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Het vaaraanbod wordt uitgewerkt door  
Boottochten Scheldeland en Op-en-om de Dender.  
Info, tickets, reservaties en praktische uitvoering  

worden verzorgd door:

www.rivertours.be

= max. 15 min. wandelen van een NMBS-station
V/A  = vertrek / aankomst
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De getijgevoelige Zeeschelde is een rivier met veel 
gezichten. Tussen Gent en Baasrode kronkelt de rivier 
vrij smal door het landschap om nadien pas breder te 
worden. Zij ontwikkelt zich uiteindelijk tot een machtige 
stroom die Antwerpen liet uitgroeien tot een wereldhaven. 
De getijden dringen diep het Scheldeland binnen en 
toveren het landschap om met schorren en slikken, 
platen, geulen en kreken. Achter de Scheldedijken ont- 
staat nieuwe waardevolle natuur in gecontroleerde over- 
stromingsgebieden zoals de Kalkense Meersen en de 
Kruibeekse polders. 

Maar de Schelde is niet alleen een verhaal van de natuur.  
Op haar oevers vinden we inspirerende dorpen en 
kleine steden die de rivier een centrale rol toebedelen. 
In Temse, Dendermonde, Rupelmonde, Sint-Amands, 
Mariekerke of Schellebelle is het aangenaam vertoeven 
aan de waterkant. En dan heb je nog bruisend Antwerpen 
en haar wereldhaven. 

Musea zoals het Scheepvaartmuseum in Baasrode en 
het monumentale MAS in Antwerpen bieden een unieke 
kijk op het maritiem erfgoed van de Scheldestreek. De 
ideale manier om deze veelzijdige regio te ontdekken is 
een gegidste boottocht. 

Het toeristisch seizoen loopt van 1 mei t/m 31 oktober. 
Aan de boottochten kan je individueel en in groep deel-
nemen. Voor groepen zijn boottochten op maat mogelijk!

Voorwoord
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Boottocht langs de monding van de Durme, Hamme-Driegoten,  
St-Amands, Hingene en de ‘Notelaer’, de monding van de 
Rupel en Rupelmonde. Inschepen mogelijk vanaf 13:30.  

V/A: Temse - Wilfordkaai 
  korte tocht (1u45min) 14:00 ¨ 15:45 
   of 16:00 ¨ 17:45 
  lange tocht (3u45min) 14:00 ¨ 17:45

Prijs: Korte tocht: € 7 | kind: € 5 | < 3j.: gratis
 Lange tocht: € 12 | kind: € 9 | < 3j.: gratis

Data:  Zondag 12/05 - 26/05 - 21/07 - 4/08 - 18/08 - 25/08 -  
 1/09 - 8/09 - 15/09/2019

Schelderondvaart  
naar Rupelmonde en St-Amands 
vanuit Temse

Boottocht langs nieuwe overstromingsgebieden tot voor de 
vernieuwde Antwerpse kaaien. Met zicht op de skyline van  
de stad. Inschepen mogelijk vanaf 13:30.

V/A: Temse - Wilfordkaai 14:00 ¨ 17:45

Prijs: Temse: € 12 | kind: € 9 | < 3j.: gratis

Data:  Zondag 9/06 - 23/06 - 7/07 - 22/09/2019

Schelderondvaart naar Antwerpen 
vanuit Temse
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Elke zondag: eropuit in het Scheldeland
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Met het driedeks-
passagiersschip 

‘Verdi’!

vanuit TEMSE



Sfeervolle zomertocht op de idyllische Durme.  
Bezoek Infopunt Durmevallei mogelijk.

V/A: Temse - Wilfordkaai 9:30 ¨ 11:45 
 Hamme-Driegoten - veersteiger 10:00 ¨ 11:15

Prijs: € 6 | kind: € 5 | < 3j.: gratis

Data:  Zaterdag 24/08 | Zondag 26/05 - 6/10/2019  
 Voor groepen: ook op andere data!

