
Projectvoorstel

Passagiersterminal Heembeekkaai  

in het kader van de

‘Brusselse nautische ruimte’
bestaande uit : 

 l jachthaven (BRYC) 
 l passagiersterminal
 l nautische evenementenruimte       
 l zone ‘park and ride’ (bus/tram/boot/fiets)   

“ … Heembeekkaai beschikt over unieke troeven 
om uitgebouwd te worden tot volwaardige 

Brusselse passagiersterminal”.

Projectvoorstel van de werkgroep ‘Brussel, stad aan het water’ & de Federatie voor Passagiersvaart
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Heembeekkaai: gedaanteverandering in voorbije 10 jaar: 
de ‘Brusselse Nautische Ruimte’: 1000 m Brusselse toeristische recreatieve zone

Stroomafwaarts de Van Praetbrug te Brussel, 
op 50 m van het Koninklijk Domein van Laken 
en op 200 m van de woonzone van Neder-over-
Heembeek, bevindt zich op de linkeroever van het 
Brussels kanaal een circa 1000 m lange ‘toeristisch-
recreatieve nautische zone’ die de belangrijkste 
Brusselse activiteiten van watersport, watertoerisme 
en personenvervoer op het water herbergt. 
De blikvanger in deze nautische ruimte is de 
prestigieuze Brusselse Koninklijke jachtclub (BRYC), 
die ook over de grootste lengte van de aanlegzone 
(600 m) en over een eigen ‘binnenhaven’ beschikt. 
 
Naast de BRYC ligt de Heembeekkaai, de openbare 
aanlegkaai die parallel loopt met de Vilvoordse 
Steenweg. Inzake gebruik van de Heembeekkaai 
door de scheepvaart heeft zich hier aan deze kaai 
de laatste 10 jaar een snelle evolutie voltrokken van 
vroegere goederenoverslagplaats naar aanlegkaai 
voor passagiersschepen, een  fenomeen dat ook 
elders in steden aan het water plaatsgrijpt.  

Een aantal handelsbedrijvigheden die zich bevinden 
tussen de Vilvoordsesteenweg en de Heembeekkaai 
hebben in de loop van de voorbije jaren deze 
havenzone verlaten om meer passende terreinen 
buiten Brussel op te zoeken (zoals de houthandel 
‘Van Hoorebeke’), stopten er hun bedrijfsactiviteit 
(brandstoffenhandel Bricout) of maakten vanaf een 
bepaald tijdstip geen gebruik meer van de achter 
hun bedrijf gelegen overslagkaai om hun goederen 
via het water te vervoeren (houthandel Nordic). 

Gelijktijdig met de vermindering en uiteindelijk de 
volledige stopzetting van alle  goederenoverslag 
op de Heembeekkaai ontwikkelde deze site zich 
de laatste jaren  in snel tempo tot de belangrijkste 
aanlegplaats voor de passagiersvaart te Brussel en 
de enige aanlegplaats voor passagiersschepen in de 
‘Voorhaven’. 
Elk jaar meren hier te Brussel een groeiend aantal 
grotere cruiseschepen, dagpassagiersschepen, 
rondvaartboten, historische zeilschepen, 
marineschepen, expo- en eventschepen e.a. aan. 

De Jachthaven ‘BRYC’ en de passagierskaai van de Heembeekkaai vullen daarbij elkaar 
in zekere zin aan: de jachtclub vormt een veilige haven voor de motor- en zeiljachten, 
die elk behoren tot individuele eigenaren en de Heembeekkaai vervult  een havenfunctie 
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voor de passagiersschepen, ‘het gemeenschappelijk personenvervoer te water’, met de 
rederijen en/of de toeristische verenigingen als operatoren.    

Op sommige ogenblikken bleek de circa 330 m 
lange Heembeekkaai te klein te zijn voor het geheel 
van de passagiersvaartoperatoren die permanent te 
Brussel actief zijn alsook voor het toenemend aantal 
passagiers- en evenementschepen die Brussel 
bezoeken.  
Volgens een ruwe schatting zouden thans 
jaarlijks ongeveer 100.000 personen hier op deze 
Heembeekkaai in- of ontschepen in het kader 
van een boottocht of van één of ander nautisch 
evenement of activiteit.
Exacte cijfers zijn echter niet voorhanden omdat de waterwegbeheerder wellicht terzake 
geen cijfers registreert over deze havenactiviteit en alleszins tot op heden geen cijfers 
bekend maakte over het personenvervoer op het Brusselse kanaal.    
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Betwisting rond de toekomstige bestemming van de Heembeekkaai 

Het groeiend passagiersvervoer op en om de Heembeekkaai en het daarmee verbonden 
voorstel van een passagiersterminal en nautische evenementenzone, waarop zowel toeris-
tische diensten als binnen- en buitenlandse passagiersvaartoperatoren reeds geruime 
tijd aandringen, wordt evenwel de laatste tijd in vraag gesteld door de Haven van Brussel 
die specifiek voor deze Heembeekkaai een nieuw industrieel gebruik voorstelt en een 
gelijktijdige verwijdering van de daar nu aanwezige activiteiten van het personenvervoer 
en nautische evenementen.    

Onder meer de operatoren van passagiervaart die gebruik maken van de Heembeekkaai 
gaan echter niet akkoord met deze visie en voorstellen van de Havendirectie.  
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Standpunt van operatoren van passagiervaart te Brussel 

De operatoren stellen dat de Heembeekkaai van 
essentieel belang is voor het voortbestaan en de 
ontwikkeling van het personenvervoer langs het 
water te Brussel. 
Zij verwerpen de beslissing van de Haven van 
Brussel die neerkomt op een verwijdering uit 
Brussel van het gros van de professionele passa-
giersvaartoperatoren en die hetzelfde effect heeft als 
een toegangsverbod voor huidige en toekomstige 
(hogere, meestal modernere) passagiersschepen tot 
hun hoofdstad.  
Sommige operatoren van passagiervaart zijn op deze plaats zelfs al meer dan 20 jaar 
actief en startten te Brussel een werking op uitnodiging van de directie van de toenmalige 
nog unitaire beheersmaatschappij ‘Zeekanaal en Brusselse haveninrichtingen’, die in de 
rondvaartactiviteiten met gidsing een mogelijkheid zag om haar communicatie naar het 
brede publiek te verbeteren.      

De operatoren wijzen erop dat precies hun 
sector het sterkst groeiend onderdeel is van de 
scheepvaart te Brussel en een welgekomen 
aanvulling vormt voor een stagnerend 
goederenvervoer te water. Zij wijzen op de grote 
ontwikkelingskansen voor dit personenvervoer in 
deze zone, met belangrijke voordelen voor het 
toerisme, het milieu, de tewerkstelling, de mobiliteit 
en de stedelijke attractie in de kanaalzone. 

