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Beleef onze rivieren          

kanalen
vanop de eerste rij

Varen in en vanuit Brussel,  
Brabant en Henegouwen

Gegidste boottochten  |  Afhuring passagiersschepen



= max. 15 min. wandelafstand van een NMBS-station
V/A  = vertrek / aankomst

LEGENDE

Boeiende ontdekkingen  
op en langs onze waterwegen... 

U denkt misschien niet meteen aan varen, water en waterwegen als u aan Brussel, 
Brabant en Henegouwen denkt. Toch kan u in deze centraal gelegen regio van ons land 
heel wat boeiends beleven op en langs de waterwegen.  

Brussel profileert zich als stad en gewest aan het water, met nieuwe appartementen en 
lofts, hotels, parkjes en promenades aan haar Zennekanaal en een Waterbus die door 
de stad pendelt. De Groene Gordel is de toeristische regio rond Brussel, met een schat 
aan ongeschonden landschappen, parken en groene jaagpaden langs het kanaal. Het is 
er heerlijk fietsen. U kan inschepen in Brussel en Vilvoorde en de metamorfose van de 
Brusselse kanaalbuurten en de verrassende Groene Gordel vanaf het water ontdekken. 

Op enkele vaaruren van de hoofdstad bevinden zich twee van de meest spectaculaire 
waterbouwkundige ‘kunstwerken’ ter wereld: het fascinerende Hellend Vlak van Ron-
quières en de scheepslift van Strépy-Thieu op het Henegouws plateau. Tijdens onze 
tochten vanuit Halle en Ronquières kan u de doorvaart door deze merkwaardige 
scheepsliften vanop de eerste rij meemaken.

Diversiteit is troef tijdens de gegidste dagtochten van Brussel en Brabant naar het 
Scheldeland en Antwerpen. We varen langs zeer diverse natuur- en stedelijke land-
schappen en maken versassingen in immense sluizen mee. Stadsbezoeken maken 
deze dagtrips compleet.

Het toeristisch vaarseizoen loopt van 1 mei  
t.e.m. 31 oktober. Aan onze rondvaarten 
en dagtrips kan u zowel individueel als in 
groep deelnemen. Groepen kunnen ook 
het hele jaar door een schip afhuren voor 
een boottocht op maat.

Het aanbod in deze brochure werd uitgewerkt 
door Kanaaltochten Brabant, Brussels by Water 
en Circuits Brabant Hainaut. De reservatie 
en praktische uitvoering van het programma 
worden verzorgd door Rivertours. 

Volledig programma:

www.rivertours.be
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Varen in en vanuit

Brussel, Brabant
en Henegouwen

Varen op het Zennekanaal met indrukwekkende bruggen 
en sluizen en op de tijgebonden Schelde en haar unieke 
rivierlandschappen. Bezoek aan Rupelmonde. 

V/A: Brussel - Havenlaan 6 (voor KBC) 9:00 ¨ 18:00
 Brussel - Heembeekkaai 9:30 ¨ 17:30
 Vilvoorde - Steenkaai / Havenstraat 9:45 ¨ 17:00

Prijs: € 25 | kind: € 18 | < 3j.: € 5
 Enkel varen: € 20 | kind: € 13 | < 3j.: gratis

Data: Maandag 8/08 
 Dinsdag 26/04 - 2/08 - 11/10 
 Zondag 14/08/2016
 Voor groepen: ook op andere data!

Vertrek per bus naar Antwerpen. Gegidst stadsbezoek 
of vrij verblijf. Daarna gegidste boottocht naar Vilvoorde 
en Brussel. Varen op de Schelde en het Zennekanaal 
met versassingen in de sluizen van Wintam en Zemst. 

