
Voor de vijfde editie van het jaarlijks ‘Brabants zomeravondje’…  
verkenden we dit jaar niet direct andere regio’s, maar wel een  
andere manier van transport. Met onze gasten verkenden we de 
vele mogelijkheden van de nieuwe Waterbus, de eerste regel-
matige, filevrije passagiersvaartdienst OP het water. De waterbus, 
een klokvaste verbinding via het kanaal tussen Vilvoorde en Brus-
sel, liet de deelnemers kennismaken met verschillende vernieuwin-
gen, veranderingen en projecten op en rond het Zennekanaal.

Het werd een gezellig evenementje. De genodigden, o.m. de 
bestuurders en medewerkers van Kanaaltochten Brabant, de 
burgemeesters en schepenen van de aangesloten kanaalgemeen-
ten, de vertegenwoordigers van de provincie Vlaams-Brabant en 
de afgevaardigden van meewerkende instanties (socio-culturele 
organisaties en waterwegbeheerder) lieten zich niet afschrikken 
om aan dit jaarlijks gebeuren deel te nemen, op de dag dat de 
zomer net verstek liet gaan. Het werd een forum waarbij iedereen 
elkaar ontmoette in een relaxte sfeer.  

Gaststad Vilvoorde

Voor deze editie was Vilvoorde gaststad. Schepen Magda Van 
Stevens, o.a. bevoegd voor ruimtelijke ordening, sprak namens 
het stadsbestuur het welkom uit en lichtte en aantal nieuwe 
projecten op en rond het Zennekanaal toe. Te Vilvoorde aan het 
kanaal heeft de woon-, werk- en leefsite Watersite reeds voor een 
groot gedeelte gestalte gekregen. Pleinen en recreatieve ruimtes 
worden verder aangelegd. En verder stroomopwaarts worden bin-
nenkort andere oude kavels aangepakt. 
Het project van de ‘Waterbus’ kwam ook aan bod omdat het de 
kanaalgemeenten beter en rechtstreeks met elkaar verbindt.
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Waterbus, eerste resultaten 

Gedeputeerde Tom Dehaene, tevens Voorzitter van Kanaal-
tochten Brabant  lichtte het project van de ‘Waterbus’ concreter 
toe. De eerste resultaten van deze geregelde lijndienst op het 
water zijn  zeker positief te noemen en beantwoorden aan de 
gestelde doelstellingen.  

De Waterbus is een intergewestelijke, filevrije ‘bootdienst’  tussen 
Brussel en Vilvoorde. Zes keer per dag legt de Waterbus klokvast 
het traject tussen de centra van Vilvoorde en Brussel af, met 
in- en ontschepen op één van de 8 tussenhaltes naar keuze.

Tijdens de eerste operationele maand van de Waterbus, met 
voorlopig alleen afvaarten op dinsdag en donderdag, werden 
telkens reeds tussen 150 en 250 passagiers per dag vervoerd. 
Navraag bij de passagiers over hun motieven om de Waterbus te 
nemen leveren drie type motivaties. Toerisme (deelnemers die de 
regio bezoeken), woon-werk of woon-winkel verkeer en vrije tijd. 

Veel inwoners van de noordelijke rand rond Brussel gebruik-
ten vanuit Vilvoorde de eerste weken de Waterbus om een dagje 
te ‘Brusselen’ of Brussel Bad te bezoeken. De belangrijkste re-
den voor het gebruik van de Waterbus bij hen is het niet moeten 
zoeken naar een parkeerplaats en het feit dat ze met deze 
mooie warme dagen reeds een verfrissend boottochtje konden 
meepikken. Ook de attractiviteit van het varen is een troef. 

Brusselaars namen in veel gevallen de Waterbus om een 
bezoek te brengen aan het park Drie Fonteinen of het centrum 
van Vilvoorde. Door de Waterbus zijn de steden Vilvoorde en 
Brussel, dichter tot elkaar gekomen.

De laatste weken zien we dat ook de korte trajecten tussen twee 
haltes meer gebruikt worden. Vanuit Laken-centrum of vanaf 
de Van Praetbrug met de boot naar Brussel-Sainctelette varen 
is een nieuwe trend.  Opgemerkt wordt dat zelfs in de vakantie-
periode, wanneer er minder files op de weg zijn, dit traject bijna 
even snel wordt afgelegd per boot dan per lijnbus en dat de prijs 
bovendien ook ongeveer hetzelfde is. 

De Heembeekkaai wordt ondertussen niet alleen door de 
inwoners van Neder-over-Heembeek ontdekt als alternatieve 
wijze om zich naar Brussel-centrum te begeven, maar ook 
autocaristen die het drukke Brussels stadsverkeer willen mijden, 
parkeren in toenemende mate op de Heembeekkade en laten 
hun reizigers hier overstappen op de Waterbus. 



Stilaan groeit ook het aantal passagiers dat van deze Waterbus 
gebruik maakt om zich via het water van en naar het werk te 
begeven.  Het feit dat deze Waterbusverbinding nog niet dagelijks 
en nog niet vroeger op de dag kan worden aangeboden, is voor 
kandidaat pendelaars nog een handicap. Dat de fiets ook steeds 
mee op de boot kan wordt dan wel bijzonder gewaardeerd. 

Nog tot eind oktober bevaart de Waterbus op dinsdag en don-
derdag het traject tussen Vilvoorde en Brussel. 

Gedeputeerde Tom Dehaene had voor de aanwezigen nog een 
primeur in petto.  
Op zondag 1 september, tijdens het Gordelfestival nieuwe formule, 
legt stad Vilvoorde in samenwerking met Kanaaltochten Brabant  
een Waterbus-direct  in tussen Brussel en Vilvoorde en dit aan 
gunstige voorwaarden.  
Elk uur zal een snelle rechtstreekse verbinding (50 min) worden 
gelegd tussen Brussel en Vilvoorde en terug. De fiets kan voor de 
gelegenheid zelfs gratis aan boord. Op deze wijze worden Brus-
selaars in het kader van het Gordelfestival uitgenodigd om een 
stukje van de Vlaams-Brabantse rand per fiets te komen ont-
dekken. 

Indrukwekkende site aan het water

Na de informatie,  was het tijd voor het aperitief en het Pajotten-
landsbuffet. De deelnemers lieten zich deze streekspecialiteiten 
smaken.  
Bij aankomst te Brussel stond een bezoek aan de mooi gereno-
veerde multifunctionele site van Tour & Taxis op het programma.  
De heer Michel De Bièvre, ceo van Project Tours & Taxis, ontving 
de genodigden en gaf vanaf het dakterras van de site, met pano-
ramisch zicht over een avondlijk Brussel, uitleg over het project  
T&T. Na deze verrijkende informatie werd de boottrip op muzikale 
wijze verdergezet. Zo werd met het trio De Boektons de avond 
sfeervol afgesloten.
 

Tot volgend jaar… op een zomeravond… 
ergens op een Brabants kanaal! 