Met kracht vragen zij niet alleen het behoud van de Heembeekkaai als aanlegplaats 
voor passagiersschepen en als nautische evenementenkaai, maar dringen zeer 
uitdrukkelijk aan dat werk gemaakt wordt van een verbeterde onthaalinfrastructuur 
voor passagiersschepen te Brussel. Hierdoor zou onze hoofdstad op volwaardige 
wijze kunnen ingeschakeld worden in een nationale en internationale ontwikkeling van 
riviercruises en in het personenvervoer te water, inclusief bootpendeldiensten die een 
zinvolle en niet onbelangrijke rol zouden kunnen spelen in de huidige en toekomstige 
mobiliteitsproblematiek in dit deel van de kanaalzone.   

Zij verwachten dat de Haven van Brussel als 
opdrachthouder van de Brusselse overheden ook 
respect en aandacht opbrengt voor de economische, 
educatieve en toeristische activiteiten van het 
personenvervoer die zich op het water zelf afspelen, 
en voor de maatschappelijke en economische 
meerwaarden die deze activiteiten opleveren. 
Zij betreuren dat de passagiersvaart tot op 
heden op systematische wijze onvermeld bleef 
in de statistieken, publieke rapportering en 
communicatie van de Haven van Brussel en dat 
deze passagiersvaart op geen enkele wijze betrokken werd in het jarenlange overleg en in 
de studie over een toekomstige strategische planning voor de ontwikkeling van het kanaal 
te Brussel (Masterplan). 
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Zij betreuren dat de waterwegbeheerder in dit Master-
plan ook geen enkel project voorstelde dat verband 
houdt met de passagiersvaart en gemeenschappelijk 
personenvervoer en met de aanpak van de problemen 
en behoeften van deze sector.  

Zij wijzen er anderzijds op dat precies de 
passagiersvaart over specifieke middelen beschikt 
voor vergroting van het maatschappelijk draagvlak 
voor de scheepvaart, het waterwegbeheer, het 
vervoer te water en een betere integratie van de 
waterweg in de stedelijk weefsel. 
Zo zijn bijvoorbeeld de kanaalrondvaarten te 
Brussel de laatste jaren uitgegroeid tot één van 
de belangrijkste communicatiemiddelen die de 
Brusselse bevolking hun haven, stad en waterweg 
en de scheepvaart op de meest indringende en 
realistische wijze leert kennen en waarderen. Maar 
ook tal van bedrijven, overheidsdiensten en het 
verenigingsleven ontdekken via de passagiersvaart 
niet alleen het interessante culturele en nautische 
erfgoed van Brussel, maar worden zich ook bewust 
van de mogelijkheden die Brussel bezit als ‘stad en 
gewest aan het water’, waarbij ook telkens de grote 
feitelijke hydrologische, economische en ruimtelijke 
verbondenheid en wederzijdse verankering 
zichtbaar wordt tussen de verschillende regio’s en 
rivierbekkens van ons land.       

De operatoren wijzen op de heel specifieke 
kenmerken van de Brusselse waterweg, waarbij de 
mogelijkheden voor de scheepvaart en inzonderheid voor de passagiervaart, die komende 
van het noorden (Vilvoorde) en varende in zuidelijke richting, op zeer korte afstand 
drastisch beperkt worden door de hoogte van de bruggen en de breedte van de vaarweg. 

De operatoren van passagiervaart pleiten er voor dat de betrokken instanties de reële 
mogelijkheden én beperktheden van de Brusselse waterweg aanvaarden én efficiënt 
gebruiken met het oog op maximale maatschappelijke, economische meerwaarden voor 
het Gewest en de stad. 
Zij hopen dat de overheid te Brussel, net als in de twee andere gewesten, zal opteren 
voor een grondige inhoudelijke vernieuwing van haar waterwegbeheer in de richting 
van een multifunctioneel gebruik van de waterweg. Men hoopt dat daarbij de principes 
van duurzame ontwikkeling en integraal waterbeheer zoals  beschreven in de Europese 
regelgeving en waarvan de Brusselse ordonnantie inzake het kader van het waterbeleid 
een uitwerking is, effectief zullen toegepast worden.  
De operatoren wijzen er op dat waterwegen en scheepvaart, net als economie, logistiek, 
vervoer, recreatie en toerisme niet stoppen aan taal- of gewestgrenzen en dat het daarom 
nodig is dat deze aspecten te Brussel in de toekomst, zouden bekeken en georganiseerd 
worden vanuit een bredere, open  gezichtshoek die verder reikt dan de Brusselse 
Gewestgrenzen en die een verbeterde samenwerking met de Brusselse hinterland en de 
rand van Brussel veronderstellen. 
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Met zijn 14 km lange bevaarbare waterweg maakt het Brussels kanaal immers een  
geïntegreerd onderdeel uit van een bestaand ‘Belgisch’ binnenvaartstelsel waarvan het 
zuidelijk deel met zijn 500 km bevaarbare waterweg door de Waals gewest wordt beheerd 
en het noordelijk deel met 1350 km waterweg door het Vlaams  Gewest.  
Ondanks het feit dat de Brusselse waterwegbeheerder slechts 1 % van de bevaarbare 
Belgische waterwegen beheert, wordt toch van hem verwacht dat hij alle aspecten van het 
multifunctionele waterwegbeheer ter harte neemt en zich als dusdanig organiseert. 
Met ongerustheid stelt men vast dat de Brusselse waterwegbeheerder zich de laatste 
jaren echter richtte op vastgoedbeheer en infrastructuurprojecten voor bedrijven, waarbij 
de andere aspecten van het waterwegbeheer, inclusief de scheepvaart, relatief weinig 
aandacht kregen. 

Gecreëerde jobs en leefmilieuredenen en toegevoegde waarde worden vaak door 
de Haven van Brussel naar voren geschoven om deze eigen vastgoedprojecten 
te verantwoorden. Men stelt evenwel daarbij vast dat de Haven van Brussel deze 
argumentatie achterwege laat als het gaat over jobs, toegevoegde waarde en 
mobiliteitsvoordelen die gerealiseerd worden door de scheepvaartoperatoren, waaronder 
de passagiersvaart, die zeer arbeidsintensief is: kapiteins, matrozen, stuurmannen, 
scheepsherstellers, horeca-uitbaters, onderhoudspersoneel, gidsen, medewerkers van 
boekingskantoren, promotionele medewerkers… zijn natuurlijk ook volwaardige jobs.   

