
Verslag bewonersvergadering Humbeek Brug 23 januari 2019 

 

Op woensdag 23 januari 2019 werd om 18u30 een bewonersvergadering georganiseerd in de overdekte 

speelplaats van GBS De Mozaïek. Een kleine 300 inwoners vonden het de moeite waard om zich te 

verplaatsen, voor de ene persoon een verplaatsing van amper 5 minuten, voor de andere dik een half 

uur enkele rit. Om maar aan te geven hoe Humbeek momenteel letterlijk in tweeën is gesplitst. 

Vooraan in de zaal zaten burgemeester Selleslagh, 1ste schepen en schepen van mobiliteit Philip Roosen 

die het hele dossier voor de gemeente vanaf het begin opvolgt en een delegatie van de Vlaamse 

Waterweg. 

Na een korte inleiding door de burgemeester kreeg schepen Roosen het woord en gaf hij een overzicht 

van de afgelopen week en wat er zoal gedaan is sinds het ongeluk, waar voor alle duidelijkheid niemand 

schuld aan treft. Een ongeluk is altijd jammer en nooit opzettelijk, maar het kan wel een grote impact 

hebben op de omgeving en het is aan de beleidsmakers en verantwoordelijken om het veroorzaakte 

leed zoveel mogelijk te verzachten. 

Na nog een kort intermezzo van een afgevaardigde van de Vlaamse Waterweg, was het tijd voor een 

vragenuurtje. 

De communicatie was in het algemeen naar behoren al kwamen er jammer genoeg toch opmerkingen 

van bewoners die geen informatiebrief in hun brievenbus mochten ontvangen. Communiceren via 

internet en sociale media kan snel, maar de mensen die hier geen toegang toe hebben dienen altijd via 

brief op de hoogte te worden gehouden. 

De Vlaamse Waterweg meldde dat ze verwachten vanaf woensdag 30 januari 2019 een toeristisch schip 

te kunnen inleggen dat een overzetdienst zal verzorgen ter hoogte van de Lourdesgrot en tussen 6u en 

22u. Tijdens de spitsuren zou het schip voortdurend over en weer varen, tijdens de dal uren is er een 

vertrek om het half uur. 

Hierop kwam massaal reactie van de inwoners. Een overzetdienst op zich valt alleen maar toe te juichen 

maar er wordt een 24/7 dienstregeling verwacht. Er zijn namelijk veel mensen die in shiften werken en 

het verenigingsleven in Humbeek stopt natuurlijk niet om 22u. Er werd geopperd waarom het niet zou 

kunnen zoals de laatste keer dat er een veerdienst in Humbeek lag. Toen voer de schipper op vraag over. 

Wanneer hij je zag staan, kwam hij je halen en ’s nachts diende je maar een gsmnummer te bellen en 

ook dan werd je opgepikt. Er werd nota genomen van deze opmerkingen en het zal worden bekeken. 

Hopelijk legt men de prioriteit bij de mensen en niet bij de centen. 

Op de vraag waarom het twee weken moet duren om een overzetdienst te organiseren werd 

geantwoord dat veiligheid in de eerste plaats komt en dat men nu maar pas prijzen had 

binnengekregen.  

Een duidelijk goed geïnformeerde bewoner vroeg De Vlaamse Waterweg waarom de herstelling tot 4 

maanden kan duren. Hij had de bergingswerkzaamheden nauwkeurig gevolgd en kon dankzij zijn 

opleiding een aantal vaststellingen doen. Volgens hem zou de herstelling in een maand moeten kunnen 

gebeuren. De Vlaamse Waterweg kon, buiten het feit dat men niet aan het ponton mocht komen na een 



onderzoek van een gerechtelijk expert en het feit dat ze zich baseren op de herstelling van de Brielbrug, 

geen zinnig antwoord bieden. 

Sommige bewoners wouden het jaagpad langs de Oostvaartdijk richting Verbrande Brug open, exclusief 

voor bewoners van de Oostkant, anderen wouden dit dan weer zeker niet. Afgaande op de reacties van 

De Vlaamse Waterweg lijkt dit geen optie. Dit jaagpad wordt veel gebruikt door fietsers, is niet verlicht 

en er staat geen afsluiting tussen het kanaal en het pad. De veiligheid kan gewoon niet gegarandeerd 

worden. Het pad zal wellicht dan ook gewoon verboden doorgang blijven. 

Er werd geopperd dat er sneller en grondiger gestrooid moet worden. Schepen Roosen stond in directe 

verbinding met de burgemeester van Zemst die zich verontschuldigde voor het laattijdig strooien op 

woensdag maar verzekerde dat in de toekomst dit in orde komt. 

De pendelbus die momenteel rijdt in afwachting van de veerdienst kwam ook ter sprake. Het is niet 

duidelijk of deze bus de voorbije dagen enig succes kende. Er kwamen opmerkingen over de busuren en 

men ging het nodige doen om deze af te stemmen op de noden van de gebruikers. Het blijft het 

overwegen waard om de pendelbus een tussenstop te laten maken in Verbrande Brug om zo de mensen 

sneller op een LIJNbus te laten stappen en om de bus s ochtends 1 keer tot aan de schoolpoorten te 

laten rijden en s avonds 1 keer de kinderen aan de schoolpoorten op te laten pikken. 

De werken die momenteel al anderhalf jaar lopen aan de Oostvaartdijk waren ook veelvuldig punt van 

discussie, maar ga ik hier niet bespreken omdat deze geen rechtstreeks verband houden met het 

brugongeluk. 

Het blijft jammer dat wat 15 jaar geleden wel nog kon, nu blijkbaar niet meer kan. Op 4 december 2004 

stortte de Verbrande Brug neer. Op maandag 6 december 2004 was er al een veerdienst actief, nog voor 

het brugdek werd weggehaald. Deze veerdienst voer 24u per dag, 7 dagen op 7. Straffer nog, na een 

paar weken werd er nog een tweede veerdienst ingezet verderop. Toen kon het belang van de 

omwonenden nog primeren, nu is het een kwestie van geld. Hopelijk komt De Vlaamse Waterweg 

alsnog tot inzicht en wordt er rekening gehouden met de terechte bemerkingen van de Humbekenaren. 

Het gemeentebestuur heeft haar best gedaan om snel te communiceren. Over de inhoud mocht 

misschien soms wat langer nagedacht worden maar de goeie bedoelingen waren er alvast. Nu nog 

doorduwen bij De Vlaamse Waterweg zodat ook aan de andere verzuchtingen van de inwoners wordt 

tegemoetgekomen.  

Hoe je ’t ook draait of keert, plezant worden de komende maanden niet. Zoals een Humbekenaar 

terecht opmerkte : “We zullen het moeten uitzweten”. 
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