V/A: Brussel - Havenlaan 6 (voor KBC) 9:00 ¨ 18:00
 Brussel - Heembeekkaai 9:30 ¨ 17:30
 Vilvoorde - Steenkaai / Havenstraat 9:45 ¨ 17:00

Prijs: € 29 | kind: € 22 | < 3j.: € 7
 Enkel varen: € 22 | kind: € 15 | < 3j.: gratis 
 Gegidst stadsbezoek Antwerpen: € 2

Data: Dinsdag 30/08  
 Donderdag 8/09 - 29/09 - 20/10 - 17/11/2016

Dagtocht naar het Scheldeland (Rupelmonde - Temse) 
vanuit BRUSSEL en VILVOORDE ! boot-buscombinatie

1

! boot-buscombinatie
Dagtocht naar Antwerpen 
vanuit BRUSSEL en VILVOORDE

2

TOPPER!
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Rondvaart door Brussel, Molenbeek en Anderlecht 
vanuit BRUSSEL en ANDERLECHT

4

Ontdek het nieuwe Brussel aan het water. Met versas-
singen in de sluizen van Molenbeek en Anderlecht. 
Maaltijd mogelijk. 

V/A: Brussel - Havenlaan 6 (voor KBC) 10:00 ¨ 13:30
 Anderlecht - Vaartdijk (CDS) 11:00 ¨ 12:30

Prijs: Vanuit Brussel: € 10 | kind: € 8 | < 3j.: gratis
 Vanuit Anderlecht: € 6 | kind: € 5 | < 3j.: gratis

Data: Zondag 3/07 - 10/07 - 17/07 - 24/07 - 31/07/2016

Rondvaart door de Groene Gordel 
vanuit BRUSSEL en VILVOORDE

3

Verken de haven van Brussel en het Zennekanaal in 
noordelijke richting. Boottocht naar Grimbergen, Kapelle-
op-den-Bos, Zemst en terug. Maaltijd mogelijk. 

V/A: Brussel - Havenlaan 6 (voor KBC) 10:00 ¨ 13:00
 Vilvoorde - hoek Steenkaai / 11:00 ¨ 12:00 
 Havenstraat

Prijs: Vanuit Brussel: € 10 | kind: € 8 | < 3j.: gratis
 Vanuit Vilvoorde: € 6 | kind: € 5 | < 3j.: gratis

Data: Zondag 22/05 - 5/06 - 19/06 - 21/08 - 28/08 -  
 4/09 - 11/09 - 18/09 - 25/09/2016
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Aperitiefcruises op het ‘Zennekanaal’
vanuit BRUSSEL ! met één GRATIS aperitief p.p.

5

Ontspannende zomerse avondtocht met sfeervolle 
achtergrondmuziek. Eén gratis aperitief.  
Maaltijd mogelijk vanaf 19:00. 

V/A: Brussel - Akenaai (Brussel Bad) 19:30 ¨ 21:30 
 of Becokaai / Havenlaan 6 (voor KBC)

Prijs: € 12 | kind: € 8 | < 3j.: gratis

Data: 

Zomerrondvaarten in BRUSSEL
! zonder reservatie

Kom het nieuwe Brussel aan het water ontdekken met  
een korte rondvaart. 

V/A: Brussel - Akenaai (Brussel Bad) 
 of Becokaai / Havenlaan 6 (voor KBC)*  
 om 12:15 (40 min.) en om 15:00 en 16:00 (55 min.)

Prijs: € 4 | kind: € 2 | < 3j.: gratis

Data: 

Tijdens

Ook tijdens

1/07 ¨ 15/08/2016  
alle dagen behalve maandag

1/05 ¨ 31/10/2016  
op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

1/07 ¨ 15/09/2016  
op dinsdag, vrijdag  
en zaterdag

* Meer info: brusselsbywater.be en waterbus.eu 

! Reserveer de boot exclusief voor uw groep!
Contacteer ons voor meer info en prijzen.
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Dagtocht naar het Scheldeland 
vanuit KAPELLE-OP-DEN-BOS en WILLEBROEK 

7

Varen naar het prachtige Scheldeland, met versassingen 
in de Zeesluis van Wintam/Bornem. Bezoek aan Temse 
en St-Amands. 