Voor de interne cohesie van het globale waterwegbeheer in ons land is het van essentieel 
belang dat ook de Brusselse waterwegbeheerder zoekt naar maximale afstelling met 
de twee grote buren-waterwegbeheerders en voldoende interne competentie tracht te 
verwerven over het geheel van de functies, meerwaarden en aspecten die behoren tot het 
takenpakket van een waterwegbeheerder.  
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Ingrijpende infrastructuele kenmerken van de Brusselse waterweg: zie tabel

Hoewel er relatief weinig over vermeld 
wordt in de officiële communicatie 
van de Haven van Brussel, zijn de 
infrastructurele omstandigheden 
te Brussel in zeer grote mate 
bepalend voor de mogelijkheden en 
beperkingen van de scheepvaart-
ontwikkeling. 

De hiernavolgende tabel geeft een 
beeld van de beperkingen in hoogte 
(‘onderdoorvaarthoogte’) van de 
bruggen, de breedte van de vaarweg 
en de maximale diepgang van de 
schepen te Brussel, waardoor duidelijk 
wordt dat veel passagiersschepen 
niet zuidelijker kunnen varen dan 
de Heembeekkaai, gelegen nabij de 
eerste vaste brug, de Van Praetbrug. 
In meerdere opzichten is de Brusselse 
waterweg te beschouwen als 
een reeks van elkaar opvolgende 
‘bottlenecks’. 
Met een behoorlijke nautische 
toegankelijkheid aan de noordzijde 
van het Gewest ter hoogte van de 
Budabrug (breedte vaarweg: 50 m - 
onderdoorvaarthoogte: 33 m - 
diepte water: 6,5 m) vermindert 
de onderdoorvaarthoogte 
drastisch vanaf de Van Praetbrug 
(onderdoorvaarthoogte: 6,5 m) om 
vervolgens verder te dalen vanaf de 
ingang van het Vergotedok (6 m). 
Om het Becodok zelf te kunnen 
binnenvaren mag een schip zelfs niet 
hoger zijn dan 5 m. Om vanaf het 
Saincteletteplein in de zone van het 
centrum van Brussel (Klein kasteeltje) 
te kunnen varen mag het schip niet 
hoger zijn dan 4,20 m.  

Het Brussels kanaal wordt in laatstgenoemde zone gereduceerd tot een smal kanaaltje 
van soms maar nauwelijks 25 m breed met een diepgang van 2,5 m  en een zeer lage 
onderdoorvaarthoogte van 4,2 m. 
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Voor de vrachtschepen is deze lage doorvaarthoogte 
zeker niet het grootste probleem, want grotere 
schepen (bredere en langere schepen) kunnen hier 
toch niet varen. Om grotere vrachtschepen tussen 
centrum Brussel en Henegouwen te laten varen 
zouden ook alle sluizen en zelfs het Hellend vlak van 
Ronquières moeten vernieuwd worden.
Voor passagiersschepen, die hoger opgebouwd 
worden dan vrachtschepen is de lagere doorvaart 
onder de Brusselse bruggen echter wel een grote 
belemmering. Slechts een klein aantal passagiers-
schepen kunnen het Becodok invaren en nog een kleiner aantal  passagiersschepen 
kunnen onder de laagste Brussels vaste bruggen varen richting Anderlecht, Halle en 
Ronquières.   
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Kan een passagiersterminal elders te Brussel worden ingeplant worden dan aan de 
Heembeekkaai?

Voorafgaand aan de voorstelling van het project van de passagiersterminal voor 
de Heembeekkaai moet ook nog gesteld worden dat de Haven van Brussel op een 
bepaald ogenblik meedeelde dat zij een geschikte alternatieve aanlegplaats voor 
passagiersschepen in de Brusselse Voorhaven, tussen de Heembeekkaai en de 
Gewestgrens aanbood, nl. een aanlegplaats op de rechteroever van het kanaal 
stroomafwaarts de Budabrug, in het grensgebied van Brussel en Vilvoorde, tegenover 
de toekomstige loskaai van Katoennatie. 
 
De operatoren van passagiervaart wezen erop dat dit alternatief volkomen onrealistisch 
was, op de eerste plaats omwille van nautische veiligheid.  

Het kanaal is op deze plaats immers slechts 50 m breed. Over een afstand van ongeveer 
130 m is hier wel een kleine verbreding waarbij het kanaal 55 m breed wordt, maar dit is 
nog verre van voldoende voor deze inplanting.  

Langs de linkeroever wordt immers ook een aanlegplaats voorzien voor vrachtschepen 
(losplaats Katoennatie) met manoeuvrerende schepen.  
De schepen die hier varen en aanmeren aan deze losplaats kunnen een breedte hebben 
van 10 tot 12 m  of meer.  

Indien aan de rechteroever van het kanaal, op dezelfde hoogte van de aanlegplaats voor 
vrachtschepen, ook passagiersschepen zouden aanmeren die zelf een breedte kunnen 
hebben van 10 tot 12 m (vele passagiersschepen zijn zelfs 15 m of meer breed) dan blijft 
een kanaaldoorgang beschikbaar van nauwelijks 20 à 30 m….  

Wetende dat hier zelfs zeeschepen moeten voorbijvaren en duwbakken die zelf een 
breedte kunnen hebben van 15 m, begrijpt men best dat deze kanaalstrook aan de 
Budabrug  onmogelijk een alternatief kan zijn voor de Heembeekkaai, die meer dan 80 m 
breed is.   

Bovendien is het gekend dat in een zone waar de vaartuigen, omwille van een brug of 
andere hindernis, op een bepaald ogenblik worden opgehouden, de bestuurbaarheid van 
deze schepen afneemt en zij meer onderhevig zijn aan wind en andere invloeden zoals 
voorbijvarende en manoeuvrerende andere schepen, waardoor zij gemakkelijk uit koers 
geraken.        

Niemand is gebaat bij de creatie van gevaarlijke situaties, noch de binnenvaart-
ondernemers, noch de passagiersvaartoperatoren, noch de bevoegde overheden, die 
terzake een bijzondere verantwoordelijkheid zouden dragen als zij deze zone, hoewel 
onveilig, toch als veilige aanlegplaats zouden aanduiden. 
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Aanzet tot opmaak plan passagiersterminal Heembeekkaai (2005)

Nog voor de eerste geruchten opdoken over een mogelijke intentie van de Haven 
van Brussel om het gebruik van de Heembeekkaai voor toerisme, evenementen en 
personenmobiliteit te stoppen en te vervangen door een gebruik in het kader van 
industriële productie (oktober/november 2006) lag reeds een projectvoorstel op tafel om 
op de Heembeekkaai een volwaardige passagiersvaartterminal te ontwikkelen, in het 
kader van een concept van ‘Brusselse Nautische Ruimte’, met een evenwicht tussen 
individueel personenvervoer te water (BRYC) en gemeenschappelijk personenvervoer te 
water (passagiersvaart).  

