
zondag 1 mei 2016

Grote Kanaaldag en
start vaarseizoen Waterbus

- Programma -

Tijdens deze Grote Kanaaldag maak je kennis met de talrijke vernieuwingen  
aan het kanaal. Vanaf het dek van de Waterbus kan je de realisaties in Vilvoorde,  

Brussel en Molenbeek van nabij observeren. Een gids geeft commentaar bij  
de beelden die je zal oppikken.

Een ontdekking van de stad, haar kanaal en de ontwikkelingen  
vanaf het dek van een boot!

De Vilvoordse en Brusselse kanaalomgeving is aan een ware revival bezig.  
Er gaat geen dag voorbij of er is sprake van één of ander nieuw project aan  

het water. Toch zijn veel mensen nog niet op de hoogte van al deze  
vernieuwingen en behouden ze nog een ‘grauw’ beeld van het kanaal.

BOOTTO
CHTEN!

CROISI
ÈRES!



Boottochten vanaf Brussel - Becokaai (Havenlaan - Saincteletteplein)

l  Waterbus-direct naar Vilvoorde:  
om 10u, 11u, 12u, 13u, 14u, 15u, 16u en 17u.  
Met gidsing over het thema van de ‘grote vernieuwingen rond het kanaal’. 
Afstappen in Vilvoorde, waar een uitgebreid programma aan activiteiten aangeboden wordt met  
streekproducten, infostands, muziek, drankenterras, maar vooral met het groot Springkastelenfestival, 
met 20 verschillende springkastelen!  
In Vilvoorde vertrekt elk uur een Waterbus-direct terug naar Brussel (laatste om 17u).

l  Rondvaarten met gids tot aan de sluis van Molenbeek:  
om 11.30u, 12.30u, 13.30u, 14.30u, 15.30u en 16.30u. 

Boottochten vanaf Vilvoorde - Steenkaai

l  Waterbus-direct naar Brussel/Molenbeek:  
om 10u, 11u, 12u, 13u, 14u, 15u, 16u, 17u.  
Met gidsing over het thema van de ‘grote vernieuwingen rond het kanaal’.  
Afstappen in Molenbeek, waar een verrassend programma aangeboden wordt: Molen’Splash met tal 
van creatieve ateliers, lokale producten, leuke muziek, ontmoeting met de Molenbeekse ‘Greeters’ en 
ontdekkingen te voet. 
In Brussel vertrekt elk uur een Waterbus-direct naar Vilvoorde (laatste om 17u).

l  Rondvaarten richting Neder-over-Heembeek of Humbeek/Grimbergen: 
om 10.30u (B), 14.30u (B) en 15.45u (H). Gidsing over het thema ‘Watersite’ (B) en ‘Natuur en  
kanaal’ (H). Geen ontschepen onderweg.

l  Varen & fietsen van Vilvoorde naar Kapelle-op-den-Bos: om 11.45u (aankomst: 12.45u)  
en om 17.15u (aankomst: 18.15u).

Boottochten vanaf Kapelle-op-den-Bos - Vaartdijk, nabij windmolens

l  Varen & fietsen van Kapelle-op-den-Bos naar Vilvoorde: om 9.15u (aankomst: 10.15u)  
en om 13.15u (aankomst: 14.15u).

Animatie, geleide wandelingen en bezoeken in Brussel/Molenbeek

Verschillende culturele Molenbeekse partners openen de deuren op 1 mei in het kader van Molen’Splash 
(http://www.waterbus.eu/downloads/Molensplash2016.pdf). Zo kan je in het nieuwe museum MIMA de 
tentoonstelling ‘City Lights’ bezoeken, de Saint-Rémi klokkentoren beklimmen voor een prachtig uitzicht 
over Brussel of het museum van La Fonderie ontdekken... 
Je bent welkom in het nieuwe café Le Phare of café La Rue, waar over de middag boterhammen met platte-
kaas geserveerd worden en op het gemeenteplein in Molenbeek kan je langs de marktkramen kuieren. 
Ontdek de nieuwe realisaties en de stedelijke dynamiek aan het water tijdens een geleide wandeling of 
fietstocht (met eigen fiets).

l  Brukselbinnenstebuiten: geleide wandeling ‘Canal Grande’: om 13.15u (duur 3u - NL/FR) - € 5.
l  JES (gesitueerd in een oude Likeurstokerij): bezoek van de gebouwen.
l  Provelo: fietstocht door Molenbeek langs de verschillende animaties: om 13.30u (duur 3u -  

NL/FR) - gratis.

Op de Becokaai: culinaire ateliers met streekproducten - infostand Voir & Dire en... ontmoeting met  
de Molenbeekse ‘Greeters’!

Animatie, geleide wandelingen en bezoeken in Vilvoorde 

Ontdek nieuwe realisaties en projecten aan het water tijdens een geleide wandeling met de stadsgidsen.
l  Centrumwandeling: om 11u en 15u (NL).
l  ‘Watersite’ wandeling: om 12u en 14u (NL).
l  Bezoek Tyndale-museum en site Tuchthuis: om 13u (NL).

Kom in de Kruitfabriek rondsnuffelen op de ‘brocante’ en genieten van een gezellige brunch.

Topper is het Springkastelenfestival!
Op de Steenkaai en het Brabantplein kunnen de kids hun hartje ophalen op het Springkastelenfestival,  
met keuze uit 20 verschillende gekke en grappige modellen springkastelen.  
Verder kan de honger gestild worden in de ‘Eetstraat’, waar verschillende foodtrucks voor elk wat wils  
aanbieden, en wordt er een gezellig drankenterras uitgerold, met tafeltjes en stoelen.  
Dit alles wordt omlijst met muziek van radio ‘lokaal’.



PRIJZEN

Boottochten volwassenen: € 2 (enkel) of € 4 (heen-en-terug).
Kinderen < 12 jaar: varen aan halve prijs. 
Brukselbinnenstebuiten en MIMA: € 5 p.p.
Alle andere activiteiten worden gratis aangeboden.

INFO

Activiteiten in Vilvoorde, georganiseerd door de stad: TEL 02 255 79 79 
https://www.facebook.com/events/1003247376409548/
Activiteiten in Molenbeek, georganiseerd door de gemeente: Molen’splash
http://www.waterbus.eu/downloads/Molensplash2016.pdf
Organisatie: Kanaaltochten Brabant en Brussels by Water
www.kanaaltochtenbrabant.be - www.brusselsbywater.be 
Programma: www.waterbus.eu - geen reservatie nodig.

Mooier kan het vaarseizoen niet van start gaan! 

De ‘Grote Kanaaldag’ is de start van de Waterbus 2016. 
Voor info, tickets en uurregeling Waterbus:

www.waterbus.eu - Tel. 02 218 54 10

Met steun en medewerking van:

Een organisatie van: 


