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1.   Voorafgaande bemerkingen 

De Vaarhappening vond dit jaar plaats bij redelijk goede 
weersomstandigheden. Het was fris voor de tijd van het jaar, 
het duurde even voor de zon doorbrak, maar het bleef de 
hele dag droog.

Vaarlocaties

Op Brussels grondgebied kon de gemeente Anderlecht om 
personeels-organisatorische redenen dit jaar geen samen- 
werking opzetten voor de Vaarhappening.

Ook stad Leuven, dat geen deel meer uitmaakt van het 
streekproject Kanaaltochten Brabant en gemeente Beersel 
die eveneens haar steun tijdelijk opschortte, namen niet deel 
aan de Vaarhappening.

In regio Halle werd de gemeente Lembeek (Halle) als extra 
vertreklocatie opgenomen.

Minder partners

Wegens een reeds zeer volle evenementenkalender (aantal 
eigen events) kon vrijetijdsorganisatie Pasar zich niet enga- 
geren voor de Vaarhappening in 2015. Ook een deelname  
in 2016 is nog niet zeker.

We konden ook niet meer rekenen op de animatie die KBC 
de vorige jaren op de kaai in Brussel opzette (springkasteel 
en kindergrime).

Lokale happening

Hierbij dient ook vermeld dat de gemeente Kampenhout en 
de dienst Toerisme Kampenhout ook in 2015 het initiatief 
namen om in samenwerking met jachtclub ’t Sas een lokale 
‘Vaarhappening’ te organiseren, waarbij het publiek kon 
meevaren met een aantal kleinere privé-vaartuigen richting 
Boortmeerbeek en terug. Ook het Witloofmuseum opende 
weer gratis de deuren en er was animatie op de kaai. 

Kanaaltochten Brabant nam de promotie van deze lokale 
Vaarhappening mee in haar promotiefolder.

Onder het centrale thema ‘door water verbonden’ wil de Vaar-, fiets- en wandelhappening de publieke aandacht 
vestigen op de mogelijkheden tot toeristisch-recreatieve en educatieve benutting van  de Brabantse kanalen en 
dit zonder de klassieke functies als ‘waterbeheersing’ en ‘scheepvaart’ uit het oog te verliezen. 
Deze publiekshappening, die georganiseerd wordt door Brussels by Water en haar Vlaams Brabantse evenknie 
Kanaaltochten Brabant i.s.m. de kanaalgemeenten en andere partners, wil aanzetten tot ‘ontdekking’ van de 
waterwegen en van nevenactiviteiten in de Brusselse én Vlaams-Brabantse kanaalgemeenten. 
In die zin wil de Vaarhappening het publiek stimuleren om later terug te keren voor een verdere uitgebreidere 
ontdekking, via een boottocht op de Brabantse kanalen  of  via een bezoek aan de bezienswaardigheden in  
de nabijheid van het kanaal. 
De 12de editie van de Vaarhappening, die tevens startdag was voor het toeristisch vaarseizoen 2015, had plaats 
op 1 mei, en werd in de lijn van de vorige jaren georganiseerd. 
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2.   Globale beoordeling

De Vaarhappening kon in 2015 weer rekenen op de  
interesse en deelname van duizenden deelnemers. 
Behalve de aantrekkingskracht  van de gegidste boot-
tochten, is dit zeker ook te danken aan het aanbod  
van de organisaties en verenigingen die activiteiten  
ontplooiden op de kaaien (workshops, boeiende  
wandelingen en bezoeken,…) en aan een aantal  
nevenevents in dezelfde regio. Dat elke kanaalgemeente 
en medewerkende partner mee promotie voerde en zich 
actief inzette voor het welslagen van het evenement 
heeft ongetwijfeld ook een rol gespeeld.

Deelnemersaantallen

De boottochten waren de motor van het hele gebeuren: 
5.249 deelnemers (4.941 in 2014 - 7.385 in 2013,  
jaar waarin de Vaarhappening ook nog op het Kanaal 
Leuven-Dijle plaatsgreep) genoten van een begeleide 
boottocht (de 10% allerjongsten, waarvoor geen ticketje 
nodig was, niet meegerekend).
259 deelnemers brachten de fiets mee aan boord en  
verkenden vooral op eigen initiatief de kanaalgemeenten.                    
769 deelnemers bezochten een museum of een beziens- 
waardigheid nabij het water of namen deel aan een  
geleide stadswandeling.
618 personen maakten gebruik van de pendelbus tussen 
de vaarlocaties.

