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De Brussels Cruise Terminal is de enige cruiseterminal in Brussel. Hij werd ingehuldigd in de lente van 2018 en werd in het kader van het Kanaalplan 
gebouwd door de Haven van Brussel in samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Stad Brussel, Brussel Mobiliteit en Visit Brussels. 

Het project genoot de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie. 

De Brussels Cruise Terminal is zeer goed geïntegreerd in het stedelijk weefsel: hij is permanent open voor het publiek en door middel van een voetgan-
gersbrug verbonden met de groene wandeling van Neder-Over-Heembeek. De voetgangersbrug overbrugt de waterweg, leuk voor wandelaars die er 
kunnen kijken naar aanmerende boten.

ALGEMENE INFORMATIE

 LOCALISATIE

In het noorden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, linkeroever voorhaven
Vilvoordsesteenweg 145, 1120 Brussel

Localisatie Google Maps

TOEGANKELIJKHEID

Bus 57 – Halte Meudonpaviljoenen van maandag tot vrijdag, van 6.00u tot 20.00u (raadpleeg de mobiele MIVB-app)

4 parkeerplaatsen voor bussen en een tiental plaatsen voor wagens aan weerszijden van de steenweg

Trans-Europees fietspad

Toegang voor PBM

 CONTACTPERSOON

Kapiteinsdienst: +32 (0)2 247 91 21 (Ariane Wouters)
Havenkapitein: Philippe Herman
OpsRoom – Permanent toezichtcentrum: +32 (0)2 247 91 24 
Maatschappelijke zetel van de Haven van Brussel: +32 (0)2 420 67 00
Spoeddiensten: 112
Politie: 101
VHF: kanaal 68

https://www.google.be/maps/place/Brussels+Cruise+Terminal/@50.894614,4.3984809,93m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c3c2dbbb7d424f:0x4723ad9db375ea8!8m2!3d50.8944869!4d4.3985623?hl=fr&authuser=1&shorturl=1


De terminal kan tot 200 passagiers ontvangen en boten met een lengte tot 135 m. De kade is 240 m lang, 12 m breed en verdeeld over 3 niveaus. 

Van boven (stroomopwaarts) naar beneden (stroomafwaarts:

• Laag niveau +14,30 voor excursieboten
• Tussenniveau +15,30 voor excursieboten 
• Hoog niveau +16,30 voor cruiseboten

De doorvaarthoogte ter hoogte van de terminal, vanaf de Budabrug, bedraagt 30 m en de vaardiepte 5,80 m.

 PROCEDURE

Alle boten die willen aanmeren aan de Brussels Cruise Terminal, moeten vooraf toelating vragen bij de Kapiteinsdienst van de Haven van Brussel per 
mail op het adres awouters@port.brussels.

TARIFERING

• Aanmeerrechten en gebruik van de kaden
Het tarief wordt berekend in functie van de grootte van de boot en het aantal dagen dat hij aan de kade aangemeerd blijft, naar rato van het tarief € 
53,2/20m.

• Water en elektriciteit
LDe terminal is uitgerust met twee walstroomkasten voor water en elektriciteit, die geplaatst zijn aan de twee uiteinden van de bovenste kade. Zo kan 
de bevoorrading van cruiseboten volledig zelfstandig gebeuren.
Voor de bevoorrading aan de walstroomkasten moeten cruiseboten eerst ingeschreven worden op de website walstroom.io.
Vervolgens kan de schipper de kasten activeren wanneer hij langs de terminal vaart met behulp van de Brussels Cruise Terminal-applicatie (beschikbaar 
in Google Play en de Apple Store). Zie bijlage I voor de instructies.
Het bevoorradingstarief bedraagt respectievelijk € 4,28/m³ water en € 0,22/kWh 

• Afval
Alle schippers moeten de kapiteinsdienst minstens 4 dagen voor hun aankomst op de hoogte brengen indien ze afval willen achterlaten alvorens ze 
weer vertrekken. Daarna organiseert de kapiteinsdienst de afvalophaling.

TECHNISCHE INFO

https://walstroom.io/#/login


• De website port.brussels is de officiële website van de Haven van Brussel. 
• De website visit.brussels biedt alle nodige informatie over de ‘must see & do’, huisvesting, restaurants, cafés, uitgaansplaatsen, transport, enz. in 

Brussel. 
• Brussels By Water en La Fonderie zijn de grootste organisatoren van bootexcursies op het kanaal in Brussel. 
• De Waterbus is een pendelboot die dagelijks, van mei tot oktober, het traject tussen Brussel en Vilvoorde afvaart.

OM VERDER TE GAAN

Een paar nuttige links

http://port.brussels/nl
http://visit.brussels
https://www.brusselsbywater.be/
http://www.lafonderie.be/
https://waterbus.eu/


Walstroom.io App

Om toegang te krijgen tot de walstroomkasten voor water en elektriciteit, moet u uw boot inschrijven via volgende website: walstroom.io. 
Vermeld daarop alle informatie over uw bedrijf en de facturatie.

Bijlage I: Instructies voor de bevoorrading van boten 
met water en elektriciteit aan de walstroomkasten

Registratie 

• Download en open de ‘Brussels Cruise Terminal’-applicatie en log in
• Selecteer uw voedingskast op de kade (nr. 1 stroomafwaarts en nr. 2 stroomopwaarts)
• Selecteer uw gewenste producten (water/elektriciteit)
• U ontvangt een toegangscode met 4 cijfers.

Voor de aankomst aan de terminal

https://walstroom.io/#/login


Bijlage I (vervolg)

• Voer uw code in op het toetsenbord van de kast om de toegangsdeuren te ontgrendelen voor de aansluitingen
• De volgende LED-lichten zijn zichtbaar boven het toetsenbord:

Bij aankomst aan de terminal

• Alarm → onderbreking van de stroom en het water. 
 Om de voeding opnieuw op te starten:
  1. druk op de resetknop
  2. voer de 4-cijferige code in

• Kortsluiting → lampjes 3 en/of 4 branden. 
 Om de voeding opnieuw op te starten:
  1. Voer de 4-cijferige code opnieuw in

Contact in noodgeval: Opsroom +32 (0)2 247 91 24

Bij problemen

Bij vertrek van de terminal

• Beëindig de sessie via de applicatie → het groene lampje gaat uit.
• Meld u af nadat u gebruikgemaakt hebt van de gewenste diensten.

• Verbind de elektriciteitskabels en/of de watertoevoerkabels
• Het groene lampje brandt → de verbinding is in orde → u kunt beginnen met de bevoorrading


