
Persbericht : boottochten naar Ronquières en Strépy-Thieu - zomer 2017 
 
We staan aan de begin van het nieuwe zomervaarseizoen met spectaculaire, leuke en 
ontspannende boottochten op het programma. 
 
Op het programma : boottochten van enkele uren of volledige dagtochten langs verrassende 
natuurlandschappen, nieuwe  woon- en werkbuurten aan het water en door spectaculaire 
scheepsliften. Heel wat vaartrajecten worden aangeboden in combinatie met de fiets. De 
langgerekte jaagpaden langs rivieren en kanalen laten ons toe vaar-én fietsuitstappen aan te bieden. 
Zo kan je bijvoorbeeld meevaren langs merkwaardige scheepsliften en daarna een traject in het 
Henegouwse heuvelland fietsen. De fiets kan dan ook gratis mee aan boord. 
 
Vrijdagnamiddag-boottocht door de groene gordel en terug met de fiets 
Wie de rustige Zennevallei ten zuiden van Brussel beter wil leren kennen, komt tijdens de landelijke 
boottochten vanuit Halle zeker aan zijn trekken. Het eens zo drukke ‘kolenkanaal’ is nu een oase van 
groen en rust en de fiets kan gratis mee aan boord. 
We varen tot de benedenzijde van het Hellend Vlak van Ronquières, met versassingen in de sluizen 
van Lembeek en Ittre.  
Vertrek : Halle-Suikerkaai – aankomst: voet van Ronquières. Terugkeer per fiets. 
 
Spectaculaire boottochten in het weekend 
Boottochten door Strépy-Thieu + Ronquières + sluizen Ittre en Lembeek. 
Op enkele vaaruren van Halle bevinden zich een aantal van de meest merkwaardige nautische 
‘kunstwerken’ ter wereld, waaronder het Hellend Vlak van Ronquières, de immense scheepslift van 
Strépy-Thieu en een kanalenpark met authentieke hydraulische scheepsliften, erkend als Unesco 
werelderfgoed.  
We brengen een kort bezoek  aan deze historische scheepsliften, die in de jaren 50 à 60 van de vorige 
eeuw nog in volle bedrijvigheid waren en nu de stille getuigen zijn van een bewogen ‘steenkool’ 
verleden. 
 
Meer over deze ‘kunstwerken’ : Tijdens deze boottocht varen we door de grote scheepslift van 

Strépy-Thieu : een gevaarte van 117m hoog, 81m breed, 130m lang, dat in twee enorme liftbakken 

de schepen in één beweging en een tijdspanne van 20minuten naar een 73m hoger gelegen 

kanaalplateau verheft. 

We sporen over het Hellend Vlak van Ronquières : een constructie van acht staalkabels, 236 wielen, 

vier treinrails, een 5.500 ton zware bak, gevuld met water die het schip naar een 67m hoger gelegen 

kanaalplateau vervoert. 

Op zaterdagen en zondagen. Vertrek : Halle-Suikerkaai – deze dagtrip wordt georganiseerd als bus & 
bootcombinatie. 
 
Maandagnamiddagtocht van Halle naar hartje Brussel 
Op deze boottocht van Halle naar Brussel, vaar je door Lot/Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, Drogenbos en 
Anderlecht en maak je versassingen in vijf sluizen mee. Je ontdekt een kanaalomgeving in volle 
metamorfose, met oude pakhuizen omgebouwd tot lofts, industriële panden omgevormd tot hotel en 
een iconoclast museum en verrassende hedendaagse architectuur. 
Vertrek: Halle-Suikerkaai – aankomst: Brussel-Becokaai (Sainctelette) 
Terugkeer per fiets of trein – fiets kan gratis mee. 
 
 



Praktische info & reservatie: 

- Vaarprogramma van begin mei tot eind september 2017 

- Maaltijd aan boord : eigen picknick is mogelijk of maaltijd op bestelling            

- Een gids verzorgt de begeleiding van de tochten. 

- Voor individuele deelnemers en groepen. 

- Data, prijzen, uren vaarprogramma op: www.kanaaltochtenbrabant.be 

Reservaties verlopen via Rivertours : info@rivertours.be of tel. 02 218 54 10 
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