Imog-stort werd ingericht dat niet altijd in geur van heiligheid stond.
Op een gedeelte van het terrein van de vroegere steenbakkerij is de Dramix-afdeling van BekaertZwevegem gebouwd. Ze produceert staalsnippers die ter versteviging van beton met de mortelbrij worden
vermengd. In de overblijvende gebouwen van het vroegere baksteenbedrijf is verder onder meer nog de
vetsmelterij Berton ondergebracht.
Als gevolg van de kanaalwerken en de sluiting van de steenbakkerij werd niet alleen een nieuwe SintDenijsbrug gebouwd, maar werd ook het wegennet gewijzigd. Het vroegere voetbalveld van F.C. Moen
moest daarvoor plaatsmaken en werd naar de Sportstraat (de Heestertstraat van vroeger) verplaatst. Langs
de overblijvende gebouwen van de steenbakkerij werd de Verzetslaan aangelegd en is de nieuw gecreëerde ambachtelijke zone al grotendeels bebouwd.
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Bij de verbreding van het kanaal werd wat verderop aan de Trekweg een loskaai aangelegd om dienst te
bewijzen aan nieuwe bedrijven die zich daar zouden vestigen. Vandaag de dag maakt vrijwel alleen het
bloemmolenbedrijf M. Blomme een beperkt gebruik van die loskaai om voor de zeepfabrieken Scaldis uit
Kluisbergen en Vandeputte uit Moeskroen lijnzaad aan te voeren. Dat zaad wordt regelmatig uit een paar
lichters (binnenschepen) van 1350 ton met een kraan overgeladen en in het vermelde bedrijf opgeslagen,
om dan per vrachtwagen naar de plaats van bestemming te worden gevoerd. Noch de bloemmolens Nova
(familie Vandenbogaerde) noch M. Blomme maken intens gebruik van de vaart en de loskaai om graan bij
te halen. Dat gebeurt meestal via de haven van Antwerpen.
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de ijzeren brug van de spoorweg Avelgem-Herseaux

Tussen de vroegere sluizen 4 en 5.
Toen omstreeks 1882 de spoorlijn Oudenaarde-Avelgem-Herseaux-Moeskroen werd aangelegd werd een
ijzeren brug over het kanaal gebouwd. De aanvraag ‘de commodo et incommodo’ dateert van 30 juli 1879.
De toelating om met de genoemde spoorweg de steenweg van Bossuit naar Moen te dwarsen werd verkregen in 1882.
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Deze brug was een vrij elegante maar heel stevige constructie, op een paar honderd meter afstand van de
Statie Bossuit in Moen (het vroegere stationsgebouw is nu nog goed herkenbaar). De Statie Bossuit was
vooral bekend voor het transporteren van pendelaars naar Wallonië en Noord-Frankrijk, en voor zijn vervoer
van bieten naar de suikerfabriek in Schalafie alias Escanaffles (uiteraard alleen tijdens de bietencampagne).

12
de sluizen van Bossuit naar Moen
Om het hoogteverschil tussen Bossuit en het hoogste pand te overbruggen bouwde men, zoals eerder
geschreven, vijf sluizen. Sluis 5 was gelegen op het grondgebied van Moen, op ruim 7 kilometer van
Bossuit. Naar Kortrijk toe volgden dan nog zes sluizen, met sas 6 aan de Otegemstraat, sas 7 aan de
Deerlijkstraat en sas 8 aan de verdwenen Berestraat. Het was naar het pand van sas 5 dat vanuit het pompstation in Bossuit Scheldewater werd opgepompt. Dat ging door buizen met een diameter van 80 cm en
met een debiet of snelheid van 600 liter per seconde.
In Bossuit zelf had je twee sluizen (1 en 2), die met elkaar verbonden waren door drie sluisdeuren. Daar
stond ook het hoofdgebouw van de waterweg, waar drie sasmeesters vertoefden. Jarenlang was Aloïs
Verschoore er hoofdsasmeester. Hij woonde in het midden van het gebouw. Aan weerszijden woonde een
hulpsasmeester. De namen zijn niet bijgebleven, behalve die van een zekere ‘Mikado’. De persoon in kwestie kreeg die naam omdat zijn vrouw bij alle denkbare gelegenheden voor een cadeautje zorgde. Later was
André Verbrugghe de sluismeester bij uitstek in Bossuit. Vanuit het hoofdgebouw werd de meeste communicatie met de andere sluismeesters gevoerd. Het sashuis in Bossuit stond ten oosten van het kanaal, de
overige verblijven van de sasmeesters stonden aan de westkant, op de linkeroever.

