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DE HEEMBEEKKAAI: EEN VISIE VOOR BRUSSEL,
WERELDSTAD AAN HET WATER
Passagiersvervoer op het water of opnieuw industriële activiteit aan de Heembeekkaai in
Brussel? Het antwoord lijkt voor de hand te liggen. Niet alleen is de Heembeekkaai veruit
de meest geschikte plaats om de steeds groeiende passagiersvaart op te vangen, maar precies
die plek heeft ook de unieke mogelijkheid om uit te groeien tot het kloppende hart van een
nieuwe Brusselse toplocatie. Net als zoveel andere steden in de wereld kan de hoofdstad zo een
stap vooruit zetten op het vlak van toerisme, milieu, tewerkstelling, mobiliteit en stedelijke
aantrekkingskracht tegelijk.
Die ambitieuze opportuniteit laat de Haven van Brussel
echter links liggen. Meer zelfs, de Haven wil er nieuwe
industriële activiteiten ontwikkelen én de bestaande
toeristische en nautische activiteiten en evenementen
gewoonweg verwijderen, zonder enig geschikt alternatief.
Op die manier komen per jaar zo’n 100.000 toeristen,
dagjesmensen en bezoekers van nautische evenementen
in de kou te staan. En zo mogelijk nog schrijnender en
belangrijker: Brussel mist op die manier een historische
kans om zich een echte wereldstad aan het water te
tonen, wat lijnrecht ingaat tegen een vooruitstrevende
stedebouwkundige, toeristische en mobiliteitsvisie zoals
die wereldwijd op steeds meer plaatsen tot succesvolle
stadsvernieuwing leidt.
Met de plannen tot herindustrialisering van de Haven lijkt het wel alsof Brussel de klok terugdraait naar de vorige
eeuw. Het is dan ook nu dat alle verantwoordelijken nood hebben aan een ambitieuze blik op de toekomst, om
Brussel op de kaart te zetten als een stad, een gewest en een haven met gezond verstand, visie en ambitie.
De toekomstgerichte ontwikkeling die de Haven van Brussel nu een halt wil toeroepen, is al een decennium
‘van nature’ aan de gang. De voorbije tien jaar is de handelsbedrijvigheid tussen de Heembeekkaai
en de Vilvoordse Steenweg gevoelig gedaald. Op korte tijd is dit stukje Brussel geëvolueerd van een
goederenoverslagplaats naar een aanlegkaai voor passagiersschepen. Een natuurlijke evolutie, die in tal van
steden wereldwijd aanleiding gaf om ‘waterfront’-projecten uit te bouwen die die evolutie precies versterken.
Zo verbeterde er de leefkwaliteit van de inwoners én wisten deze steden zich tot toeristische groeipolen te
ontwikkelen.
Die natuurlijke evolutie is er in Brussel ook, een tot de verbeelding sprekend waterfrontproject helaas nog niet.
Bedrijven die er om historische redenen gevestigd waren, hebben deze havenzone verlaten om meer passende
terreinen buiten Brussel op te zoeken (bvb. Houthandel Van Hoorebeke), stopten er hun activiteit (bvb.
Brandstoffenhandel bricout) of maakten geen gebruik meer van de achter hun bedrijf gelegen overslagkaai
om goederen over het water te vervoeren (bvb. Houthandel Nordic).
Gelijktijdig met de vermindering en de uiteindelijke stopzetting van alle goederenoverslag op de
Heembeekkaai ontwikkelde deze site zich in snel tempo tot de belangrijkste aanlegplaats voor
passagiersvaart in Brussel. En die activiteit blijft groeien. Jaar na jaar meren er steeds meer vaartuigen aan:
grotere cruiseschepen, rondvaartboten, dagpassagiersschepen, historische zeilschepen, marineschepen, expoen eventschepen, etc.