Tot september 2007 wenste de Haven van Brussel echter deze geruchten van 
een herbestemming van de Heembeekkaai niet te bevestigen en werd er sussend 
vanuit de Havenkringen geantwoord op vragen die terzake gesteld werden door 
passagiersoperatoren. “De passagiersvaart moet zich geen zorgen maken” was de 
boodschap.   

Anderzijds kwam reeds in de loop van 2005  in het kader van een voorstudie, in opdracht 
van het Brussels gewest over de toeristisch-recreatieve benutting van het kanaal, de 
noodzakelijkheid van een professionele onthaalinfrastructuur (passagiersterminal) op de 
Heembeekkaai, ter sprake.  

Het was de bedoeling om via een project van passagiersterminal (‘Waterfront’) het 
nautische toerisme en de daarbij aansluitende evenementen op ingrijpende wijze te laten 
verder groeien en de profilering van Brussel als aantrekkelijke stad aan het water te 
versterken.  
 
Vilvoorde-centrum (met nieuwe aanlegsteiger voor passagiersvaart), Brussel-
Heembeekkaai en Brussel-Beco (= Havenlaan-Sainctelette) zijn daarbij de noodzakelijke 
en belangrijkste knooppunten van een toekomstig meer uitgebreid netwerk van 
filevrij attractief personenvervoer op en om het water, en dit op een wijze waarbij het 
goederenvervoer naar en vanuit Brussel op geen enkele manier door de passagiervaart 
wordt gehinderd. 
 
Omwille van de reeds bestaande infrastructuur voor het zachte personenvervoer lijkt het te 
Brussel aangewezen dat de fietspaden en wandelpaden en de aanleginfrastructuur voor 
de passagiervaart overwegend en prioritair verder op de linkeroever van het kanaal te 
Brussel zouden gerealiseerd worden (fietspad Beliris).  
De goederenoverslag via de scheepvaart concentreert zich op de rechteroever van 
de Voorhaven en zal zich ook verder kunnen ontwikkelen via de nieuwe terminal van 
Katoennatie op de linkeroever (grens Brussel-Vilvoorde), stroomafwaarts de Budabrug.     
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14 km lange Brussels kanaalzone kan toplocatie van Brussel worden.
      
Vooral in middens die begaan zijn met stedenbouw, mobiliteit en milieu en leefbaarheid 
van de stad, leeft de gedachte dat de gehele Brusselse kanaalzone, via een 
samenhangende en evenwichtige globale toekomstvisie, en gesteund door een aantal 
recente belangrijke beslissingen van de Gewestregering, kan opgewaardeerd worden en 
uitgroeien tot de één van de toplocaties van het Brussels Gewest. 

Door haar attractief en haar grensoverschrijdend karakter te versterken kan de gehele 
kanaalzone tevens een sterke positieve impuls betekenen voor de opwaardering van 
sommige achtergestelde wijken waar ze thans doorloopt.
Inzonderheid voor Molenbeek en Anderlecht is deze opportuniteit belangrijk.  

De beslissingen in verband met Schaarbeek-Vorming (inplanting koopcentrum en 
sportstadium) biedt de bevolkingsrijke gemeente Schaarbeek de mogelijkheid haar 
afgesloten ligging ten opzichte van het kanaal in de toekomst te doorbreken. 
 
Goederenvervoer via de scheepvaart en watertoerisme en personenvervoer langs 
het water mogen niet als tegenstrijdig worden voorgesteld en tegen elkaar worden 
uitgespeeld. 

In het kader van de beheersing van de mobiliteitsproblemen en de leefbaarheid (fijn stof, 
luchtvervuiling, CO2-uitstoot) zal in ieder geval het auto- en vrachtvervoer zoveel als 
mogelijk afgeremd moeten worden in het stedelijk gebied en moet het gemeenschappelijk 
personenvervoer en het fietsen zoveel mogelijk gestimuleerd worden. 
Net als in vele andere steden kan het kanaal in de stad uitgroeien tot een hoofdas van 
het ‘langzaam’ vervoer (scheepvaart, wandelen, fietsen).         

In dit kader van deze valorisering van de waterweg moet gewerkt worden aan bepaalde 
aspecten: 

- versterking van het grensoverschrijdend karakter van fiets- en wandelwegen 
langsheen de linkeroever van het kanaal 

- speciale aandacht voor een verbetering van de fiets- en voetgangers-
oversteekplaatsen aan de bruggen: de Van Praetbrug blijft het grootste knelpunt.  

- algemene verfraaiing en ‘vergroening’ van de kanaalomgeving
- een hergroepering van een beperkt aantal handelsbedrijvigheden die geprangd 

liggen tussen stedelijke woonkernen en het kanaal (zoals bijvoorbeeld de situatie 
op de linkeroever van het Biestebroekdok te Anderlecht en het Vergotedok), 

- betere linken van traag verkeer realiseren tussen het kanaal en de historische 
centra van de stad en kanaalgemeenten (Anderlecht, Molenbeek, Brussel-stad, 
Laken, Neder-over-Heembeek en Schaarbeek) 

- een regelmatige bootpendeldienst realiseren binnen de kanaalzone tussen  
Vilvoorde - Schaarbeek-Vorming - Neder-over-Heembeek - Laken - Beco met 
verschillende op- en afstapplaatsen.  

De ontwikkeling van een professionele passagiersterminal op de Heembeekkaai 
kadert in deze visie en vormt het belangrijkste logistieke nautische platform waarop de 
passagiervaart en de nautische evenementenfunctie te Brussel kan steunen en zich 
ontwikkelen.  
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Argumenten ten voordele van de Heembeekkaai als inplantingsplaats

Dat de operatoren van passagiersvaart te Brussel heel nadrukkelijk deze Heembeekkaai 
verkozen om er aan te meren en er hun activiteiten te ontwikkelen, zelfs al beschikte deze 
aanlegkaai tot op heden nog niet over de gebruikelijke nutsvoorzieningen en faciliteiten 
van onthaal en logistieke dienstverlening voor een volwaardige passagiersvaartterminal, 
houdt enerzijds verband met de onbeschikbaarheid van passende alternatieve 
aanlegmogelijkheden in de Voorhaven te Brussel en anderzijds met een aantal intrinsieke 
eigenschappen van de  Heembeekkaai.
 
Door het gezamenlijk voorkomen van deze interessante en belangrijke kenmerken 
bezit de Brusselse Heembeekkaai de mogelijkheid om uitgebouwd te worden tot een 
passagiersvaartterminal van eerste rang, en dit ondanks de beperkte kaailengte van 330 m.  

