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Waterproductiecentrum Kluizen 
Vanuit het waterproductiecentrum van Kluizen levert De 
Watergroep drinkwater aan een groot deel van Noord-Oost
-Vlaanderen, van het Meetjesland tot het Waasland. Het 
productiecentrum kan tot 60 miljoen liter drinkwater per dag 
produceren op basis van oppervlaktewater. 
Het waterproductiecentrum van Kluizen werd in 1974 in 
dienst genomen en in 1996 uitgebreid met een tweede 
spaarbekken. De oorspronkelijke productiecapaciteit be-
draagt 40.000 kubieke meter drinkwater per dag. In oktober 
2007 werd een bijkomend productiecentrum in gebruik ge-
nomen dat de capaciteit heeft opgetrokken tot 60.000 ku-
bieke meter (of 60 miljoen liter) per dag. In de toekomst zal 
die capaciteit nog verder verhogen tot 80.000 kubieke me-
ter per dag. 
 
De spaarbekkens hebben een gezamenlijke inhoud van 
10,9 miljoen kubieke meter. Het oppervlaktewater dat daar-
in wordt opgeslagen, is afkomstig van een waterwingebied 
van maar liefst 25.000 hectare. Het omvat de wateringen 
Burggravenstroom, Kale en Meirebeek, een deel van de 
watering Lovendegem-Zomergem en het bekken van de 
Poekebeek. 

De wereld van de palingvissers 
Op de gevarieerde rondleiding aan de oevers van de Oost-
polderkreek maakt u op een ludieke én leerrijke manier 
kennis met de Meetjeslandse palingvangst en haar verle-
den. 
Nog nooit gehoord van ‘peuren’, ‘polszakken’ en 
‘pandarmes’? Na het gegidste bezoek zal u  ongetwijfeld 
met een rijkere woordenschat en kennis naar huis gaan! 
Tijdens het bezoek zal de gids met veel plezier enkele vak-
termen verklaren en u vertrouwd maken met de oude ge-
bruiken van de palingvissers. U zal ook uitgebreid uitleg 
krijgen over het leven van de paling (hoe verloopt de jaar-
lijkse trek? Wanneer is het paaitijd?) en zijn tegenstander, 
de palingvisser. Maar het blijft niet bij uitleg alleen! Zo zal u 
bovendien met eigen ogen kunnen zien hoe de paling-
vangst in zijn werk gaat dankzij een demonstratie van de 

 Meetjesland 

gids én krijgt u gedurende de hele rondgang vermakelijke 
verhalen te horen. Kortom, tijdens de rondleiding op deze 
idyllische plek wordt u zowel visueel als verbaal onderge-
dompeld in de wondere wereld van de palingvissers. 
 
Verbeke Foundation, missie en visie 
‘Onze tentoonstellingen willen geen oase zijn. Onze pre-
sentatie is onaf, in beweging, ongepolijst, contradictorisch, 
slordig, complex, onharmonieus, levend en onmonumen-
taal, zoals de wereld buiten de museummuren’. 
 
De Verbeke Foundation is een private kunstsite die geo-
pend werd op 1 juni 2007 door kunstverzamelaars Geert 
Verbeke en Carla Verbeke-Lens. 
Cultuur, natuur en ecologie komen er samen. De ruimte 
herbergt een indrukwekkende verzameling van moderne en 
hedendaagse kunst en biedt  als kunstenvrijplaats ook kan-
sen aan jonge kunstenaars. 
Met zijn 12 hectare natuurgebied en zijn 20.000 m² over-
dekte ruimten is de Verbeke Foundation één van de groot-
ste privé-initiatieven voor hedendaagse kunst in Euro-
pa. De loodsen van het vroegere transportbedrijf van Geert 
Verbeke werden omgebouwd tot unieke expositieruimtes. 
Eén van de gebouwen werd ingericht  om de uitzonderlijke 
verzameling collages en assemblages tentoon te stellen. 
De Verbeke Foundation is in een aanhoudend groeiproces. 
Kunstenaars kunnen er in residentie verblijven en grotere 
en kleinere tentoonstellingen wisselen elkaar af, waardoor 
de foundation er elke dag anders uitziet, zoals een ade-
mend organisme. 

Deelname: € 43,00 • leden: € 39,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, ont-
haal met koffie/thee met koek, toegangen, gidsen, eigen 
audiofoonsysteem 
 
Middagmaal: (facultatief voor € 25,00) 
Voorgerecht: soep 
Hoofdgerecht, keuze tussen: 
• Paling op Sentse wijze (met prei, room, garnalen) 
• Kabeljauw op Sentse wijze 
Dessert: ijs 
 
Opstap: 
Leuven/Herent, bushalte ‘Diependaal’ (Hubo) 07.00 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘Steenweg’ 07.05 uur 
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’ 07.10 uur 
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’ 07.20 uur 
Nossegem, bushalte ‘Centrum’ 07.30 uur 
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’ 07.35 uur 
Terug in Kortenberg rond 19.30 uur. Vooraf inschrijven. 

 Vermeld uw keuze van het hoofdgerecht bij uw betaling! 


