Vergadering werkgroep “tentoonstelling Kampenhout‐Sas”

Datum:

woensdag 15 juni 2022
vergaderzaal “De Krop”
aanvang 14u30

Aanwezig:

Huub Van der Steld, Ann Peeters, Ann Van Remoortel, Paul Behets, Erik Heymans,
Marc Van Nieuwenhoven (spoor O)

Afwezig:

Jean‐Marie Verhulst, Wouter Vanderbist

Verontschuldigd: Hugo Schoevaerts

De bedoeling van deze vergadering was om alle posters die nodig zijn voor de tentoonstelling te
benoemen en de beschikbare informatie te identificeren.
Marc van Spoor O vroeg of het mogelijk was om hun maquette nog uit te breiden met een bijkomende
module van ongeveer ½ meter. Die zou nog bijkomende verdwenen gebouwen van Kempenhout‐Sas
bevatten. Er werden foto’s getoond van bv café “De Welkom” enz. en dit ziet er veelbelovend uit. De
plaatsing van deze uitbreiding zou geen probleem moeten zijn gezien achteraan de
tentoonstellingsruimte genoeg plaats is. In die ruimte zouden ook nog enkele van onze zwarte panelen
kunnen geplaatst worden met foto’s die verwijzen naar de gebouwen op de maquette.
Ann Peeters is tijdens een tentoonstelling “Leuven Weleer” in contact gekomen met de gidsen (Trui
Kerkhove en Hans Floré) omtrent het kanaal Leuven‐Dijle. Ann vertelde hen dat we eind dit jaar een
tentoonstelling omtrent Kampenhout‐Sas organiseren en zij waren bereid om enkele prenten te scannen
en ons te bezorgen. Er zouden immers oude afbeeldingen van de beerputten aan het Sas bestaan die
eigendom waren van de stad Leuven.
Erik Heymans heeft op alle momenteel beschikbare digitale kaarten de regio in kwestie bewerkt en
beschikbaar gesteld op de Google Drive map van de werkgroep. Deze kaarten werden ook al
chronologisch in 2 posters verwerkt als voorbeeld. Een ingekleurde Poppkaart, gebaseerd op de artikels
en eigenaars in de kadastrale leggers van Popp werd ook voorgesteld.
Ann Van Remoortel heeft deze ingekleurde Poppkaart gebruikt om te starten met het samenbrengen van
informatie over de eigenaars. Dit wordt dan onderwerp voor een aparte poster.
De onderwerpen voor de posters werden bepaald, wijzigingen zijn zeker nog mogelijk, evenals de
volgorde. Elke poster zal, naar analogie met deze van de Beken, ook een nummer dragen zodat ernaar kan
verwezen worden vanuit de andere posters.
Voor de kleur van de posters werd gekozen voor hetzelfde blauw als voor het jaarboek 2022 (werd vorige
vergadering reeds besproken).
Als algemene titel voor de tentoonstelling werd gekozen voor “ ’t Sas” (onder voorbehoud) gezien deze
naam het meest bekend is onder de inwoners van Kampenhout.

De posters:
Nr

Poster titel

Inhoud

1

Landschapsevolutie van Villaret tot heden (deel 1)

Kaarten chronologisch gerangschikt (1745 tot
1892)

2

Landschapsevolutie van Villaret tot heden (deel 2)

Vervolg kaarten + luchtfoto’s (1932 tot 2006)

Het kanaal anno 1750

Info omtrent graven van kanaal van eerste
spadesteek , dijkbreuken, instortingen,… +
bijkomend kanaal Vilvoorde‐Aarschot via ’t
Sas.

4

De sluizen

Info omtrent de verschillende sluizen, ook
Tildonk, Boortmeerbeek, verdwenen sluizen
te Mechelen, Battel, Zennegat

5

Popp kaart

Snapshot van de situatie van de bewoning
rond 1858 met bewoners/eigenaarsinfo

6

Schoonhoven

Informatie beschikbaar van A‐CH. Gyselinckx
(plannen, familiefoto’s, …)

7

Bedrijvigheid op ’t Sas (deel 1)

De meeste oude postkaarten dateren van
rond 1900‐1910, deze worden hierin verwerkt
, samen met de ambachten die er werden
beoefend

8

Bedrijvigheid op ’t Sas (deel 2)

vervolg

9

Strijdperikelen (deel 1)

Kampenhout‐Sas als militair strategische
regio.
Feiten gemengd met gekende anekdoten . (
1830 – 1914‐1918 – 1940‐1945)

10

Strijdperikelen (deel 2)

vervolg

11

Bevolkingsgroei rond 1910

Met mogelijk portretten van personen

12

Bouw nieuwe brug in 1942

Eventueel met plannen en de foto’s van J‐M

13

De tramlijn

Bouwplannen en bijkomende info door Huub

14

Covée

15

Busbedrijf Devoeght

16

Witloofveiling

17

Transportbedrijf Guillemot

3

Verschillende locaties

Herbergen

De Gulden Kerpel, In de Welkom, bij de
Sassenier…

19

Vertier aan ‘t Sas

Kermis, Zwarte Woud, Zaaltje aan ’t Kanaaltje,
camping Veronique, vaarhappening,… en nu
ook sinds dit jaar “Zomeren aan ’t Sas”

20

Infrastructuurwerken 2002‐2005 (deel 1)

Overzicht geplande werken met
maquettefoto’s

21

Infrastructuurwerken 2002‐2005 (deel 2)

De onteigeningen

22

Infrastructuurwerken 2002‐2005 (deel 3)

Chronologische foto’s van de werken

23

Krantenknipsels (deel 1)

18

Incl. protestactie tegen de verbrandingsoven,
Vekestraat, Schoonhoven,…
24

Krantenknipsels (deel 2)
Plannen voor de nieuwe invulling van de
veilingsite
Ingelijste kaart van Jean‐Marie
Enkele panelen voor omkaderen van “Spoor O”‐
maquette

Foto’s van gebouwen/constructies die voor
de maquette gebruikt werden

Erik zal contact opnemen met de gemeente Kampenhout om kadasterkaart / bevolkingsregisters van rond
1910 aan te vragen, die kunnen dan gelinkt worden aan de talrijke postkaarten uit die periode.
We zoeken nog figuratieve kaarten waar de sluizen van Tildonk, Battel en Zennegat op afgebeeld staan.
Paul stelde voor om eens te kijken naar de beeldbank Mechelen.
Ann Peeters zal contact opnemen met graaf de Broqueville voor bijkomend kaartmateriaal. Wilder was
immers eigenaar van een deel van de grond waar het kanaal werd gegraven.
Een productieve vergadering.
Dank aan allen voor jullie inzet.

Einde vergadering: 18u00

Volgende vergadering :
woensdag 13 juli 2022 om 14u30 in de vergaderzaal van De Krop.

Verslaggever: Erik Heymans

