
Met het project dat de naam ‘Watertrappen’ kreeg willen de deelnemende partners de combinatie van 
varen en fietsen als een extra toeristisch-recreatieve troef voor de streek uitspelen.  
Onze vzw Kanaaltochten Brabant speelde daarop in door het transport van de fiets op de boot in de  
Groene Gordel gratis te maken en daar in de komende jaren het aanbod van toeristische boottochten op 
het kanaal tussen Kapelle-o/d-Bos, Zemst, Grimbergen en Vilvoorde systematisch te verhogen. 
 
Op 24/08/2017 gaan we als namiddagactiviteit ‘varen en fietsen’ effectief een specifiek uitgestippelde  
fietsroute van circa 35 km verkennen en uittesten. De fietstroute vertrekt en eindigt in Vilvoorde aan de 
Steenkaai (= halte Waterbus) en loopt grotendeels langs de waterlopen zoals de Maalbeek, de Zenne en 
het Zeekanaal. Per fiets aangekomen in Kapelle-o/d-Bos (voorzien omstreeks 16:30) brengt de boot ons 
met onze fietsen terug naar Vilvoorde.  
Picknick tijdens de fietstocht in één van de historische watermolens langs de Maalbeek in Grimbergen. 

De fietstocht bestaat uit twee fietslussen van elk ongeveer 15 km, die ook hetzij afzonderlijk, hetzij  
samengevoegd kunnen gedaan worden. De ene lus gaat over een heuvelend parcours van Vilvoorde  
naar Grimbergen-centrum en volgt de Maalbeek met de bekende watermolens tot de Verbrande Brug.  
De andere lus, op de andere kant van het kanaal, volgt de Zenne tot Eppegem en gaat dan door het open 
vlakke land van Zemst naar Humbeek en verder langs het vernieuwde fietspad naar Kapelle-o/d-Bos.      

Op 7 aanlegplaatsen op deze route kan men de boot nemen om in te schepen of te ontschepen:  
Vilvoorde - Steenkaai, Vilvoorde - Drie Fonteinen, Grimbergen Verbrande Brug, Grimbergen nabij de  
ophaalbrug in Humbeek, aan de kaai ‘Bos van Aa’ in Zemst, in Kapelle-o/d-Bos aan de windmolens én  
in het centrum van de gemeente (Kerselaarstraat).   
 
Traject en timing van de fietstocht
Van 11:00 tot 17:30: lus 1 op de linkeroever van het kanaal (14 km) + lus 2 op de rechteroever van het 
kanaal (17 km) langs de fietsknooppunten 71 - 76 - 73 - 39 - 38 - 43 - 33 - 14 - 13 - 18 - 17 - 31 - 30. 
Zie bijgevoegd circuit op volgende pag. 
Om 16:30 pikt het passagiersschip De Ark fietsers en fietsen op aan de windmolens in Kapelle-o/d-Bos  
en vaart naar Vilvoorde-centrum. 
Einde van het arrangement varen en fietsen om 17:30 in Vilvoorde - Steenkaai.      
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https://www.toerismevlaamsbrabant.be/thema/water/index.html
http://www.waterbus.eu/nl/


DETAILPROGRAMMA NAMIDDAGTOCHT 
Fietsen langs en varen op het kanaal (project ‘Watertrappen’)
donderdag 24 augustus 2017

Jaarlijks zomerarrangement voor leden, medewerkers en genodigden van vzw Kanaaltochten Brabant


