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Waterbus: uw busdienst op het kanaal – een project in ontwikkeling 

De Waterbus op het Zennekanaal tussen Vilvoorde en Brussel 

Op termijn zal de Waterbus voor een nieuw soort openbaar vervoer zorgen dat aangenaam, stipt en 

filevrij is. Met de Waterbus kan de passagier zich zonder stress of parkeerproblemen verplaatsen in 

een gebied dat in toenemende mate verstedelijkt en waar een chronische en toenemende 

verkeersindigestie om bijkomende maatregelen vraagt. De Waterbus kiest voor de weg van het 

water, meer bepaald voor het ‘Zennekanaal’ dat Brussel, Molenbeek, Laken, Schaarbeek, Neder-

over-Heembeek, Machelen, Vilvoorde en Grimbergen met elkaar verbindt over een rechtlijnig traject 

van 10 km. 

Zoals de kusttram zorgt de Waterbus voor een openbaar en multifunctioneel transportmiddel voor 

zowel woon-werkverkeer, als verplaatsingen van diverse aard, met inbegrip van recreatief en 

toeristisch verkeer. De Waterbus is interessant voor de fietser die zijn fiets mee aan boord kan 

nemen om nadien zijn weg per fiets verder te zetten. Via de Waterbus zal de voetganger zijn 

actieradius kunnen uitbreiden.  Mindervalide personen kunnen, zelfs met een rolwagen, 

probleemloos mee aan boord, wat niet altijd mogelijk is met trein, bus of metro. 

De kanaalzone: de nieuwe ruggengraat van het Brussels Gewest en de Noordrand 

Rond het kanaal staan talrijke projecten in de steigers. De mobiliteitsproblemen zullen alleen maar 

toenemen. Parkeerplaatsen zijn al zeldzaam, betalend en beperkt in tijd.  

Tegelijk stroomt parallel aan de grote, verstopte verkeersaders het ‘Zennekanaal’ dat niet te lijden 

heeft van files en tal van mogelijkheden te bieden heeft. 

Naar het voorbeeld van andere landen waar passagiersvervoer per boot ingeburgerd is, hebben de 

Brusselse vereniging Brussels by Water en haar Vlaams-Brabantse partner Kanaaltochten Brabant, 

met de steun en onder coördinatie van Scaldisnet in 2013 de basis gelegd voor dit openbaar en 

multifunctioneel personenvervoer op het kanaal. Het is niet hun bedoeling om zich in de plaats te 

stellen van de lokale overheden of openbare transportmaatschappijen. Veeleer willen ze op een 

pragmatische manier een concreet project voor multifunctioneel transport van personen via het 

water ontwikkelen terwijl ondertussen talrijke projecten in de kanaalzone uitgevoerd worden. 

Tegelijkertijd willen ze een aanbod en een markt creëren voor deze nieuwe vorm van mobiliteit. 

In de komende jaren zal de Waterbus uitgebouwd worden volgens een scenario dat oog heeft voor 

een stapsgewijze en flexibele groei in overeenstemming met de transformatie van het kanaal. Het 

Waterbusproject kan niet los gezien worden van de ingrijpende veranderingen die momenteel in de 

kanaalzone aan de gang zijn en die zelfs in belangrijke mate zijn bestaansrecht motiveren. Deze 

ontwikkelingen op de oevers van het kanaal zullen ook voor steeds meer gebruikers van de Waterbus 

zorgen.  

Voor zij die pal aan het kanaal wonen, werken, sporten of ontspannen, wordt de Waterbus een 

vanzelfsprekend onderdeel van hun mobiliteit. 

Haltes op de juiste locaties en een toenemend doelpubliek  

De haltes van de Waterbus sluiten aan op het ‘klassieke’ openbaar vervoer zodat kan in- of 

ontscheept worden in de nabijheid van woonwijken, commerciële centra, sport- en 
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ontspanningsinfrastructuur, toeristische attracties, dienstencentra, enz. De Waterbus is dus actueel 

en met vooral een potentieel voor de toekomst! 

Overzicht haltes 2016 en toekomst: http://www.waterbus.eu/downloads/Waterbus-

googlekaarten2016.pdf  

Een duurzaam project 

De Waterbus is een duurzaam project. De Waterbus wil een aanvulling zijn op de ‘traditionele’ 

vervoersmiddelen. Hij veroorzaakt geen overlast, neemt geen extra openbare ruimte in en vereist 

nauwelijks investeringen voor vaste infrastructuur, want het gaat vooral om hergebruik van 

bestaande kaaien. 

De Waterbus in de toekomst 

Vaarschema 2016-2020: http://www.waterbus.eu/downloads/Waterbus_schema2016-2020.pdf  

De introductie vanaf 2020 van 2 nieuwe en snellere schepen (type Waterbus in Nederland) zouden 

de Waterbus een belangrijke nieuwe impuls geven waardoor de snelheid en de afvaartfrequentie 

kunnen verhogen. 

De Waterbus zou aan een snelheid van 25 km/u kunnen varen (momenteel is dat gemiddeld 12 

km/u) zodat de reizigers snel op hun plaats van bestemming zijn. 

Tijdens grote manifestaties in Brussel kunnen bezoekers de wagen achterlaten op een terrein buiten 

de stad om gemakkelijk en snel het stadscentrum te bereiken. 

Op de kortere Brusselse stadstrajecten zijn de frequentie en de regelmaat waarmee de Waterbus 

afvaart, belangrijker dan de snelheid. Dit zou toelaten om bv. de volgende bestemmingen in zeer 

concurrentiële tijden met elkaar te verbinden: 

 Akenkaai (toekomstige passerelle Picard) – Docks Bruxsel : 10’ 

 Van Praetbrug – Akenkaai (museum Citroën) : 10’ 

 Vilvoorde – Sainctelette : 30’  

 Heembeekkaai – Sainctelette : 15’ 

 Vilvoorde – Heembeekkaai (Docks Bruxsel) : 15’ 

Wat betreft de tickets zou een gecombineerd aanbod Waterbus/klassiek openbaar vervoer de 

multimodaliteit ten goede komen. 

Meer info over de Waterbus vindt u op www.waterbus.eu en op de Facebookpagina van het project. 

David Kuborn    Guido Moens 
   
Brussels by Water   Scaldisnet 
www.brusselsbywater.be 
02 203 64 06 
Quai des Péniches 2bis Akenkaai 
Bruxelles 1000 Brussel 
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