Ochtendboottocht op de Durme  
vanuit Temse en Hamme-Driegoten
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Boottocht langs de Durmemonding en de poëtische Schelde-
dorpen Mariekerke, St-Amands en de Vlassenbroekse polders 
tot Dendermonde. Inschepen mogelijk vanaf 13:30. 

V/A: Temse - Wilfordkaai 14:00 ¨ 17:45 
 St-Amands - kaai 15:00 ¨ 16:55

Prijs: Temse: € 12 | kind: € 9 | < 3j.: gratis 
 St-Amands: € 7 | kind: € 5 | < 3j.: gratis

Data:  Zondag 5/05 - 19/05 - 2/06 - 30/06 -   
 14/07 - 28/07 - 11/08 - 29/09/2019

Schelderondvaart naar Dendermonde 
vanuit Temse en St-Amands
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Boottocht naar Antwerpen, Doel, Lillo en het Deurganckdok. 
Je beleeft de indrukwekkende containerhavens vanaf de 
eerste rij. Inschepen mogelijk vanaf 11:00.

V/A: Temse - Wilfordkaai 11:30 ¨ 18:30

Prijs: € 25 | kind: € 20 | < 3j.: gratis

Data:  Maandag 22/07 - 5/08 | Dinsdag 20/08 - 3/09 |  
 Donderdag 9/05 - 19/09 | Vrijdag 7/06 - 21/06/2019

Dagtocht naar Antwerpen,   
Lillo, Doel en het Deurganckdok 
vanuit Temse
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We varen langs het MAS en het unieke Havengebouw naar Doel, 
Lillo en het Deurganckdok in volle bedrijvigheid. 

V/A: Antwerpen - Steenplein 13:05 ¨ 16:35

Prijs: € 15 | kind: € 10 | < 3j.: gratis

Data:  Maandag 22/07 - 5/08 | Dinsdag 20/08 - 3/09 |  
 Donderdag 9/05 - 19/09 | Vrijdag 7/06 - 21/06/2019

Namiddagtocht naar Lillo,  
Doel en het Deurganckdok 
vanuit Antwerpen
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Antwerpen en haar wereldhaven
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! bus-bootcombinatie

Antwerpen en haar wereldhaven

Eropuit in groep
Voor groepen zijn onze boottochten ook op andere data mogelijk. 
Contacteer ons voor meer info.
Op onze website vind je ook speciale arrangementen voor groepen, 
waarbij de boottocht gecombineerd wordt met een geleide wandeling  
of een bezoek aan een bezienswaardigheid in de streek.

Kijk op rivertours.be bij rubriek ‘Boottochten - Eropuit in groep’.

Op zoek naar het mooiste stukje van de Zeeschelde

Vertrek per bus en terugkeer per boot.  
We varen door één van de mooiste rivierlandschappen van ons 
land. Bezoek Rupelmonde en vrij verblijf St-Amands. 

V/A: Schellebelle - veerdienst 9:30 ¨ 17:45 
 (nabij Hoogstraat) 
 Dendermonde - St-Onolfsdijk 5   10:00 ¨ 16:30 
 (nabij parking De Bruynkaai) 

Prijs: Schellebelle: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: € 5 
 Dendermonde: € 17 | kind: € 13 | < 3j.: € 5 
 Enkel varen: basisprijs min € 5

Data:  Dinsdag 18/06 - 16/07 - 13/08/2019

Dagtocht naar Rupelmonde  
en St-Amands vanuit Schellebelle  
en Dendermonde
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Wandel in het mooiste natuurgebied van de Kalkense 
meersen en geniet van het mooie rivierlandschap.

V/A: Temse - Wilfordkaai 9:30 ¨ 18:00 
 St-Amands - Kaai 10:15 ¨ 17:15 
 Dendermonde - St-Onolfsdijk 5 11:00 ¨ 16:30 
 (nabij parking De Bruynkaai)

Prijs: Temse en St-Amands: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: gratis 
 Dendermonde: € 15 | kind: € 12 | < 3j.: gratis 
 Gegidste wandeling Kalkense meersen: € 2

Data:  Dinsdag 14/05 | Woensdag 10/07 |  
 Donderdag 27/06 | Vrijdag 9/08/2019

  NIEUW!   Dagtocht naar Schellebelle   
en Wetteren vanuit Temse, 
St-Amands en Dendermonde
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Breng een bezoek aan Dendermonde en het scheepvaart-
museum van Baasrode. 

