
Praktische info  
 
Programma 
 
Dinsdag 31/7/2012 zal het passagiersschip om 9.35u stipt aan de sluis van Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) 
vertrekken en de gehele Brusselse agglommeratie doorkruisen om in Grimbergen rechtsomkeer te maken en 
terug te varen naar Brussel (15.00u) en Ruisbroek (16.55u). 
Het schip volgt daarbij het uurrooster van de wekelijkse kanaalbus van Brussels by Water en Kanaaltochten 
Brabant. Er is een korte stop voorzien in Vilvoorde waar het project Watersite en de voormalige Zenneloop 
worden bezocht. Er is de mogelijkheid om op meerdere plaatsen tussentijds aan boord te komen en daarna 
op een andere plaats naar keuze terug te ontschepen. In- en ontschepen kan op de vetgedrukte locaties. 
 
Uurrooster kanaalbus/boot (waterbus):  
9:35  vertrek Ruisbroek (beneden de sluis)  start van de activiteit 
9:45  Anderlecht - Aakaai (boven de sluis)  
10:30  Anderlecht - Vaartdijk (Biestebroekdok) 
11:30 - 12:00 Brussel - Beco-kaai / Havenlaan KBC 
12:30  Brussel - Heembeekkaai  
12:50  Vilvoorde - Drie Fonteinen 
13:00 - 14:30 Vilvoorde - Steenkaai    middagpauze + wandeling aan de watersite 
14:40  Vilvoorde - Drie Fonteinen 
15:00  Brussel - Heembeekkaai 
15:30  Brussel - Beco-kaai / Havenlaan  einde van de activiteit (uiteraard kan aan boord  

      gebleven worden om terug te varen tot  
      Ruisbroek) 

16:30  Anderlecht - Vaartdijk (Biestebroekdok) 
17:15  Anderlecht - AA-kaai (boven de sluis) 
17:30  Ruisbroek (beneden de sluis) 
 

Deelnemen en inschrijven 
 
Genodigden kunnen gratis deelnemen. Gezien het beperkt aantal plaatsen, vragen wij u wel vooraf in te 
schrijven bij Heleen Haven: e-mail of telefonisch op 02 206 12 07. Gelieve duidelijk uw opstapplaats te 
vermelden en aan te geven of u mee fietst vanaf de Becokaai (zie verder). 
 
Indien u ’s middags van een broodjesmaaltijd wil genieten, dan vragen wij u een tussenkomst van € 6.  
 
Voor zover er plaats is, mogen partners mee en betalen zij € 10 voor de boottocht (kinderen € 5). 
 
Gelieve deze bijdrage uiterlijk 27/7/12 te storten op rekeningnummer 001-4504122-03 aub. 
 
Indien u op 31/7 verhinderd bent, maar toch interesse heeft voor deze activiteit en dit thema geef ons dan 
ook een seintje! 

 
Hoe komt u naar uw vertrekplaats op de boot ?  
 
Het schip ligt aangemeerd aan de sluis van Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw).  
 
Facultatief: voorafgaand aan de boottocht kan u meefietsen vanaf de Becokaai-Havenlaan (vertrek om 8.45u 
stipt) naar de vertrekplaats. Het schip vertrekt om 9.35u. Uw fiets kan voor de gelegenheid (gratis) mee aan 
boord. Het fietstraject volgt volledig het Zennekanaal en is 9.2 km lang.  
 
U kan ook met de trein naar Ruisbroek. Het NMBS-station bevindt zich op 100m van de opstapplaats van de 
boot. 

http://www.coordinatiezenne.be/email.htm