Op de Becokaai te Brussel waren Brussels by Water 
en Coördinatie Zenne aanwezig met infostands. Er was 
muziek en animatie op de kaai.

Een extra inspanning op het vlak van nevenactiviteiten 
kwam er dit jaar ook weer van stad Vilvoorde met een 
mooi Infodorp, animatie en een uitgebreid aanbod aan 
geleide wandelingen  

In Halle werd naast de Vaarhappening het Zennefeest 
georganiseerd en werden de boottochten gekoppeld aan 
bezoeken aan Brouwerij Boon (in het kader van het twee-
jaarlijks event Toer de Geuze).

Meer dan 6.000 personen hebben in 2015 de Vaar- 
happening bezocht en hebben  aan één of meerdere 
activiteiten deelgenomen. Dit aantal deelnemers ligt iets 
hoger dan in 2014.

De organisatoren zijn tevreden met dit resultaat, wetende 
dat de locaties Anderlecht en Beersel niet deelnamen. 
Toch hadden we gezien de gunstige weersomstandig- 
heden en de breed gevoerde promotie op een hoger 
deelnemersaantal gerekend.

Voor sommigen is de Vaarhappening  een eerste kennis- 
making met het varen in eigen streek of bij de buren.  
Voor anderen is het een event waar zij jaar na jaar aan 
deelnemen,... wetende dat het een aangenaam, apart  
en goedkoop uitstapje wordt.
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3.   Beoordeling van  
      de georganiseerde activiteiten

Gegidste boottochten (Tarief: € 2 per persoon en gratis 
voor kinderen jonger dan 3 jaar. Voor het iets kortere 
vaartraject in Halle en Lembeek was dit € 1 per persoon).

De boottochten waren de uitverkoren activiteit van het 
publiek: 5.249 bezoekers namen deel aan een geleide 
boottocht (de jonge kindjes waarvoor geen ticket werd 
verkocht niet meegerekend).

Het vaartraject tussen Brussel en Vilvoorde met de 
Waterbus kende 2.128 deelnemers (wat een zeer 
mooi resultaat is) en 1.227 deelnemers verkenden het 
vaar-traject tussen Vilvoorde en  Kapelle-op-den-Bos. 

Vanuit Kapelle-op-den-Bos/Zemst en omstreken  
kwamen algemeen iets minder deelnemers opdagen  
(al dan niet met fiets). Hetgeen verrassend is, gezien  
de gevoerde publiciteit in de regio.

Het vaartraject Halle-Lembeek was een voltreffer. Bij 
elke afvaart werd de volle capaciteit van het schip benut 
en we konden in totaal 1.498 opvarenden verwelkomen. 
Het schip vervoerde de deelnemers van centrum Halle 
(en het Zennefeest) naar de happening bij Brouwerij 
Boon en fungeerde in die zin als verbindingsboot tussen 
de twee locaties. De bus die deelnemers na het varen 
kon terugbrengen naar de vertrekplaats, was geen 
overbodige luxe.  

De rondvaarten in Kampenhout richting Boortmeerbeek  
telde volgens de organisatoren 396 deelnemers.  
De dag was voor Toerisme Kampenhout een succes.
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Geleide wandelingen en nevenactiviteiten op de kaai

De geleide wandelingen, bezoeken en musea konden in totaal rekenen op 769 deelnemers rekenen. 

In Brussel kwam er heel wat volk opdagen voor de boottochten en zorgden een groot drankenterras, workshops  
van de Marine-kadetten en een live band voor de nodige animatie. 
Verder waren er de geleide Brusselse stadswandelingen naar de oude havenwijk (in NL/FR: 36 deelnemers) en  
de bezoeken aan Tour & Taxis (in NL / FR: 43 deelnemers)

Toerisme Vilvoorde organiseerde de hele dag een waaier aan geleide stads- en parkwandelingen, waaraan  
een 90-tal geïnteresseerden deelnamen. 
Het nieuwe William Tyndaele museum in het Tuchthuis 
kreeg een 100-tal bezoekers over de vloer. 
Op de Steenkaai werd ook een infodorp ingeplant met  
infostands voor het MOT, Streekproducten, Toerisme 
Brabantse Kouters, Kanaaltochten Brabant,... 
Er was muziek, een klimmuur en andere animatie op de 
kaai. Brasserie Canal, met het grote buitenterras aan  
de opstapplaats van de boot, deed goede zaken.