We zetten deze eigenschappen op een rijtje:

- De Heembeekkaai is de dichtst bij het stadscentrum gelegen aanlegplaats die 
kan bereikt worden door de grotere passagiersschepen.
De Heembeekkaai is voor het gros van de huidige passagiersschepen (die 
steeds groter en hoger worden) de dichtst bij het centrum van Brussel gelegen 
bereikbare aanlegkaai. Komende van het noorden, waar de typerende hefbruggen 
de mogelijkheid bieden om schepen te laten doorvaren met een hoogte tot 
33 m, kunnen het merendeel van de 
passagiersschepen, in tegenstelling tot de 
vrachtschepen (die lager zijn), omwille 
van de beperkte hoogte van de eerste 
vaste brug (Van Praetbrug met haar 6,5 m 
onderdoorvaarthoogte) en van de daarop-
volgende steeds lager wordende bruggen, 
niet verder varen richting Brussels stads-
centrum.
Deze schepen kunnen dus noodgedwongen 
niet verder dan de Heembeekkaai varen.  

- Veilig aanmeren buiten de vaargeul in het 
brede gedeelte van het kanaal 
Ter hoogte van de Heembeekkaai is het 
kanaal het breedst (bijna 80 m) en ligt er een 
zwaaikom waar de schepen rechtsomkeer 
kunnen maken. 
In het  grootste deel van de Voorhaven is het 
kanaal echter amper 50 m breed. 
In de overgangszone van breder naar smal 
kanaal (tussen Heembeekkaai en Ceres), 
waar de breedte van het kanaal geleidelijk 
vermindert van circa 80 m tot 50 m, zijn op de rechteroever alle passende 
kaaien in gebruik van maritieme overslagbedrijven (bouwmaterialen, recyclage, 
metaalproducten, Ceres) en op de linkeroever, waar slechts een beperkte zone van 
het kanaal voorzien is van kaaien, zijn geen andere kaaien dan de Heembeekkaai  
beschikbaar. 
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Voor passagiersschepen, is het, net als voor 
de jachten, belangrijk dat zij op voldoende 
afstand van de vaargeul kunnen afmeren, 
zodat de opvarenden  niet voortdurend door 
de golfslag van voorbijvarende schepen door 
elkaar geschud zouden worden en het in- 
en ontschepen van personen op een veilig 
manier kan verlopen. Schepen die te dicht bij 
de vaargeul aangemeerd liggen lopen ook 
het gevaar dat hun trossen breken als gevolg 
van de grote kracht van de voorbijvarende 
schepen.       

- Passende kaaihoogte 
De aanlegkaai van de Heembeekkaai ligt op circa 3 m hoogte boven het 
waterniveau. Voor kleinere schepen (passagiersschepen met een lage instaphoogte 
van bijvoorbeeld 1 m à 2 m boven het waterniveau) vormt deze hoge kaai een 
probleem. Voor grotere schepen (met een hoog instapniveau) is dergelijke hoge 
kaai vaak noodzakelijk. 
Dat is zeker het geval voor de zeeschepen 
(o.m. voor de marineschepen en historische 
zeilschepen), die Brussel, vooral naar 
aanleiding van vieringen en nautische 
manifestaties, bezoeken, maar ook voor vele 
riviercruiseschepen.
Opdat ook schepen met een instaphoogte 
van circa 1 m tot 2 m boven het waterniveau 
vlot en veilig hun passagiers zouden kunnen 
laten ontschepen is aan de Heembeekkaai 
een kaaiverlaging op een gedeelte van de 
Heembeekkaai nodig.  
‘Brussels by Water’, de toeristische operator die te Brussel sedert zowat 12 jaar een 
uitgebreid programma van begeleide boottochten voor het brede publiek aanbiedt, 
tracht dit probleem op te lossen door zelf een ponton in te huren en af te meren 
aan de Heembeekkaai waardoor dit hoogteverschil wordt overbrugd voor alle 
gebruikers. 
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- Brede kaai langs aanlegzone maakt overstappen van personen veilig en 
bevoorradingen gemakkelijk. 
Langsheen de volledige lengte van de 330 m 
aanlegkaai ligt een verharde open ruimte met 
een minimumbreedte van 16 m. Bovendien 
zijn er twee toegangswegen vanaf de 
Vilvoordsesteenweg naar de Heembeekkaai. 
Deze situatie is in de Voorhaven van Brussel 
uniek.  
Alle andere plaatsen in de havenzone waar 
de combinatie tussen geschikte aanlegplaats 
en aansluitende open ruimte voorkomt zijn 
thans voorbehouden voor de overslag van 
materialen (overwegend bouwstoffen en metaalrecyclage) en bevinden zich op de 
rechteroever van het kanaal in de Voorhaven. 
Deze situatie maakt dat de Heembeekkaai en de aangemeerde passagiersschepen 
goed toegankelijk zijn voor autocars, vrachtwagens, bestelwagens en gewone 
auto’s, zonder dat het verkeer op de openbare weg gehinderd wordt bij het 
in- en ontschepen. Passagiers kunnen hier gemakkelijk overstappen en 
passagiersschepen kunnen bevoorraad worden. Ook hulpdiensten kunnen op deze 
plaats direct bij de schepen en het water komen. 