V/A: K-o/d-B - Westdijk (centrum), 9:00 ¨ 18:00 
 Kerselaarlaan
 Willebroek - Groene laan 9:30 ¨ 17:30

Prijs: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: € 5 
 Fiets aan boord: € 3

Data: Woensdag 13/07 - 24/08/2016
 Voor groepen: ook op andere data!

Boottocht naar St-Pieters-Leeuw, Beersel/Lot en Halle 
vanuit BRUSSEL en ANDERLECHT ! terug per fiets, bus of trein

6

Vaar dwars door Brussel naar de groene rand.

V: Brussel - Havenlaan 6 8:00 ¨ 12:30 (A: Halle)
 Anderlecht - Vaartdijk 9:15 ¨ 12:30 (A: Halle)
 Anderlecht - Veeweide 10:15 ¨ 12:30 (A: Halle)
 S-P-L - ‘De Molens’ 11:00 ¨ 12:30 (A: Halle)
 Beersel/Lot - Stationstr. 11:30 ¨ 12:30 (A: Halle)

Prijs: Vanuit Brussel, Anderlecht:  
 € 6 | kind: € 5 | < 3j.: gratis
 Vanuit S-P-L, Lot: € 4 | kind: € 3 | < 3j.: gratis 
 Fiets aan boord: gratis

Data: Vrijdag 6/05 - 27/05 - 3/06 - 10/06 - 17/06 -  
 24/06 - 12/08 - 19/08 - 26/08 - 2/09 - 9/09 -  
 16/09 - 23/09/2016

TIP! 
Varen & 
fietsen!
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Dagtocht naar Rupelmonde en Antwerpen 
vanuit KAPELLE-OP-DEN-BOS en WILLEBROEK 

8

Afwisselende boottocht met versassingen in de Zeesluis 
van Wintam/Bornem. Bezoek aan Rupelmonde en 
Antwerpen. 

V/A: K-o/d-B - Westdijk (centrum), 9:00 ¨ 18:00 
 Kerselaarlaan
 Willebroek - Groene laan 9:30 ¨ 17:30

Prijs: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: € 5 
 Fiets aan boord: € 3

Data: Dinsdag 12/07 - 23/08/2016
 Voor groepen: ook op andere data!

Dagtocht naar Vilvoorde en Brussel 
vanuit WILLEBROEK en KAPELLE-OP-DEN-BOS 

9

Vaar mee en ontdek de Groene Gordel en onze 
hoofdstad vanop het water. U vaart onder de Verbrande 
Brug langs het ambitieuze Watersiteproject in Vilvoorde. 

V/A: Willebroek - Groene laan 9:00 ¨ 18:00 
 K-o/d-B - Westdijk (centrum), 9:15 ¨ 17:30 
 Kerselaarlaan

Prijs: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: € 5 
 Fiets aan boord: € 3

Data: Donderdag 14/07 - 25/08/2016
 Voor groepen: ook op andere data!
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! vaar- en fietscombinatie 

Met versassingen in de sluizen van Lembeek en Ittre.
Terug per fiets! Groepen: terugkeer per bus.

V: Halle - Suikerkaai 13:00 ¨ 16:30 (A: Ronq.) 
 Tubize - pont de 14:30 ¨ 16:30 (A: Ronq.) 
 Clabecq

Prijs: Vanuit Halle: € 8 | kind: € 6 | < 3j.: gratis 
 Vanuit Tubize: € 6 | kind: € 5 | < 3j.: gratis 
 Fiets aan boord: gratis

Data: Vrijdag 6/05 - 27/05 - 3/06 - 10/06 - 17/06 -  
 24/06 - 12/08 - 19/08 - 26/08 - 2/09 - 9/09 -  
 16/09 - 23/09/2016

! boot-buscombinatie
Dagtocht door de scheepslift van Strépy-Thieu 
én over het Hellend Vlak vanuit HALLE

10

Alles 
in 

één 
dagtrip!

Boottocht tot het Hellend Vlak (benedenzijde)  
vanuit HALLE

11

TIP! 
Varen & 
fietsen!