V/A: Temse - Wilfordkaai 9:30 ¨ 17:45

Prijs: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: gratis 
 Bezoek scheepvaartmuseum:  
 € 5 | kind: € 3 | < 3j.: gratis

Data:  Dinsdag 9/07 | Woensdag 26/06 |  
 Donderdag 8/08/2019

  NIEUW!   Dagtocht naar Baasrode,  
Dendermonde en Sint-Amands 
vanuit Temse
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! bus-bootcombinatie

Geniet van een mooie Schelde- en Dendertocht en breng een 
bezoek aan Aalst. 

Vertrek per bus en terugkeer per boot.  
V/A: Temse - Wilfordkaai 10:00 ¨ 18:00 
 St-Amands - Kaai 10:30 ¨ 17:15 
 Dendermonde - St-Onolfsdijk 5   10:45 ¨ 16:30 
 (nabij parking De Bruynkaai) 

Vertrek per boot en terugkeer per bus.  
V/A: Temse - Wilfordkaai 9:00 ¨ 16:45 
 St-Amands - Kaai 10:00 ¨ 16:15 
 Dendermonde - St-Onolfsdijk 5   11:00 ¨ 16:00 
 (nabij parking De Bruynkaai) 

Prijs: Temse en St-Amands: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: € 5 
 Dendermonde: € 15 | kind: € 12 | < 3j.: € 3 
 Enkel varen: basisprijs min € 5 
 Gegidst stadsbezoek Aalst: € 3

Data:  Dinsdag 25/06 | Woensdag 7/08/2019

  NIEUW!   Dagtocht naar Aalst  
vanuit Temse, St-Amands  
en Dendermonde
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Boottocht op het mooiste deel van de Schelde langs nieuwe 
natuur- en overstromingsgebieden. Bezoek Temse en 
Rupelmonde of natuurgebied ‘Kruibeekse Polders’.

V/A: Dendermonde - St-Onolfsdijk 5 10:00 ¨ 17:30 
 (nabij parking De Bruynkaai) 
 St-Amands - kaai 11:00 ¨ 16:00

Prijs: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: gratis

Data:  Donderdag 20/06 - 18/07/2019

Dagtocht naar Temse en Rupelmonde 
vanuit Dendermonde en St-Amands
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We varen langs Appels en Zele, Vlassenbroek en Baasrode. 

V/A: Dendermonde - St-Onolfsdijk 5 14:00 ¨ 17:00 
 (nabij parking De Bruynkaai)

Prijs: € 10 | kind: € 8 | < 3j.: gratis

Data:  Woensdag 19/06 - 17/07 - 14/08/2019

Woensdagnamiddag: 
unieke Schelderondvaart 
vanuit Dendermonde
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! boot-treincombinatie

Vertrek per boot + terug per trein.
We varen richting Zeekanaal, met versassingen in de sluizen 
van Wintam en Zemst. Terugreis op eigen initiatief (per trein).

V: boot in Temse - Wilfordkaai 10:30
A: boot in Vilvoorde - Steenkaai 15:00 
 boot in Brussel - Sainctelette / Havenlaan 6 16:00

Prijs: € 25 | kind: € 16 | < 3j.: gratis 
 Je zorgt zelf voor je treinticket.

Data: Maandag 15/07 - 22/07 - 19/08 - 14/10 |  
 Dinsdag 18/06 - 2/07 - 6/08 | Vrijdag 26/04/2019

Dagtocht naar Brussel 
vanuit Temse
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Zondag 19/05:  
Leve de aardbei
Mooie Scheldetocht met een lekker stukje 
aardbeientaart of een heerlijke coupe 
roomijs met aardbeien.

Zondag 30/06:  
Cocktail cruise
Ontspannende boottocht met een selectie 
lekkere cocktails aan boord. Gezondheid!

