
Geachte burgemeester en schepenen, 

Met lede ogen lees ik het busverbindingsplan dat vanaf morgen in voege gaat te Humbeek. 

Alvorens dit plan te lanceren was er beter al een spoedvergadering bij elkaar geroepen het voorbije 

weekend met de handelaars, inwoners en scholen, dan waren de noden duidelijk geweest en kon je zien 

dat wat nu voorligt, een maat voor niets is. 

Voor het overgrote deel van de inwoners is deze busverbinding geen oplossing en biedt dit geen enkele 

meerwaarde. Op de tijd om zich naar de bushalte te verplaatsen, het bustraject (30min?) te volgen en 

zich dan nog naar hun eindbestemming te begeven, zijn zij met hun eigen wagen gegarandeerd sneller. 

Voor de mensen die misschien wel iets hebben aan een busverbinding, schiet dit voorstel haar doel 

voorbij. De mensen die een pendelbus zouden gebruiken, zijn de mensen die niet zelf over vervoer 

beschikken. Vaak ouderen die slecht te been zijn en mensen die van het openbaar vervoer gebruik 

maken om zich naar hun werk of andere bestemming te verplaatsen. 

Gebruikers openbaar vervoer : 

Dit zijn de mensen die langs de Oostkant van de vaart wonen en richting Brussel, Vilvoorde of 

Willebroek rijden. Zij dienen zich dus naar de overkant van de vaart te begeven en dan een aansluiting 

met DE LIJN te nemen om zich naar hun werk te verplaatsen. Zij hoeven dus niet perse naar de andere 

kant van de brug te geraken, maar zijn wel gebaat om zo snel mogelijk een verbinding met een LIJNbus 

te kunnen maken. Efficiënter zou het dus zijn om deze pendelbus te laten stoppen aan de bushaltes aan 

Verbrande Brug zodat zij, in plaats van verder weg te rijden van hun bestemming en nog een kwartier te 

verliezen naar Humbeek, onmiddellijk op een bus kunnen stappen aan Verbrande Brug. Hetzelfde geldt 

omgekeerd voor ’s avonds ook. 

Het vertrekuur ’s ochtends voor de mensen aan de Oostkant is ook veel te laat. Vergeet niet dat deze 

mensen nadat ze de pendelbus hebben genomen, nog 1 of meerdere bussen, tram of trein moeten 

nemen. Als je pas om 7u45 vertrekt volgens het huidig voorstel aan de Oostkant, dan kan je ten vroegste 

tegen 8u15 de bus nemen aan de Westkant. Véél te laat. 

Mensen die niet over een eigen wagen beschikken of niet mogen/kunnen rijden : 

Deze mensen hebben nood om aan de andere kant van de brug te geraken om hun boodschappen te 

doen bij bijvoorbeeld de bakker, apotheek en grootwarenhuis. In het huidige voorstel is er aan hen 

totaal niet gedacht. Er rijden namelijk enkel bussen ’s ochtends vroeg en ’s avonds laat. Zij hebben nood 

aan een bus in de voormiddag of namiddag, die hen anderhalf uur later, nadat ze hun boodschappen 

hebben gedaan, terug naar de Oostvaartdijk brengt. 

Schoolkinderen : 

Indien het ook de bedoeling is om schoolkinderen van deze bus gebruik te laten maken, laat de bus dan 

ook 1 keer stoppen, zowel ’s avonds als ’s ochtends aan de 2 Humbeekse scholen en vraag aan de 

scholen om een begeleider mee te sturen. (Er zijn leerkrachten die aan de Oostkant van de brug wonen) 

Werknemers Krëfel : 



Men heeft duidelijk ook willen denken aan de werknemers van Krëfel door een halte te maken aan 

Krëfel. Een mooi idee maar ook dit schiet zijn doel voorbij. Het merendeel van de medewerkers van 

Krëfel begint vòòr of tegen 7u. Zij kunnen pas een bus nemen aan de Westkant rond 7u en hebben dus 

geen baat aan deze bus. Bovendien hebben zij ook vaak voor 17u gedaan en zullen zij dus ook geen 

gebruik maken van de avondbus. Ik denk trouwens dat Krëfel, indien het nodig zou zijn, zelf wel zou 

instaan om hun personeel van en naar hun gebouwen te brengen. 

Concreet : 

De pendelbus lijkt dus een maat voor niets te zijn en zal op heel erg weinig succes kunnen rekenen in de 

huidige vorm. De inwoners hebben nood aan een snelle, efficiënte oplossing om het kanaal te kruisen en 

dat is enkel door het inleggen van een veerdienst mogelijk. 

Indien men toch verder gaat met het pendelbusidee lijken volgende aanpassingen aangewezen : 

1. Tussenstop inbouwen aan de bushaltes Verbrande Brug en pendelbusuren aanpassen aan busuren De 

Lijn. 

2. Pendelbusuren wijzigen (voor mensen die aansluiting op het openbaar vervoer willen) :  

’s ochtends : eerste bus Westkant om 6u30, eerste bus Oostkant om 7u 

’s avonds : eerste bus Oostkant 15u30 

3. 1 bus inleggen overdag, voor- en/of namiddag (voor mensen die boodschappen willen gaan doen) 

Vertrek Oostkant 9u30 en 13u 

Vertrek Westkant 11u30 en 15u 

4. Bouw een busstop in aan de Humbeekse scholen en zorg voor begeleiding 

Verder blijf ik aandringen om zelf initiatief te nemen om een veerdienst te laten inleggen. De Vlaamse 

Waterweg beschikt over een eigen schip, De Blauwe Reiger. Dit schip is perfect in staat om (al was het 

maar tijdelijk tot er een lange termijn oplossing is) bewoners tussen de aanlegsteiger aan de grot te 

Humbeek en de overkant te vervoeren. Laat jullie asjeblief niet afwimpelen. Er wordt dag en nacht 

gewerkt door tientallen mensen om het brugdek weg te krijgen om het scheepvaartverkeer mogelijk te 

maken. Een zelfde inzet mag verwacht worden om de inwoners van Humbeek het kanaal te laten 

kruisen. De Vlaamse Waterweg heeft al voldoende gelijkaardige situaties meegemaakt en de nodige 

contacten om op héél korte termijn een oplossing te regelen. Eigenlijk had er het voorbije weekend al 

een veerdienst moeten zijn. Er zijn geen excuses voor De Vlaamse Waterweg. Ik hoop op een snelle en 

efficiënte oplossing voor Humbeek! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jannik Grooten 

+32(0)477980760 

 


