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Stichting « Solidair Watersportcentrum» te Brussel 

 

Op vrijdag 22 oktober tekenden vier Brussels watersportverenigingen een origineel en 

innoverend partnership rond de stichting van een Solidair Watersportcentrum in de 

gebouwen van SNUB Aviron en Navistop aan de Werkhuizenkaai 20 te 1000 Brussel. 

De deelnemende verenigingen zijn de roeivereningen SNUB Aviron en 

Zinneke.Brussels, Navistop en Maritiem Atelier.  

De roeiactiviteiten voor SNUB, de bouw en renovatie van historische boten voor Maritiem 

Atelier (bouwer van de inmiddels goed gekende "Licorne" op de BRYC jachthaven), roei -

en zeil activiteiten met Bantrysloepen voor Zinneke.Brussels en het zeezeilen via de 

bemanningsbeurs ‘Navistop’ hebben in gemeen dat individuele en collectieve persoonlijke 

ontwikkeling, watersport., en sociale actie centraal staan.  

De vier verenigingen, welke reeds een pak jaren actief zijn -elk in hun specifiek actieveld-, 

hebben vastgesteld dat hun actie complementair is en dat het bundelen van de krachten 

de ontwikkeling van de verschillende activiteiten ten goede komt. 

Ze wensen hun verankering op en rond het kanaal te Brussel, en meer in het bijzonder op 

de site die reeds jarenlang watersportactiviteiten biedt, te versterken door deze nieuwe 

samenwerking.  

Zo wensen ze hun dynamisme, expertise en ervaring te bundelen ten voordele van de 

Brusselaars en meer in het bijzonder samenwerken om de recreatieve 

watersportactiviteiten te Brussel te ondersteunen. 

Sociale werking, Solidariteit en in gemeenschap brengen van middelen zijn drie waarden 

die de partners in gemeen hebben. 

In deze aanpak behouden de verschillende verenigingen hun specificiteit, activa en 

beheersautonomie, maar brengen ze hun ervaring en actiemiddelen ter beschikking van 

de andere verenigingen. 

Wat zal deze nieuwe samenwerking opleveren ? 

Claude Loréa, Voorzitster SNUB 
Aviron 

« SNUB verheugt zich ervan aan de basis te 

liggen van het Nautisch Centrum en het te 

kunnen herbergen op haar site in het hartje 

Brussel. Samen zullen we onze activiteiten 

kunnen herdynamiseren en er nieuwe  

ontwikkelen in de geest die we steeds 

gekoesterd hebben. In deze context zijn er 



twee die ons nauw aan het hart liggen: het project ‘Pink Rowing’ voor dames die aan 

borstkanker hebben geleden enerzijds en het renoveren van onze ‘Roeibakken’ 

anderzijds, de laatste nog bestaande in België.” 

Philippe Schwarzenberger, 
voorzitter van Zinneke.Brussels 

« We beschikken thans over drie 

Banrysloepen te Brussel (op de 82 replica’s 

die over de hele wereld heen werden 

gebouwd). Het zijn uitzonderlijke boten 

omwille van hun uitmuntende nautische 

kwaliteiten, maar vooral voor de teamspirit 

die we ermee kunnen ontwikkelen voor alle 

types publiek vanaf 14 jaar. Met deze 

nieuwe samenwerking verkrijgen we niet 

alleen toegang tot gebouwen om de boten 

te kunnen onderhouden op het droge, maar 

kunnen we vooral ons aanbod van 

activiteiten verruimen en dit naar een grotere doelgroep.”   

Nicolas Joschko, voorzitter van 
Maritiem Atelier 

« Sedert 10 jaar verwezenlijken we sociale 

inclusie activiteiten rond watersport te Brussel. Het 

in gemeenschap brengen van ervaring en 

middelen is essentieel om watersport toegankelijk 

te maken voor ALLE Brusselaars. Dankzij het 

Solidair Watersport Centrum beschikken we zo 

over een werkplaats om nieuwe projecten te 

bouwen, een plaats om de boten veilig te stallen, 

een lokaal voor vormingen, een veiligheidsboot en 

een site die bereikbaar is met de tram! Het is dus 

met enthousiasme dat we onze boten ter beschikking stellen en dat we deze week de 

zware renovatie van de sloep “Resilience” op de site aanvingen. 

Thierry Carette, Voorzitter van Navistop 

« Het Solidair Watersport Centrum zal bijdragen 

tot de ontwikkeling van onze zeilclub en 

bemanningsbeurs in het Brusselse op onze 

historische site, juist naast SNUB.  Navistop is 

verheugd haar clublokaal, « het Kombuis » en zijn 

polyvalente zaal te delen met de anderen. Het 

initiatief versterkt onze zichtbaarheid en biedt de 

mogelijkheid aan talloze Brusselaars om te leren 

zeilen, zich te vormen en op goedkope wijze in 

team te kunnen varen.  Navistop is een club die 



co-navigatie bewerkstelligt. Samenwerking en partnerships vormen dus deel uit van onze 

DNA. Het staat buiten kijf dat de samenwerking tussen de 4 verenigingen de activiteiten 

en gemeenschappelijke waarden van onthaal, solidariteit en samenwerking zullen 

bevorderen ». 

Voor meer info : 

SNUB Aviron : Comite@snubaviron.be 

Maritiem Atelier : info@maritiematelier.be 

Zinneke.Brussels : info@zinneke.brussels 

Navistop : info@navistop.be 

 


