
De ‘Waterbus op het ‘Zennekanaal’ heeft net de Belgische Energie- en Milieuprijs gewonnen 
in de categorie ‘Sustainable Mobility’! 

De Waterbus tussen Brussel en Vilvoorde is inderdaad een duurzaam project: hij 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 vandaag 
Vandaag is de Waterbus een aangenaam transportmiddel, stipt en filevrij die zich zonder 
stress en zonder parkeerproblemen verplaatst in de kanaalzone tussen Brussel, de Van Praet 
brug, de Heembeekkaai en Vilvoorde. De haltes sluiten aan op het ‘klassieke’ openbaar 
vervoer en liggen in de omgeving van park & ride parkings, parken, commerciële centra, 
recreatiezones, woonwijken of kantoren. 

De Waterbus is ook een project dat het toerisme in de kanaalzone versterkt. 
De ‘Waterbus dagtrips’ geven de mogelijkheid om de ontwikkeling van Brussel en Vilvoorde 
aan het water te zien en het varen en fietsen te combineren of bezienswaardigheden aan de 
oevers te bezoeken.  

En morgen... 
Morgen is de Waterbus een sneller, frequenter, comfortabeler en duurzamer 
transportmiddel die de belangrijkste polen van de verdichte kanaalzone verbindt. Het is een 
ideale mobiliteitsoplossing voor de stedelijke projecten in ontwikkeling (Museum voor 
moderne kunsten, Becopark, Tour & Taxis, Brussels Cruise Terminal, Vilvoorde Watersite,...) 
en voor de vele mensen die geleidelijk aan in de omgeving van het kanaal komen wonen en 
werken. Het is een sociaal transport aangepast aan minder mobiele mensen, ouderen, 
rolstoelen, fietsen en kinderwagens dat hen op een aangename manier brengt op plaatsen 
die ook aangepast zijn voor hen. 
Tot slot, het is een symbool van een gemoderniseerde kanaalzone en een onmisbare 
attractie voor elke bezoeker.  

De Waterbus vaart dagelijks deze zomer!  
De Waterbus vaart van 1 mei tot 31 oktober elke weekdag EN elke dag in de zomerperiode 
van 1 juli tot 15 augustus 2017 (ook tijdens Brussel Bad).  
Varen van en naar Brussel-centrum, Molenbeek, Van Praet, Heembeek, Schaarbeek en 
Vilvoorde. 
Een traject kost € 1 tot € 3. De fiets kan steeds GRATIS mee aan boord.  
Rolstoel en buggy kunnen op de meeste plaatsen mee aan boord. Consulteer de praktische 
info.  

Info en reservaties: www.waterbus.eu 

We zijn ter beschikking voor verdere info. 
Beste groeten,  

Guido Moens 
  

http://www.waterbus.eu/nl/dagtrips.php
http://www.brusselbad.be/
http://www.waterbus.eu/


Namens de organisatoren 
Brussels by Water & Kanaaltochten Brabant 
www.brusselsbywater.be – www.kanaaltochtenbrabant.be  
02 203 64 06 – 02 203 14 59 
0475 25 24 65 

 

http://www.brusselsbywater.be/
http://www.kanaaltochtenbrabant.be/