Het recreatief vliegveld van Grimbergen met zijn unieke 
vliegtuigloodsen kon rekenen op een 100-tal bezoekers, 
vooral geconcentreerd op het einde van de dag (met enkele 
organisatorische probleempjes tot gevolg).

In Kapelle-op-den-Bos zette de Fietsersbond Londerzeel- 
Kapelle aan de opstapplaats een info- en fietsreparatie- 
standje op. De opkomst van fietsers bleek dit jaar echter  
wat tegen te vallen. De Fietsersbond kondigde ook al aan 
dat ze niet kunnen deelnemen aan editie 2016, wegens 
betrokkenheid bij een ander event.

In Halle werd de Vaarhappening gekoppeld aan de  
Openbrouwerijdag bij Brouwerij Boon (Toer de Geuze)  
in Lembeek en het Zennefeest in Halle-centrum (in het  
Albertpark met publieke streekpicknick, een aantal  
workshops, muziekgroepen…). Hiervoor werd een samen-
werking opgezet tussen ’t Vondel, Regionaal Landschap 
Pajottenland en Zennevallei en Kanaaltochten Brabant. 
De organisatoren schatten de opkomst voor het Zennefeest 
op +/- 1000 geïnteresseerden. 
Brouwerij Boon was zeer tevreden met de aanvoer van  
bezoekers via de boot. De korte wandelafstand tussen  
de opstapplaatsen van het schip en de eventlocaties  
was cruciaal voor het welslagen van de dag.
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Het Witloofmuseum in Kampenhout telde een 400-tal  
bezoekers.
Verder werd er op de kaai en in het Witloofmuseum met 
gevarieerde activiteiten uitgepakt: oude volkspelen,  
kindergrime en knutselen, witloofhapjes en bierdegustatie, 
infostands van de lokale Heemkring, Pasar Kampenhout,  
de Bijenhouders, de Marine-kadetten en zelfs demonstraties 
flyboarding op het kanaal. 
De gemeente Kampenhout is enthousiast en maakt reeds 
plannen voor een volgende editie.

Vrij en begeleid fietsen (gratis)

In Vilvoorde en Kapelle-op-den-Bos namen 259 deel- 
nemers de fiets aan boord en verkenden na het varen 
vooral op eigen initiatief een bezienswaardigheid in de regio 
(op de andere locaties kon de fiets om organisatorische 
redenen niet aan boord).  
Dit aantal deelnemers met fiets lag lager dan de vorige  
edities (496 fietsers in 2013 en 264 fietsers in 2014,  
bij nochtans slechtere weersomstandigheden en  
afgelaste tochten van de Verdi).  

Het feit dat in 2015 door Regionaal Landschap Groene Corridor en Pasar geen geleide natuurfietstochten werden 
georganiseerd kan een gedeeltelijke verklaring zijn voor het lagere aantal fietsers. Verder werd er door BRAL een 
geleide Zennefietstocht georganiseerd tussen Anderlecht en Halle (25 deelnemers). 

Gevarieerd publiek

Op de locaties zag je veel gezinnen met kinderen, vriendengroepen, maar ook oudere koppels, inwoners uit Brussel 
en Vlaams-Brabant maar ook binnenlandse en buitenlandse toeristen. Zien zij de Vaarhappening als een leuke,  
aparte én betaalbare  manier om een namiddagje met gezin en vrienden op stap te gaan of om op een laagdrempe- 
lige manier kennis te maken en daarna later terug te keren?
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4.   De organisatoren  
      en ondersteunende partners

De Brabantse Vaarhappening is een gezamenlijk initiatief 
van Brussels by Water en Kanaaltochten Brabant en de 
kanaalgemeenten Brussel, Grimbergen, Halle, Kampenhout, 
Kapelle-op-den-Bos, Sint-Pieters-Leeuw, Vilvoorde, Zemst.  