Zondag 21/07:  
IJsjesboottocht
Prachtige Scheldelandschappen in com-
binatie met een lekkere Dame Blanche of 
Coupe Brésillienne.

Zaterdag 24/08 & zondag 25/08:  
Temse in de Wolken 
Dineren op het water, een vleugje muziek, 
de ondergaande zon en een spetterend 
vuurwerk boven de Schelde!

2019

Scheldeland Specials
NIET TE MISSEN! Voor levensgenieters! 

Contacteer ons voor meer info of neem een kijkje op 
de website! Tel. 03 711 38 21 - www.rivertours.be
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Varend van het Scheldeland naar het Dijleland glijden de 
wisselende rivierlandschappen van de Rupel, de Nete en 
de Dijle voorbij. We varen tot in de historische Mechelse 
binnenstad (Winketkaai). In Mechelen wandelt u met de gids 
langs de mooiste monumenten en Dijleplekjes in de stad  
(u kan ook opteren voor een vrij verblijf). Daarna voert het 
schip u terug naar Temse in het Scheldeland. 

V/A: Temse - Wilfordkaai 10:00 ¨ 18:00
 Schelle - veersteiger (Tolhuisstraat) 10:45 ¨ 16:45

Prijs: Temse/Schelle: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: gratis  
 Gegidst stadsbezoek Mechelen: € 3

Data:  Maandag 13/05 - 26/08 | Dinsdag 28/05 - 24/09 |  
 Donderdag 27/06 - 11/07/2019

Dagtocht naar Mechelen 
vanuit Temse en Schelle
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Intercity dagtrip Temse - Mechelen



! boot-treincombinatie

OPTIE A:  vertrek per boot + terug per trein.
V: boot in Antwerpen - Steenplein 10:30
Inscheping op schip Verdi. Boottocht op Schelde en Zeekanaal,  
langs nieuwe natuurgebieden en door de Groene Gordel. Ver- 
sassing in sluizen van Wintam en Zemst. Aankomst Brussel -  
Heembeekkaai en transfer per Waterbus naar Brussel centrum.
A: Waterbus Brussel - Sainctelette 16:00
Geleide wandeling naar Brussel-Centraal, vrij verblijf of 
bezoek Tour&Taxis. Terugreis op eigen initiatief (per trein). 
Pendelbus beschikbaar tussen Tour&Taxis en Brussel-Noord.

Prijs: € 25 | kind: € 16 | < 3j.: gratis 
 Je zorgt zelf voor je treinticket.

Data: Maandag 13/05 - 9/09 | Dinsdag 13/08/2019

OPTIE B:  vertrek per trein + terug per boot.
V: afspraak met de gids in station  9:00  
 Antwerpen-Centraal (ingang Kon. Astridplein)  
 OF afspraak in station Brussel-Noord  10:10 
 (ingang Simon Bolivarlaan) 
 OF afspraak voor station Brussel-Centraal  10:15 
 (ingang Europakruispunt)
Bezoek Tour&Taxis of geleide stadswandeling door het histo- 
risch centrum naar opstap Waterbus en transfer naar schip  
Verdi. Pendelbus beschikbaar tussen Tour&Taxis en Brussel-N.
V: Waterbus Brussel - Sainctelette 12:00 
 schip Verdi Brussel - Heembeekkaai 12:30
Boottocht op het Zeekanaal en de Schelde terug naar Antwerpen.
A: boot in Antwerpen - Steenplein 18:00

Prijs: € 25 | kind: € 16 | < 3j.: gratis 
 Je zorgt zelf voor je treinticket.

Data: Vrij. 17/05 - 2/08 - 13/09 | Zat. 28/09 - 12/10 - 26/10/2019

Dagtocht naar Brussel
en de Brabantse Groene Gordel 
vanuit Antwerpen
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Intercity dagtrip Antwerpen - Brussel
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Intercity dagtrip Temse - Mechelen



! boot-buscombinatie

Boottocht op Dender en Schelde, langs wisselende rivierland-
schappen en nieuwe natuurgebieden. Bezoek St-Amands.