- Afsluitbare Heembeekkaai met twee toegangswegen is troef bij de organisatie 
van nautische manifestaties en verhoogt veiligheid van schepen en 
geparkeerde wagens en bussen.   
De ‘afsluitbare’ Heembeekkaai met de twee 
toegangswegen maakt de organisatie van grote 
publieksmanifestaties, zoals de Havenfeesten, 
operationeel gemakkelijker.  
Bij dergelijke manifestaties kunnen ook zware 
constructies, tenten en  voertuigen op deze ruimte 
terzijde van de aangemeerde schepen worden 
geplaatst. De open ruimte aan de openbare kaai 
maakt dat ook materialen en grote stukken steeds 
via het water kunnen aangevoerd worden. 
Het ingesloten karakter van de Heembeekkaai 
en de controleerbaarheid van de site via de 
twee verbindingswegen geeft de mogelijkheid 
de beveiliging voor de aangemeerde schepen, 
de geparkeerde voertuigen en de uitrusting en 
infrastructuur goed te organiseren, wat vooral ook 
van belang is bij de vele  manifestaties en events 
die er plaatsgrijpen. 
In de gehele zone van het kanaal en het haven-
gebied wordt de beveiliging geregeld door hoge 
afsluitingen en dit zowel voor de bedrijfsterreinen 
en de daar opgestapelde goederen als voor 
de jachten van de jachtclub. De sector van 
de passagiersvaart vraagt een gelijkwaardige  
beveiliging van haar materialen en infrastructuur 
(schepen) en van haar passagiers, zoals deze 
gebeurt voor de havenbedrijven en de jachtclub.
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- Parkeerzone en mogelijkheid tot ‘park & ride’ (parkeren, rijden en varen)
Naast de langwerpige open ruimte langs de 
volledige aanlegzone (330 m) ligt ook een 
verhard maar thans onbebouwd terrein van 
70 m op 170 m waar tot voor kort de hangars 
van houthandel Van Hoorebeke stonden. Het 
betreft de zone waarop de Haven van Brussel 
een Bio-ethanolbedrijf wil inplanten. 
Vooral sedert de afbraak van deze 
magazijnen werd dit terrein ook geregeld 
gebruikt als parkeerplaats ter gelegenheid 
van evenementen op de kaai maar tevens 
als concreet voorbeeld van het concept 
van ‘Park & ride’: parkeren buiten het 
stadscentrum en daarna met bus, tram, fiets 
of boot verder naar het stadscentrum. Dat 
gebeurt thans bijvoorbeeld reeds geregeld bij 
grote manifestaties in Tour en Taxis en op de 
Becokaai.   
De organisatoren vragen hun genodigden 
in dat geval hun wagens achter te laten op 
de (door hen bewaakte) parking aan de 
Heembeekkaai en laten hun genodigden het 
openbaar vervoer nemen of schakelen zelf 
bijkomende pendelbussen en/of -boten in die 
de passagiers naar T&T of Beco brengen. 
In toenemende mate doen ook operatoren 
van cruiseschepen en het autocartoerisme 
beroep op de te Brussel actieve passagiers-
vaartoperatoren die beschikken over lagere 
rondvaartschepen om de 4 laatste km tussen 
de Heembeekkaai en het centrum van 
Brussel (Sainctelette) over het water af te 
leggen, vaak begeleid door een gids die uitleg verstrekt over de stad,  de Zenne, 
de Haven en het kanaal. 
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- Op wandelafstand van een knooppunt van openbaar vervoer en van het 
Gewestelijk fietspad die verbinding geven naar het centrum van Brussel.
De Heembeekkaai ligt op 200 m van de woonzone van Neder-over-Heembeek en 
op 300 m van de Van Praetbrug, een belangrijk Brussels verkeersknooppunt, waar 
grote invalswegen samenkomen en haltes van het openbaar vervoer voorkomen. 
Sommige lijnbussen stoppen op 100 m van de Heembeekkaai.  Er is reeds 
gedeeltelijk een fiets- en wandelpad op de linkeroever van het kanaal gerealiseerd 
dat zal doorlopen van de Van Praetbrug naar Vilvoorde en naar het centrum van de 
Brussel en verder langs Molenbeek tot Anderlecht. 
Een deel van dit fietspad wordt in 2008 afgewerkt.
Een doortrekking van dit fiets- en wandelpad onder de Van Praetbrug door,  zou 
voor de fietsers en wandelaars, niet in het minst voor de inwoners van Neder-over-
Heembeek, maar ook voor de leden van de Jachtclub en voor de toeristen die 
gebruikers zijn van de passagiersterminal van de Heembeekkaai, een aanzienlijke 
verbetering betekenen. Een geregelde bootverbinding (pendelboot) waarbij ook 
Neder-Over-Heembeek als stopplaats zou worden ingeschakeld zou voor deze wat 
geïsoleerde stadszone een  zekere vorm van verkeersontsluiting kunnen betekenen. 

Eén homogeen Brussels gebied voor nautisch watertoerisme en 
waterrecreatie 
Door haar ligging naast de infrastructureel 
zeer goed uitgeruste jachthaven van Brussel, 
bestaat de mogelijkheid dat de Heembeekkaai 
en de daar aangemeerde passagiersschepen 
in enige mate ook medegebruik zouden 
maken van een deel van de accomodatie van 
de jachtclub. In principe zouden een aantal 
voorzieningen die nu voorbehouden zijn voor 
de individuele jachteigenaars of/en leden van 
de daar actieve clubs (en die in sommige 
gevallen volledig door de overheid zijn 
gefinancierd, zoals bijvoorbeeld het paviljoen 
van de zeilschool, en dat zich op de grens 
van Jachtclub en Heembeekkaai bevindt), 
ook kunnen gebruikt worden in het kader van 
het onthaal van aankomende of vertrekkende 
passagiers op de Heembeekkaai. 
De groepering van alle nautische activiteiten 
in de Voorhaven die met toeristisch-recreatief 
personenvervoer te water (individuele jachten, 
plaatselijke rondvaarten, dagtoerisme en 
meerdaagse cruisevaart) verband houden in 
één homogene nautische zone, zou zowel 
voor de gebruikers als voor de operatoren  
én voor de toezichthoudende instanties een 
geheel van schaal- en synergievoordelen 
opleveren: een beter gebruik en hoger 
rendement van de bestaande infrastructuur, 
betere logistieke organisatie en doelmatiger 
toezicht.   

- 
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Ook zou daardoor te Brussel een beter evenwicht kunnen ontstaan inzake 
beschikbare infrastructuur en faciliteiten voor het ‘individueel personenvervoer te 
water’ (jachten) en voor het ‘collectief’ personenvervoer te water (passagiersvaart) 
dat zich eerder tot het brede publiek richt.      
In principe zou het zelfs te overwegen zijn om de logistieke organisatie, de controle 
en het toezicht op een passagiersterminal van de Heembeekkaai in grote mate te 
kunnen toevertrouwen aan de jachtclub of aan een samenwerkingsverband van 
jachtclub, passagiersvaartoperatoren en Brusselse havenkapiteinsdienst.  
 

- Op het gewestelijk bestemmingsplan is de Heembeekkaai ingekleurd als
‘zone voor havenactiviteiten en vervoer’
Het project van een passagiersterminal is een bestemming die overeenstemt 
met het gewestelijk bestemmingsplan. In ruimtelijk opzicht ligt de Heembeekkaai 
in een overgangsgebied waar drukke wegen, stedelijk woongebied, havenzone, 
gewestelijke fietsroute, openbaar vervoer, personen- en vrachtvervoer te water, zich 
vermengen.  

Optimale oplossing voor het goederenvervoer per schip.
In het kader van de overslag van goederen in de voorhaven ligt de aanlegkaai voor 
passagiersschepen op de Heembeekkaai buiten het actieterrein van het laden en 
lossen van de vrachtschepen. Het merendeel van de goederen die in de Haven 
van Brussel via het water gelost en geladen worden gebeurt in de zone van de 
Voorhaven tussen de Gewestgrens en de containerterminal. 
De zwaaikom die deze schepen gebruiken om rechtsomkeer te maken ligt 
stroomafwaarts de Heembeekkaai. 
Op die wijze worden het passagiersvervoer en het vrachtvervoer optimaal 
gescheiden en vormt de ene soort activiteiten op deze plaats nooit een hinder voor 
de andere gebruikers, zoals trouwens in de voorbije 15 jaar bewezen werd.