Zo vullen de passagierskaai van de Heembeekkaai en de jachthaven ‘BRYC’ elkaar aan: de jachtclub
als veilige haven voor de motor- en zeiljachten van individuele eigenaars, de Heembeekkaai met een
havenfunctie voor het gemeenschappelijk personenvervoer op het water, de passagiersschepen dus, met de
rederijen en/of toeristische verenigingen als operatoren.

DE HEEMBEEKKAAI,
voorbestemd om uit te groeien tot een een
TOERISTISCH-RECREATIEVE TOPZONE
De Heembeekkaai heeft alle troeven om uitgebouwd te worden tot een volwaardige terminal voor de
passagiersvaart én een toeristisch-recreatieve topzone in Brussel.
Het is geen toeval dat de operatoren van passagiersvaart nadrukkelijk de Heembeekkaai gekozen hebben
om er aan te meren en hun activiteiten te ontwikkelen, ook al beschikt de kaai nog steeds niet over de
gebruikelijke faciliteiten qua onthaal en logistieke dienstverlening. De Heembeekkaai beschikt wél over alle
mogelijke troeven voor passagiersvaart. De drie belangrijkste zijn bereikbaarheid, veiligheid en efficiëntie.
TROEF 1: BEREIKBAARHEID
-Passagiersschepen: de Heembeekkaai is voor de meeste
–steeds grotere en hogere- passagiersschepen, gezien de
hoogte van de bruggen, de dichtst bij het stadscentrum
gelegen bereikbare aanlegkaai.
-Openbaar vervoer: op 300 meter, aan de Van Praetbrug,
bevinden zich verschillende haltes van openbaar vervoer.
Ook op 100 meter van de Heembeekkaai stoppen sommige
lijnbussen.
-Park & Ride: vlakbij belangrijke in- en uitvalswegen,
met voldoende ruimte voor parkeren.
-Wegverkeer: twee toegangswegen vanaf de Vilvoordsesteenweg. In de Brusselse voorhaven vind je deze
vlotte bereikbaarheid enkel aan de Heembeekkaai. Autocars, auto’s, bestel- en vrachtwagens kunnen de kaai
bereiken zonder het doorgaande verkeer te hinderen.
-Fietsers en wandelaars: bestaande gedeeltelijk fiets- en wandelpad op de linkeroever zal verder afgewerkt
worden, zowel tot Vilvoorde, Anderlecht én tot het centrum van Brussel. Een beduidende verbetering zou
nog zijn ook onder de Van Praetbrug door te gaan.
TROEF 2: VEILIGHEID
-Passagiersschepen: ter hoogte van de Heembeekkaai
is het kanaal het breedst (bijna 100 m) en ligt er een
zwaaikom waar schepen rechtsomkeer kunnen maken. In
het grootste deel van de voorhaven is het kanaal amper 47
meter breed. Elders zijn op de rechteroever alle passende
kaaien in gebruik van maritieme overslagbedrijven en zijn
er op de linkeroever geen andere kaaien beschikbaar dan de
Heembeekkaai.
Die kanaalbreedte is belangrijk voor de veiligheid:
passagiersschepen moeten op voldoende afstand van de
vaargeul kunnen afmeren, want anders zou golfslag van
andere schepen het in- en ontschepen van passagiers
risicovol maken.

-Wegverkeer: zoals hierboven vermeld, is de Heembeekkaai uitstekend toegankelijk voor wegverkeer,
zonder dat het verkeer op de openbare weg gehinderd wordt bij het in- en ontschepen (overstap passagiers,
bevoorrading).
-Hulpdiensten: zij kunnen snel en rechtstreeks bij de schepen en het kanaal geraken.
-Afsluitbaar en ingesloten: de Heembeekkaai is vlot toegankelijk maar toch ook afsluitbaar, wat de
organisatie van grote publieksmanifestaties zoals de Havenfeesten operationeel niet enkel makkelijker maar
ook veiliger maakt. Het ingesloten karakter van de kaai verhoogt ook de veiligheid van de aangemeerde
schepen, de geparkeerde voertuigen en de uitrusting en infrastructuur.