Nog een paar honderd meter verder was Georges (Toetoet) Buysschaert sasmeester van sluis 4. Zijn woning
stond op Moens grondgebied, de overkant was net nog grondgebied Bossuit. Dit sluiswachtersgebouw werd
na de verbreding van het kanaal aangekocht en gerenoveerd door kunstschilder Ronny Delrue, die er zijn
atelier in ondergebracht heeft. Ronny Delrue ondertekent zijn werken vaak met een ovalen lus. Dat kenteken verwijst naar de patrijspoorten in het huis, waardoor de sluismeester in het oog hield hoe hij zijn sluis
diende te bevoorraden; anders gezegd: waardoor hij keek of een schip op- of afwaarts kwam aangevaren.
Ietwat verder, ter hoogte van het kruispunt van de Trekweg met de Meersstraat, bevond zich sluis 5. Aan
de oostkant kon het waterpeil worden afgelezen. Daar waren o.a. Alfons Vanhoutte en Marcel Devos meerdere jaren als sluiswachter tewerkgesteld. Ook dit sluismeestershuis verdween door de verbreding van de
vaart. In de hoekwoning van de voornoemde straten (nabij het vroegere sashuis) woonde Elvira Deketele,
beter bekend als ‘Vina Tenies’. Het was daar hoegenaamd geen café, maar naar verluidt werd er meer bier
verkocht dan in om het even welke officiële herberg van Moen!
Langs het kanaal werkten ketsers op zelfstandige basis. (Zie ook bij de Souterrain). Ze trokken de boten
vooruit vanop de trakelweg alias jaagpad. Sommige schippers deden een beroep op ketsers en de sasmeesters wisten wie ze konden aanspreken of opbellen. Dat behoorde echter niet tot hun taak. De sasmeesters
zorgden eerst en vooral voor het vlot verloop van het verschepen, het onderhoud van de sluis, hun toevertrouwde verblijf- en werkplaats en houten materiaalhokje. Ze draaiden de sluisdeuren open en toe en klaarden tal van klusjes. Ze herstelden in de mate van het mogelijke het kunstwerk en de gebouwen, ze schilderden, repareerden defecten en ze hielden het groen in de omgeving binnen de perken.

Enkele honderden meters verder was er een volgende sluis (3). Daar fungeerde in de glorietijd Gentiel
Hooghe als sasmeester. Evenals andere jobgenoten werd hij af en toe vervangen, want de normale prestatie van de sluiswachter bedroeg 48 uren per week. Er was zoveel verkeer op het kanaal dat de saswachters ’s ochtends om 7 u. begonnen en soms tot ’s avonds laat doorwerkten. Aldus liepen hun overuren snel
op en kregen ze vanwege Bruggen en Wegen te gepasten tijde een vervanger. Boudewijn Libbrecht (Boetjes
genaamd omdat verscheidene familieleden ‘bode’ waren geweest) trad vaak als vervanger op en heeft ook
een tijdlang in het sashuis nr. 3 gewoond. Deze woning werd bij de verbredingswerken van de jaren 1970
met de grond gelijk gemaakt.

Het beroep van sasmeester hield gevaren in. De verdrinkingsdood was niet denkbeeldig, want niet alle sasmeesters konden zwemmen. Het was enkele decennia terug geen vereiste om die functie uit te oefenen.
De vader van Jules Calant, die tijdens de oorlog werd aangeworven om ’s nachts controle rond de sluizen
uit te oefenen, gleed eens bij vriesweer uit over de kiezel en kwam in het ijskoude water terecht. Gelukkig
kon hij worden gered. Ook Boudewijn Libbrecht (Boudewijn Boetjes), die nochtans goed kon zwemmen,
kwam tussen oever en schip terecht. Hij had de hulp van de schipper nodig om ongedeerd uit het water
te komen. Anderen hadden minder geluk. Zij die te Moen in het water het leven hebben gelaten zijn niet
op één hand te tellen.
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Aan de andere kant van het kanaal, op grondgebied Bossuit, ligt sinds enige tijd een boot, een toevluchtsoord voor waterskiërs. Een kampioen in die discipline oefent er niet alleen zelf, op de boot geeft hij lessen en worden zijn leerlingen in de gelegenheid gesteld om zijn geliefkoosde watersport te beoefenen. Af
en toe zet een bende jongeren daar ook wel eens de bloemetjes buiten. In de onmiddellijke nabijheid ligt
restaurant ‘Aan de Waterkant’. Naar Bossuit toe is een gedeelte van de Kwadestraat verdwenen, maar
anderzijds werden Moenwaarts langs de brede Oeverlaan heel wat nieuwe woningen gebouwd.
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De afmetingen van de nieuwe sluis zijn: 120 meter op 12,5 meter. In principe kunnen schepen van 1350
ton versast worden, of in één keer 4 tot 6 binnenschepen van het oude type 200/300 ton . Het duurde tot
1979 vooraleer het geheel compleet af was.

de nieuwe sluis en het nieuw pompstation in Bossuit
De vroegere sluizen van Bossuit hebben plaats gemaakt voor een nieuw complex (sluis en brug). De aanbesteding om het kanaal geschikt te maken voor een hogere tonnenmaat, van de Schelde tot aan het toenmalige sas 5, dateert van 26 september 1974. Het oude pompstation (waarin nu de V.V.V. West-Vlaamse
Scheldestreek te vinden is) werd vervangen door twee nieuwe stations: een in Bossuit en een in Moen. Ze
moeten het water uit de Schelde aan twee van de vier sluizen naar het zogenaamde ‘kruinpand’ (het hoogste punt op het kanaal) pompen. Vandaar gebeurt de niveauregeling naar de Leie toe via de overige twee
sluizen.

colofon
Deze brochure werd gepubliceerd n.a.v. Open Monumentendag 2006 (10 september) door het Gemeentebestuur van
Zwevegem: Commissie Bouwkundig Erfgoed, voorgezeten door architect Pol Sileghem.
De tekst werd samengesteld door Remi Van Loosveldt (vooral Moen) en Jan Deloof (vooral Zwevegem). Het is ondoenlijk alle personen die informatie hebben verstrekt en oude foto's hebben afgestaan met naam te vermelden, maar de
samenstellers danken iedereen van harte voor de medewerking.
Bij de oude foto's (zwart-wit) zijn er verschillende van de hand van Remi Van Loosveldt en wijlen Armand
Vandeghinste, die de vaart een warm hart toedroeg. De nieuwe foto's (in kleur) zijn speciaal voor deze brochure
gemaakt door Johan Hespeel, voorzitter van Sobeka Fotoclub.
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