- 
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De Brusselse nautische ruimte schematisch:

De gehele nautische zone, die zich situeert aan en nabij de ‘Heembeekkaai-
Vilvoordsesteenweg’ zou kunnen bestaan uit volgende onderdelen:

- De  600 m  lange zone van de Jachthaven, (groen)
uitgebaat door de BRYC (Koninklijke Brusselse Jachtclub) met verlaagde kaaien 
en een beveiligde, afgescheiden, eigen wateroppervlakte. Deze zone heeft een 
eerder privaat karakter en is enkel toegankelijk voor clubleden en hun gasten. De 
clubwerking situeert zich in een recreatief-sportieve sfeer.  
Enige tijd geleden werd in de subzone van de BRYC, aan de grens van BRYC en 
de Heembeekkaai door de Haven van Brussel, op basis van gewestelijke kredieten 
voor ‘stedelijke integratie’ een paviljoen/zeilschool gebouwd met woning voor de 
conciërge van de BRYC.  

- een 330 m lange aanlegkaai voor grotere passagiersschepen. (geel)
Deze kaai is eigendom van de Haven van Brussel en heeft een openbaar karakter 
en wordt de laatste jaren overwegend gebruikt voor het gemeenschappelijk 
personenvervoer te water.  
De functie van passagiersterminal situeert zich in de economische sfeer van het 
toerisme en de evenementensector.  

- een 330 m lange en 16 m brede open ruimte langsheen de kaai.  (rood)
In de 2007 werd de helft van de aanlegruimte van de Heembeekkaai alsook de helft 
van de kaai naast de aanlegplaats verhuurd en voorbehouden voor afwerking van 
een nieuwbouwcruiseschip van de ‘Croisi-Europe’ (bestemd voor de Middellandse 
Zee). Daardoor ontstond er geregeld plaatsgebrek aan de Heembeekkaai en 
dienden passagiersschepen uit te wijken.  
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- een open terrein (parkeerzone) van 70 m  x 170 m  (blauw)
Naast de langwerpige terreinstrook langsheen de aanlegkaai bevindt zich tussen 
de Heembeekkaai en Vilvoordsesteenweg een open terrein van 170 m x 70 m dat 
tot voor enkele jaren gebruikt werd voor houtopslag van het bedrijf Van Hoorebeke. 
Eind 2006 werden deze hangars afgebroken. 
In 2007 werd deze ruimte reeds geregeld gebruikt als parking voor auto’s en 
bussen bij manifestaties en in toenemende mate ook als pendelparking. De  
laatste tijd laat de Haven van Brussel dit terrein gebruiken als tijdelijke opslag van 
containers met bouwafval (Sita)    

- een verbindingsweg (blauw) die doorheen de gehele zone van de Heembeekkaai 
loopt, en die, beginnend aan het kruispunt van de Van Praetbrug/Vilvoordse 
steenweg, de langwerpige jachthaven afzoomt, om te midden van de 
Heembeekkaai, naar rechts af te draaien, waar hij terug uitmondt op de Vilvoordse 
steenweg.  
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Voorontwerp passagiervaartterminal 

in het kader van de ‘Brusselse Nautische Ruimte’

Waaraan moet een Brusselse passagiersvaartterminal voldoen?

- passagiersterminal omvat o.m.: 
- aanlegkaai onderverdeeld in onderscheiden gebruiksfuncties en  

        op verschillende hoogteniveaus  
     - nautische evenementenkaai (ruimte naast aanlegkaai)
     - onthaalcentrum met bijhorende nutsvoorzieningen en diensten     
     - ‘park & ride-zone’ (parkeren + verder per bus, tram, boot of fiets)
     -  verbindingswegen    

- verschillende soorten passagiersschepen moeten gelijktijdig kunnen aanmeren 
aan goede kaaien, voorzien van de nodige meerpalen. Gezien de verschillende 
instaphoogtes van de schepen moet ook een verlaging van een deel van de 
kaai voorzien worden. Met het oog op een functioneel en roterend gebruik is een 
indeling van de aanlegkaai in verschillende subzones, met specifiek gebruik, nodig. 

- op de open ruimte aan de aanlegkaai moeten ook grote loopbruggen kunnen 
geplaatst worden voor de schepen met een hoge instaphoogte (4 m en hoger)   

- op of nabij de aanlegkaai zijn nutsvoorzieningen beschikbaar: walaansluiting 
elektriciteit, drinkwater, afvalcontainers, afgifte verbruikte olie, afgifte afvalwater e.d.

- er moet mogelijkheid zijn tot vlotte bevoorrading van de schepen waarbij 
bestelwagens en vrachtwagens tot de aangemeerde schepen kunnen rijden en 
goederen en materialen kunnen overhevelen: brandstoffen, catering, materialen van 
evenementenbedrijven, enz…
Ook autocars moeten tot bij de schepen kunnen komen.       

- op de evenementenruimte in de directe nabijheid van het water moet er mogelijk-
heid zijn tot het plaatsen van feesttenten, constructies, grote voertuigen, infostands, 
enz  

- voor de opvang van wachtende, vertrekkende en aankomende passagiers 
(wachtenden op bus, schip ) is een onthaalcentrum met cafetaria nodig dat de 
mensen beschutting geeft tegen regen en kou en hen een zitplaats verschaft in 
afwachting van de komst van een schip, autocar of auto.    

- er moet de mogelijkheid zijn van contact tussen de passagiersvaartoperatoren en 
hun (mogelijke) klanten. Geïnteresseerden moeten informatie kunnen inwinnen 
over afvaarten, moeten een tocht kunnen boeken, tickets bestellen, een schip gaan 
bekijken, de organisatie van een evenement op een schip bespreken, enz.

- er moet voldoende parkeerplaats voor autocars en auto’s beschikbaar zijn.   

- er zijn passende gebruiksregels voor de gebruikers van de aanleginfrastructuur 
nodig alsook is er een voldoende handhaving van gebruiksregels nodig om 
oneigenlijk gebruik en betwistingen te vermijden    

- er is een plaats en passende uitrusting nodig van waaruit toezicht kan gebeuren 
(voor havenkapitein/havenmeester)  

- er is een passende bewegwijzering naar de passagiersterminal nodig  
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Toelichting bij het plan: 

- Indeling subzones en hun gebruik: 
Verschillende soorten passagiersschepen moeten passende kaaien ter beschikking 
hebben, op de juiste hoogte en voorzien van de nodige meerpalen. Met het oog 
op een functioneel en roterend gebruik is een indeling van de gehele aanlegkaai in 
subzones met specifieke regels nodig. 