Naast de bijdragen van meeste deelnemende gemeenten  
en de provincie Vlaams-Brabant kon de Vaarhappening  
ook rekenen op de steun van de Vlaamse overheid (Cel  
Coördinatie Brussel en Cel Vlaamse Rand, echter niet meer  
van de Afdeling Communicatie van de Diensten voor het Al- 
gemeen Regeringsbeleid), van het Brussels Gewest (Brussel 
Mobiliteit, Visit.Brussels, Leefmilieu Brussel), de Vlaamse  
Gemeenschapscommissie, Waterwegen & Zeekanaal NV.
Ook Coördinatie Zenne, het MOT Grimbergen, de Fietsers-
bond, Toerisme Vilvoorde en Toerisme Kampenhout zetten 
de schouders onder de Vaarhappening en boden informatie 
en/of activiteiten aan het publiek. 
Waterwegen en Zeekanaal NV en de Haven van Brussel 
zorgden voor de aanmeertoelatingen en de bediening van  
de kunstwerken.
Ondanks deze gevarieerde inbreng blijft de financiering nog 
onvoldoende voor de organisatie van deze happening, die 
vele instanties, verenigingen en bezienswaardigheden in  
de kijker zet en duizenden deelnemers laat proeven van  
toerisme op en om de kanalen in Brabant en Brussel.
Het financiële plaatje rond krijgen blijkt van jaar op jaar een 
steeds moeilijkere opgave.
 
5.   Promotie

Eigen media

� Specifieke Vaarhappeningwebsite (online vanaf maart) en een mailcampagne kort voor het eigenlijke evenement.
� Aankondiging van de Vaarhappening op de websites van Brussels by Water, Kanaaltochten Brabant en Rivertours. 
� Vaarhappening folder: verdeling van 12.000 folders (9.000 stuks NL & 3000 FR). Intensief verdeeld door Toerisme 

Vlaams-Brabant, de gemeenten, door alle meewerkende verenigingen en in de +/- 60 fietscafés in de regio.

Infobladen en websites van gemeenten, toeristische instanties en meewerkende partnerorganisaties

� Alle deelnemende kanaalgemeenten en partners publiceerden de informatie in hun gemeenteblad (Vilvoorde, 
Kapelle-op-den-Bos, Zemst) en in hun magazine (Penzine-lente editie) of op hun website. 

� De partners Muntpunt (UitInBrussel), VisitBrussels, Tourisme Wallonie-Bruxelles, Toerisme Vlaams-Brabant,…) 
zetten een link naar de Vaarhappening op hun websites.
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Pers, web en audiovisuele media

• Journalisten kregen begin april het Vaarhappening persdossier en de foto’s doorgemaild. 
• De nationale pers heeft de aankondiging van de Vaarhappening opgenomen op haar regionale pagina’s. 
 Er verschenen korte artikels in HLN, Het Nieuwsblad, Le Soir,  Knack Weekend….
• Regionale kranten zoals de Agenda van Brussel deze Week, De Streekkrant en Rond-om publiceerden  

aankondigingen. Quefaire, VisitBrussels, De Zemstenaar, Euroreizen, Brussels life weekly publiceerden  
eveneens op hun website.

• RingTV, Télé-Bruxelles, tvbrussel, Radio VivaCité en Radio2 Vlaams-Brabant kondigden het evenement op 
voorhand aan en / of maakten op de dag zelf een reportage. 

Sponsors

• RingTV, en VivaBruxelles sponsorden de Vaarhappening binnen hun zendgebied via 5-daagse publicitaire cam-
pagnes in ruil voor logo-visibiliteit op de locaties of in de folders/website en verdere samenwerking tussen Kanaal-
tochten Brabant en RingTV doorheen het vaarseizoen. 

• De VLAN ondersteunde de Vaarhappening te Brussel met een schminkstand en een uitgebreid artikel in de krant.

6.   Verder kijken dan de Vaarhappening

De Vaarhappening is geen doel op zich.  

De bedoeling van de Vaarhappening is steeds geweest om 
verdere verkenning van de Brusselse en Brabantse water-
wegen en hun bezienswaardigheden te stimuleren en dit  
via het  vaaraanbod  van de streekprojecten ‘Brussels by 
Water’ en ‘Kanaaltochten Brabant’. 