Vertrek per bus naar Strépy-Thieu. Boottocht door de 
scheepslift van Strépy-Thieu, over het Hellend Vlak van 
Ronquières en door de sluizen van Ittre en Lembeek.  
Je geniet van historisch erfgoed en prachtige vergezich-
ten over de regio. Eén van de meest spectaculaire 
boottochten in ons land! 

V/A: Halle - Suikerkaai 9:00 ¨ 18:00

Prijs: € 30 | kind: € 23 | < 3j.: € 7 
 Enkel varen: € 25 | kind: € 18 | < 3j.: gratis

Data: Vrijdag 13/05 | Zondag 8/05 - 22/05 - 29/05 -  
 5/06 - 12/06 - 19/06 - 26/06 - 14/08 - 21/08 -  
 4/09 - 11/09 - 18/09 - 25/09/2016



Boottocht over het Hellend Vlak én 
door de scheepslift van Strépy-Thieu vanuit RONQUIÈRES

Vertrek per boot (benedenzijde Hellend Vlak). Boottocht 
over het Henegouws Plateau met gebruik van beide spec-
taculaire ‘kunstwerken’. Bezoek hydraulische scheeps- 
liften op het Centrumkanaal (Unesco werelderfgoed). 

V/A: Ronquières - benedenzijde 10:00 ¨ 17:30
 Hellend Vlak (rue de Chenu)

Prijs: € 25 | kind: € 18 | < 3j.: € 5 
 Enkel varen: € 20 | kind: € 13 | < 3j.: gratis 
 Fiets aan boord: € 3

Data: Zaterdag 7/05 - 21/05 - 28/05 - 11/06 - 18/06 -  
 25/06 - 13/08 - 20/08 - 3/09 - 10/09 - 17/09 -  
 24/09/2016

13

! boot-buscombinatie

Boottocht naar Brussel 
vanuit HALLE, LOT/BEERSEL en ST-PIETERS-LEEUW ! terug per fiets, bus of trein

12

Vaar van de groene rand dwars door Brussel. 

V: Halle - Suikerkaai 12:00 ¨ 17:00 (A: Bru.)
 Beersel/Lot - Stationstr. 13:30 ¨ 17:00 (A: Bru.)
 S-P-L - ‘De Molens’ 14:00 ¨ 17:00 (A: Bru.)
 Anderlecht - Veeweide 14:30 ¨ 17:00 (A: Bru.)
 Anderlecht - Vaartdijk 15:30 ¨ 17:00 (A: Bru.)

Prijs: Vanuit Halle, Lot, S-P-L:  
 € 6 | kind: € 5 | < 3j.: gratis
 Vanuit Anderlecht: € 4 | kind: € 3 | < 3j.:  gratis 
 Fiets aan boord: gratis

Data: Maandag 30/05 - 6/06 - 13/06 - 20/06 - 27/06 -  
 15/08 - 22/08 - 29/08 - 5/09 - 12/09 - 19/09 -  
 26/09/2016

9

NIEUW!

TIP! 
Varen & 
fietsen!



10

De Waterbus: klokvast, comfortabel en filevrij!
Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 1/05 tot 31/10/2016. 
Dagelijks (behalve maandag) van 1/07 tot 15/08/2016.

De Waterbus is een openbare lijndienst OP het Zennekanaal 
tussen Brussel en Vilvoorde (6 x per dag) en tussen Brussel 
en Neder-over-Heembeek (12 x per dag). Aan boord kan je de 
krant lezen, vergaderen of gewoon genieten van de nieuwe 
kanaalomgeving. De haltes van de Waterbus liggen nabij tram, 
bus, metro en trein. Fiets, buggy en rolstoel kunnen op de meeste 
plaatsen aan boord. 

Voor speciale acties, last minute info, dienstregeling en tarieven:   waterbus.eu

Volg de Waterbus op  
Facebook en vertel ons hoe

u er gebruik van maakt! 

Varen in het Scheldeland
In het Scheldeland gaan we op ontdekking naar  
de mooiste Scheldedorpen en uniek maritiem 
erfgoed, naar moderne architectuur en nieuwe 
musea aan de stroom. We beleven een wereld-
haven in volle bedrijvigheid en genieten van de 
typische Scheldenatuur met schorren en slikken  
en nieuwe, waardevolle natuurgebieden, ontstaan 
in gecontroleerde overstromingsgebieden. 

