
  

Unieke intercity boottrip tussen Brussel en Antwerpen 

  

Als je een aparte reis van Brussel naar Antwerpen of van Antwerpen naar Brussel wil 
beleven, kies dan voor de waterwegen en voor een unieke daguitstap met het 
passagiersschip Verdi.  

Onze reiswegen zijn het Zeekanaal Brussel – Schelde en de tijgebonden Schelde, onze 
vertrekplaatsen zijn Brussel (Heembeekkaai), Vilvoorde (Steenkaai) en Antwerpen 
(Steenplein). Welkom aan boord! 

  

De vaarroute: 

We varen op het Zeekanaal Brussel-Schelde, één van de economisch belangrijkste 

scheepvaart verkeersaders en oudste kanalen van ons land. Via het Zeekanaal 

dringen zeeschepen tot 3000 ton door van de Schelde tot in de haven van Brussel. 

Op het drukbevaren Zeekanaal kom je echt in contact met de aparte wereld van de 

binnenscheepvaart.  

We varen door een Brabants kanaallandschap in volle evolutie. Van grauwe 

waterweg is het kanaal geëvolueerd naar een plaats om te wonen en te recreëren. In 

regio Brussel-Vilvoorde wisselen nieuwe architectuur op de kanaaloevers, industriële 

activiteiten en de natuur van de Groene Gordel elkaar af.  

We zetten onze tocht verder. De vernieuwde sluis van Zemst en de grote zeesluis 

van Wintam-Bornem versassen het schip naar het lager gelegen niveau van de 

Zeeschelde. 

We varen verder op de machtige stroom, met prachtige nieuwe natuur in de vorm 

van gecontroleerde overstromingsgebieden ter hoogte van Bazel / Kruibeke. Hier 

krijgt de natuur terug de overhand op verdere stedelijke uitbreiding en worden op die 

manier woongebieden gevrijwaard voor toekomstige watersnood. Win-win situatie.  

Ook in Antwerpen wordt ijverig verder gebouwd aan de verhoging van de kaaimuren, 

met het oog op toekomstige overstromingen. Vanaf het water krijg je een aparte inkijk 

op deze werken, maar toch blijft het vooral genieten van de unieke skyline van de 

Scheldestad en de mix aan historische gebouwen en nieuwe architectuur van de 

Scheldekaaien. 

Na het vaargedeelte wandelt de gids met de deelnemers naar het treinstation in Antwerpen 
of Brussel, waarbij zoveel mogelijk een historische wandelroute gevolgd wordt. 



 
Gemakkelijke en flexibele formule:  

Deze dagtrip wordt uitgewerkt als boot + treincombinatie, waarbij Rivertours instaat 

voor de gegidste boottocht en de begeleiding tot aan het treinstation en waarbij de 

deelnemer de terugreis met de trein op eigen ritme en volgens eigen timing kan 

doen. Zo kan u ook nog even vertoeven op de plaats van bestemming om later op de 

dag huiswaarts te keren. 

  

Praktisch: 

Momenteel staat deze dagtrip ingepland op 23/06, 30/06, 27/07, 17/08, 27/08, 1/09, 
15/09, 24/09 en 29/09/2018.   

Tarief: € 25 pp - boottocht + wandeling + gids ganse dag  

Maaltijd: eigen picknick of vooraf te bestellen koude schotel 

  

Meer info? 02 218 54 10 of 03 711 38 21 of mail info@rivertours.be 

  

www.rivertours.be 

  

Reserveren is noodzakelijk.  

  

Foto's voor redactioneel gebruik kan u hier downloaden  

  

  

Perscontact: Linda Presburg - Tel.  02 218 54 10 
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