Toelichting:  

de verschillende subzones zijn zo ingedeeld dat de gebruiksregelingen voor de 
verschillende subzones zo weinig mogelijk met elkaar contrasteren tussen de naast 
elkaar liggende subzones, waardoor overlappingen inzake gebruik mogelijk zijn en 
fluctuaties inzake vraag en aanbod door de onderscheiden scheepstypes kunnen 
opgevangen worden. 
Er is veel aandacht besteed aan een maximaal polyvalent gebruik. 
Bij manifestaties kan bijvoorbeeld de volledige Heembeekkaai door één type van 
schepen (bijvoorbeeld: historische zeilschepen) gebruikt worden. 
In principe blijft het ook mogelijk dat vrachtschepen occasioneel geladen en gelost 
worden aan de Heembeekkaai.   
Een passagiersterminal zoals vooropgesteld zou bij een normaal gebruik 
tegelijkertijd moeten kunnen plaats bieden aan een zevental  passagiersschepen.  

De vooropgestelde indeling van de subzones en hun regels zien er, gaande van 
zuid naar noord als volgt uit: 
 
           zone 1: ‘vaste en voorbehouden ligplaats’ van 64 m lengte voor
           passagiersschepen die op intensieve wijze vanuit Brussel boottochten 
           verzorgen. Deze ligplaats is geschikt voor de 2 meest voorkomende
           types van schepen: de kleine schepen (van 25 m tot 40 m lengte) alsook
           voor grotere schepen (50-55 m). De kaaihoogte bevindt zich 
           op  3m boven het waterniveau. Hier kunnen schepen met 
           verschillend instapniveau aanmeren. 

zone 2 A:  ‘openbare aanlegkaai’ van 40 m lengte voor alle schepen met 
een lage instaphoogte (1-2 m), die hier maximum 2u mogen aanmeren in 
het kader van het in- en ontschepen van hun passagiers en van kortstondige 
bevoorrading. Regeling: steeds prioriteit geven aan het in- en ontschepen 
van passagiers. De kaai bevindt zich gedeeltelijk op niveau +1m en 
gedeeltelijk op niveau +2m.      

Zone 2 B: ‘voorbehouden aanlegkaai’ van 40 m voor pendeldienst 
(geregelde dienst Heembeek-Beco ) met lage instaphoogte (1-2 m) . 
Zone 2 B kan ook beschouwd worden als uitbreiding van zone 2 A, of 
omgekeerd. De kaai bevindt zich gedeeltelijk op niveau +1m en 
gedeeltelijk op niveau +2m.
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Zone 3: ‘openbare aanlegkaai’ van 80 m voor schepen met een hoge 
instaphoogte (+ 2,50 m), die hier maximum 2u mogen aanmeren in het 
kader van het laten in- en ontschepen van passagiers en kortstondige 
bevoorrading.  Regeling: prioriteit voor het in- en ontschepen van passagiers. 
(zelfde regeling als zone 2 A).  De kaai bevindt zich 3 m boven het 
waterniveau

Zone 4: ‘openbare aanlegkaai’ van 50 m voor (bezoekende) schepen die 
hier aanmeren voor een verblijf van maximum 48 uur. 
Hier kunnen schepen met verschillend instapniveau aanmeren.  De kaai 
bevindt zich 3 m boven het waterniveau.

Zone 5: ‘voorbehouden aanlegkaai’ van 55 m van te gebruiken als: 
 
- voorbehouden ligplaats voor schepen die op intensieve wijze tochten 
verzorgen vanuit en/of naar Brussel 
- op vraag van de terminalbeheerder toegewezen ligplaats voor 
passagiersschepen die occasioneel Brussel bezoeken en er langer verblijven 
dan 48u. 
Deze plaats is evenwel geen permanente ligplaats. Schepen kunnen niet op 
permanente wijze aanmeren en dienen steeds een vervoersactiviteit voor 
personen te vervullen. De kaai bevindt zich 3 m boven het waterniveau. 
Hier kunnen schepen met verschillend instapniveau aanmeren.   

- voor de opvang van wachtende, vertrekkende en aankomende passagiers 
(wachtenden op bus, schip) is een onthaalcentrum met cafetaria nodig.  

De beste oplossing terzake bestaat in de constructie van een onthaalcentrum dat 
zou ingeplant worden temidden van de Heembeekkaai en volledig overzicht zou 
bieden over de omgeving. 
Een andere mogelijke oplossing zou er misschien in bestaan dat deze 
onthaalfunctie zou verzorgd worden in het bestaand onthaalcentrum van de 
Zeilschool, gelegen aan het begin van de Heembeekkaai. 
Voor het onthaal wordt gedacht dat een opvang van circa max. 150 personen nodig is. 

- er moet de mogelijkheid bestaan dat personen ter plaatse informatie 
inwinnen, een tocht boeken, tickets bestellen, een schip gaan bekijken, de 
praktische uitwerking van een evenement op een schip komen bekijken, enz.

De mogelijkheid tot contact tussen de operatoren van passagiersvaart en hun 
mogelijke klanten in de nabijheid van een schip of nabij de vertrekplaats van een 
schip is een belangrijk, omdat de afspraken in verband met het vastleggen van 
tochten en manifestaties vaak ook gepaard gaan met het bekijken van de schepen 
en van de beschikbare accommodatie en uitrusting op de schepen.  
Deze klantencontacten kunnen het best gebeuren in het onthaalcentrum, waar 
afzonderlijke ruimten kunnen gehuurd/gebruikt worden door de operatoren. 
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- Financiering 

Voor de aanpassing van de openbare aanlegkaai, nutsvoorzieningen en  
afsluitingen en onthaalgebouw wordt gerekend op een integrale financiering door 
de overheid. 

Exploitatie

In principe zouden de exploitatiekosten van de passagiersterminal moeten  
gedragen worden door de opbrengsten van de gebruikers, zoals bijvoorbeeld de 
operatoren, de passagiers en de parkeerders. 
Een exploitatievorm dat een samenwerkingsverband inhoudt van operatoren 
en overheden (Haven van Brussel, Brusselse toeristische instanties) of een 
samenwerkingsverband van operatoren met toezichtfunctie door de bevoegde 
overheden (Haven Van Brussel) behoort tot de mogelijkheden. 
 

- 

Ontwerp & redactie: Brussel, stad aan het water
Project goedgekeurd door de Federatie voor Passagiersvaart
Contact: Frank Schraets - 0475 43 57 99