Van 1 mei tot 30 september (en tot 31 oktober met de 
Waterbus) bieden wij wekelijks meer dan 20 verschillende  
gegidste vaararrangementen, van korte rondvaarten tot 
volledige dagtrips, vaak gekoppeld aan bezoeken aan 
bezienswaardigheden. Elk jaar bevat het programma meer 
combinaties varen en fietsen. 

Het boekingskantoor Rivertours staat in voor de logistieke 
coördinatie en de ondersteuning van de nautische uitvoe- 
ring van het vaarprogramma.  

Het is niet gemakkelijk om te achterhalen of het publiek van 
de Vaarhappening tijdens het vaarseizoen nog terugkeert 
voor een verdere ontdekking van de Brabantse waterwegen 
en de bezienswaardigheden in de streek. Vermoedelijk is 
dat wel het geval, maar het is ook een feit dat een aantal  
belangstellenden slechts 1 maal deelnemen aan dit aan- 
trekkelijke goedkope aanbod. 
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7.   Volgende Vaarhappening 

Vanaf de eerste mooie lentedagen is er een groot aan- 
bod aan buitenactiviteiten waarvan onze jaarlijkse Vaar-
happening dus ook steeds deel van uitmaakt.
Verderbouwend op de ervaringen van de vorige edities  
van de Vaarhappening en de reacties van publiek,  
medewerkers en partners zullen de organisatoren zich 
buigen over een 13de editie van de Brusselse en  
Brabantse Vaarhappening. 

Volgende financiële en organisatorische zaken  
moeten verder bekeken worden: 

� Financiering
 We stellen vast dat de financiële bijdragen van de  

overheden stagneren of terugvallen. De gemeenten 
aan het kanaal Leuven-Dijle en Beersel bv. dragen niet 
meer bij. De Vlaamse overheid verminderde drastisch 
de subsidies: in 2015 viel de steun van € 7000 weg van 
de Afdeling Communicatie van de Diensten voor het 
Algemeen Regeringsbeleid en in 2016 zou ook de steun 
wegvallen van de Cel Coördinatie Vlaamse Rand. 

 Mediasponsors vragen steeds vaker een vergoeding 
voor hun promotie-inspanningen en willen niet meer via 
zuivere ruil werken. De kosten voor Brussels by Water 
blijven evenwel gelijk: huur schepen, huur bussen, druk 
van promotiematerialen, inzet van veel medewerkers 
voor de voorbereiding, de promotie en de uitvoering.

 Het is ook niet evident om animatoren/muzikanten/ live 
acts tevreden te blijven stellen met de beperkte  
vergoeding die we kunnen geven, …. 

� Partners
 De Vaarhappening  wil een platform bieden aan zoveel 

mogelijk regionale partners ( toeristische bezienswaar-
digheden, kanaalgemeenten en andere leden, vereni- 
gingen, enz …) en de toeristische mogelijkheden die 
watergebonden zijn en/of in de nabijheid van het kanaal 
liggen in Brussel bij een breed publiek promoten. Dit is 
de kern van het gebeuren. 

 Combinaties met andere publiekstrekkers zoals het 
Zennefeest (bv. Halle) en het uitgebreide aanbod aan 
wandelingen en bezoeken (bv. Vilvoorde) creëren win-
win situaties en zijn essentieel voor het handhaven van 
de Vaarhappening.

 Welke partners willen zich nog engageren voor deel-
name aan en ondersteuning van de Vaarhappening?

 Niet alleen Kanaaltochten Brabant, Brussels by Water 
en de logistieke partner Rivertours leveren grote inspan-
ningen om dit evenement mogelijk te maken, maar ook 
de andere publieke en private partners. Het is bv. niet 
evident om voldoende medewerkers op een feestdag te 
mobiliseren, veel energie gaat ook naar eigen events, 
enz.

� Datum en concept 
Indien we de Vaarhappening nog kunnen organiseren: 

 wordt de datum van 1 mei behouden? Behouden we het 
concept dat reeds vele jaren meegaat?  

 Dit verslag is de basis voor verdere discussie en 
beslissing. 

Een organisatie van                                                in samenwerking met