V/A: Aalst/Hofstade - Tragel 17 9:30 ¨ 17:30 
 (De Nul) 
 Dendermonde - St-Onolfsdijk 5 11:30 ¨ 15:30 
 (nabij parking De Bruynkaai)

Prijs: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: gratis

Data:  Vrijdag 21/06 - 19/07 - 16/08/2019

Dagtocht naar St-Amands  
vanuit Aalst en Dendermonde
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Boottocht op Dender en Schelde tot Temse. Bezoek St-
Amands en Rupelmonde. Terugkeer per bus vanuit Temse.

V/A: Aalst/Hofstade - Tragel 17 9:30 ¨ 18:00 
 (De Nul) 
 Dendermonde - St-Onolfsdijk 5 11:30 ¨ 17:30 
 (nabij parking De Bruynkaai)

Prijs: Aalst: € 25 | kind: € 20 | < 3j.: € 5 
 Dendermonde: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: € 5 
 Enkel varen: basisprijs min € 5
 Fiets aan boord: € 3

Data:  Zaterdag 22/06 - 20/07 - 17/08/2019

Dagtocht naar St-Amands  
en Rupelmonde vanuit Aalst  
en Dendermonde
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Varen op Dender en Schelde
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Met sfeervolle achtergrondmuziek en één GRATIS aperitief. 

V/A: Aalst/Hofstade - Tragel 17 (De Nul) 18:30 ¨ 21:30 
 Aandacht: op vrijdag 16/08 18:00 ¨ 20:30

Prijs: € 13 | kind: € 8 | < 3j.: gratis

Data:  Vrijdag 21/06 - 19/07 - 16/08/2019

Aperitiefcruise vanuit Aalst 20

Varen op Dender en Schelde

Met sfeervolle achtergrondmuziek en één GRATIS aperitief. 

V/A: Dendermonde - St-Onolfsdijk 5 18:30 ¨ 21:00 
 (nabij parking De Bruynkaai)

Prijs: € 13 | kind: € 8 | < 3j.: gratis

Data:  Woensdag 19/06 - 17/07 - 14/08/2019

Aperitiefcruise vanuit Dendermonde19

Gezellige avondrondvaarten

Sfeervolle avondtocht op de Schelde. 

V/A: Temse - Wilfordkaai 20:00 ¨ 22:00

Prijs: € 10 | kind: € 8 | < 3j.: gratis

Data:  Vrijdag 28/06 - 12/07 - 9/08/2019

Avondrondvaart op de Schelde 

vanuit Temse
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Het kanaal in Brussel ondergaat een ware gedaanteveran-
dering. Nieuwe musea, appartementen en lofts verrijzen 
aan het water, kaaien en parken worden opgeknapt en een 
Waterbus pendelt door de stad. 

De Brabantse Groene Gordel herbergt een schat aan onge-
schonden landschappen, natuur en bezienswaardigheden 
nabij het kanaal. 

Ten zuiden van Brussel, in de grensstreek tussen Brabant 
en Henegouwen, ontdek je het fascinerende Hellend Vlak 
van Ronquières en de scheepslift van Strépy-Thieu. 

Het vaaraanbod in Brussel en Brabant wordt uitgewerkt 
door Brussels by Water en Kanaaltochten Brabant. 
Reservaties gebeuren via Rivertours. 

www.rivertours.be

Varen in en vanuit Brussel, 
Brabant en Henegouwen

mei - oktober 2019
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Van maandag tot vrijdag  
van 1/05 tot 31/10/2019 en 
dagelijks van 1/07 tot 15/08/2019

De Waterbus is een lijndienst van gemeenschappelijk per- 
sonenvervoer op het ‘Zennekanaal’ tussen Brussel-centrum,  
Van Praet, Heembeek en Vilvoorde. 

Gebruik de Waterbus om de stad te bezoeken, te gaan werken  
of winkelen, of als leuke uitstap naar de groene rand... 

De haltes van de Waterbus liggen nabij tram, bus, metro en 
trein. De fiets kan GRATIS mee aan boord.  