TROEF 3: EFFICIENTIE
-Eén grote zone: de aanlegkaai is er al, de naastgelegen
en zeer goed uitgeruste jachthaven van Brussel ook. De
groepering in één homogene zone van alle nautische
activiteiten in de voorhaven die met toeristisch-recreatief
personenvervoer te water verband houden, vergroot uiteraard
de efficiëntie: beter gebruik en hoger rendement van de
bestaande infrastructuur, betere logistieke organisatie,
doelmatiger toezicht,…
-Ook optimaal voor vrachtschepen: de aanlegkaai voor passagiersschepen aan de Heembeekkaai ligt
buiten het actieterrein van het laden en lossen van de vrachtschepen in de voorhaven. Passagiersvervoer en
goederentransport op het water worden zo optimaal gescheiden, zonder op welke wijze ook hinderlijk voor
elkaar te zijn.
Met al die troeven in handen heeft de ‘gouden kilometer’ van de Heembeekkaai àlles om uitgebouwd
te worden tot het kloppende hart van een bloeiende toeristische en recreatieve topzone: de veertien
kilometer lange Brusselse kanaalzone.
De ontwikkeling van een professionele, volwaardige passagiersterminal aan de Heembeekkaai vormt het
belangrijkste logistieke, nautische platform waarop de passagiersvaart en de nautische evenementen in
Brussel zich verder kunnen ontwikkelen.
Het kanaal kan in de stad uitgroeien tot een hoofdas van het ‘langzaam vervoer’: scheepvaart, wandelen
en fietsen. Zo zal de hele kanaalzone een sterke positieve impuls kunnen geven aan de opwaardering van
sommige achtergestelde wijken, in het bijzonder in Molenbeek en Anderlecht.
Een aantal maatregelen dringt zich op:
-Het grensoverschrijdende karakter van fiets- en wandelwegen langsheen de linkeroever van het kanaal
versterken.
-Oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers aan de bruggen verbeteren (grootste knelpunt is de Van
Praetbrug).
-Economische activiteiten die geprangd liggen tussen het kanaal en de stedelijke woonkernen moeten
gehergroepeerd worden.
-Het kanaal, het stadscentrum en de kanaalgemeenten dienen qua ‘traag verkeer’ (schepen, fietsers,
wandelaars) beter met elkaar verbonden te worden.

Passagiersvaart, haven, stad en gewest:
SAMEN STERK VOOR BRUSSEL?
De Heembeekkaai is van essentieel belang voor het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van het
personenvervoer op het water, zoveel is duidelijk. Het komt er nu op aan dat alle verantwoordelijken
daarvoor de nodige beslissingen nemen, zodat de passagiersvaart (het sterkst groeiende onderdeel van
de scheepvaart in Brussel) de motor kan worden van een project van duurzame ontwikkeling.
Dat vraagt actie.
ACTIE 1
Het behoud van de Heembeekkaai als aanlegplaats voor passagiersschepen en als nautische
evenementenkaai, met een verbetering van de onthaalinfrastructuur voor passagiersschepen,
zowel voor riviercruises, georganiseerd personenvervoer als bootpendeldiensten.
ACTIE 2
Valorisering van de economische, toeristische en educatieve waarde van het personenvervoer op het water,
uitgedrukt in een samenhangende en toekomstgerichte beleidsvisie op de ontwikkeling van een toeristischrecreatief waterfrontproject.
ACTIE 3
Het maatschappelijk draagvlak vergroten voor de scheepvaart, het trage verkeer, het waterwegbeheer en een
betere integratie van het kanaal in de stedelijke weefsels, door de gebruikers van de passagiersvaart kennis te
laten maken met en inzicht te verschaffen in het erfgoed en de eigenheid van Brussel, als stad en gewest aan
het water.