Boottochten Scheldeland biedt van 1 mei t/m 
30 september een waaier aan boottochten en 
boeiende ontdekkingen van Antwerpen tot en  
met Gent. 

Volledig programma: rivertours.be

mei - september 2016

mei - oktober 2016
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Volledig programma:

www.rivertours.be

Praktische info

De boottochten
De dagtochten zijn altijd heen-en-terug (boot + boot 
of boot + bus), tenzij anders vermeld. U kan ook 
enkel deelnemen aan het vaargedeelte van een dag-
tocht (zie prijs: ‘enkel varen’). Ook de fiets kan mee 
boord (€ 3). 
De boottochten vertrekken op het aangeduide uur, 
we verwachten u 15 minuten voor vertrek. 
De schepen Verdi, Mozart, Vivaldi en Katima zijn 
toegankelijk voor rolwagengebruikers, maar niet alle 
opstapplaatsen zijn hiervoor geschikt. Gelieve ons 
hiervoor te contacteren.

Prijzen en kortingen 
Alle prijzen zijn per persoon. Groepen vanaf 25 per-
sonen genieten 10% korting op de dagtrips (geen 
korting op het tarief ‘enkel varen’). Het kindertarief  
is geldig van 3 t/m 11 jaar. Kinderen < 3 jaar betalen 
enkel voor de bus (bij de combinatie boot + bus).

Maaltijd (mits reservatie)
Koude schotel: € 11 (vlees) of € 14 (vlees en vis of 
enkel vis of vegetarische schotel). Kinderschotel: € 7.  
Taart & koffie: € 5,50. Eigen picknick is toegelaten. 
Drank moet aan boord gekocht worden. 
Voor groepen zijn ook menu’s en buffetten mogelijk.

Programmawijzigingen 
Om nautische, vaartechnische en veiligheidsredenen 
heeft de organisator het recht het vaarprogramma aan 
te passen. Een boottocht kan geannuleerd worden 
als er niet genoeg inschrijvingen zijn. U wordt hiervan 
tijdig verwittigd. Ook tussenstops en aankomstuur 
kunnen afwijken t.g.v. scheepvaartverkeer en wacht-
tijden bij bruggen en sluizen.

Voor groepen: boottochten op maat
Groepen kunnen het hele jaar door een schip af-
huren voor een feest, team building, een uitstap...
Onze passagiersschepen kunnen 25 tot 350 geno-
digden verwelkomen en zijn geschikt voor een waaier 
aan bedrijfs- en privé events, varend of aan de kaai. 
Deze varende feestzalen zijn uitgerust met een bar 
en professionele audio-en multimedia apparatuur. 
We bieden menu’s en buffetten voor ieders budget. 

Contacteer Rivertours voor een voorstel. 

Kanaaltochten Brabant, Brussels by Water en Circuits 
Brabant-Hainaut promoten het natuurvriendelijk toerisme 
op en om de Brabantse kanalen en de rivieren van het 
Scheldebekken via de ontwikkeling van regelmatige 
passagiersvaart tussen diverse steden en streken. 



Reservatie van een boottocht is verplicht.  
Reserveren kan telefonisch en de betaling gebeurt via overschrijving of in één van onze 
kantoren. Zodra wij de betaling ontvangen hebben, ontvangt u een bevestiging van deelname.

Rivertours (vergunning reisbureau categorie A nr. 5959) 

Ieperlaan 84 - 1000 Brussel - TEL. 02 218 54 10 - E-mail: info@rivertours.be
BNP Paribas Fortis: IBAN BE05 2930 5940 4875 - KBC: IBAN BE67 4280 1165 5187 
BTW BE-0471.392.482 - Ondernemingsnummer: 0471.392.482

Volledig vaarprogramma: www.rivertours.be

De algemene voorwaarden kunnen op de website geraadpleegd worden. 