Volg de Waterbus op Facebook, Instagram en Twitter! 
Haltes, uurregeling, tarieven, last minute info: 

www.waterbus.eu

De Waterbus Vilvoorde - Brussel:

klokvast, comfortabel, filevrij!

mei - oktober 2019
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Praktische info
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De boottochten
De dagtochten worden uitgewerkt als boot + bus- of boot + trein-
combinaties. Je kan ook enkel deelnemen aan het vaargedeelte van 
een dagtocht (zie prijs: ‘enkel varen’). De boottochten vertrekken 
stipt, we verwachten je 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.

Treintickets
Bij trein + bootcombinaties zorg je zelf voor je treinticket (tenzij 
anders vermeld wordt bij de tocht). 
Opgelet: zeer uitzonderlijk wordt een boottocht geannuleerd, gelieve  
je treinticket daarom max. één week voor de tocht aan te kopen. 
Als extra service kan Rivertours voor je treinticket zorgen.

Prijzen en kortingen 
Alle prijzen zijn per persoon. Groepen vanaf 25 personen genieten 
10% korting op de dagarrangementen (geen korting op het tarief 
‘enkel varen’). Het kindertarief is geldig van 3 t/m 11 jaar. Voor kind 
< 3 jaar is het varen steeds gratis.

Maaltijd (mits reservatie)

Koude schotel: € 13 (vlees) of € 15 (vis, vlees en vis, vegetarisch). 
Kinderschotel: € 7. Taart & koffie: € 6. Aan boord zijn gezamenlijke 
maaltijden die een speciale uitrusting vereisen (koelbox, grote  
verpakking, bord en bestek) niet toegestaan. Een eigen boter-
hammetje meebrengen is wel toegelaten. Drank moet aan boord 
gekocht worden.

Programmawijzigingen 
Om nautische, vaartechnische en veiligheidsredenen heeft de orga- 
nisator het recht het programma aan te passen. Een boottocht kan  
geannuleerd worden als er niet genoeg inschrijvingen zijn. Je wordt  
hiervan tijdig verwittigd. Bij annulering door Rivertours wordt de  
betaalde som uiteraard terugbetaald. Ook tussenstops en aankomst- 
uur kunnen afwijken ten gevolge van scheepvaartverkeer en wacht-
tijden bij bruggen en sluizen. 

Foto’s
Mogelijk is er een fotograaf mee aan boord om beelden te maken 
voor nieuw promomateriaal. Indien je niet wenst gefotografeerd of 
gefilmd te worden, gelieve één van de medewerkers aan boord of 
de fotograaf daarvan te verwittigen.



Voor groepen

Scaldisnet, Boottochten Scheldeland en Op-en-om de Dender promoten  
het natuurvriendelijk toerisme op en om de rivieren en kanalen van het 
Scheldebekken via de ontwikkeling van regelmatige passagiersvaart  

tussen diverse steden en streken. 
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Boottochten op maat!
Groepen kunnen het hele jaar door een schip afhuren voor een feest,  
teambuilding, vergadering, uitstap, seminarie... Onze schepen 
kunnen 25 tot 350 genodigden verwelkomen en zijn geschikt voor 
een waaier aan privé feesten en bedrijfsevents, varend of aan de 
kaai. Deze varende feestzalen zijn uitgerust met een bar en audio- 
en multi-media apparatuur. We bieden schepen en catering voor 
elk budget. Contacteer ons voor meer info!

www.rivertours.be



Reservatie van een boottocht is verplicht.  
Reserveren kan telefonisch of via mail.  
Betaling gebeurt via overschrijving of in één van de kantoren. 
Zodra wij de betaling ontvangen hebben, ontvang je een 
bevestiging van deelname.

Rivertours (vergunning reisbureau categorie A nr. 5959) 
 Heilig Hartlaan 30 - 9300 Aalst  
 TEL. 053 72 94 40 - E-mail: info@rivertours.be
 Wilfordkaai 14 - 9140 Temse  
 TEL. 03 711 38 21 - 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

www.rivertours.be
De algemene voorwaarden kunnen op de website geraadpleegd worden. 


