
PERSBERICHT – 26 juni 2020 
 

Gegidste Rivertours boottochten gaan weer van start op 3 juli 2020 
en lopen tot eind oktober 2020 
 
Met de versoepeling van de Covid-19 reglementering en de getroffen maatregelen aan boord van 
de schepen gaat het Rivertours vaarseizoen 2020 van start op 3 juli 2020. 
 
Vakantie in eigen land zal deze zomer zonder twijfel zijn plaats vinden. Onzekerheid, grenzen die toch 
net nog niet ‘helemaal open’ zijn, mogelijke onverwachte wendingen: voor velen is het nog net iets 
te vroeg  om zich aan een reis naar het buitenland te wagen. 

Voor wie in eigen land de vakantie doorbrengt hebben onze Belgische rivieren en kanalen heel wat 
boeiends in petto.  

Er zijn op en langs onze eigen waterlopen echte pareltjes te ontdekken: prachtige natuur en 

verrassende architectuur, maar  ook indrukwekkende sluizen, bruggen, scheepsliften en 
maritieme bouwwerken die zelfs tot het UNESCO-erfgoed behoren.  

Bovendien is ontspanning gegarandeerd tijdens een boottocht op een ‘fris’ schip met ruim buitendek 
en goed verluchte binnenruimten. Kortom, alle elementen om er een relaxte, leerrijke en verrijkende 
ervaring van te maken zijn voorhanden, zonder het te ver van huis te gaan zoeken. 

Op enkele vaaruren van Halle bevinden zich een aantal van de meest spectaculaire nautische 

‘kunstwerken’ ter wereld, waaronder het Hellend Vlak van Ronquières, de nieuwe scheepslift van 
Strépy-Thieu én een kanalenpark met authentieke hydraulische scheepsliften, erkend als UNESCO 
werelderfgoed.  

Tijdens deze boottochten, die elke weekend plaatsvinden, wordt het schip in de grote scheepslift van 
Strépy-Thieu in een tijdspanne van 20minuten naar een 73m hoger gelegen kanaalplateau gebracht. 
Er wordt ook over het Hellend Vlak van Ronquières ‘gespoord’: een constructie met rails, staalkabels 
en beton. In een zware bak gevuld met water, wordt het schip naar een 67,50m hoger gelegen 
kanaalplateau vervoerd! 

De tocht doet ook de indrukwekkende sluizen van Lembeek en Ittre aan, een belevenis op zich. 

Niet zonder reden verwelkomen we elk jaar talrijke buitenlandse toeristen die speciaal naar ons land 
afzakken voor deze spectaculaire boottochten, maar onze landgenoten zoeken het vaak verder …. 

Een vakantie in eigen land is het moment om deze onverwachte ‘schatten’ op eigen bodem te 
ontdekken…  

 

 

 
VERDERE INFO 
- Website (info + vaarprogramma): https://www.rivertours.be/NL/gegidste-boottochten.php 

- Info en reservatie via info@rivertours.be of tel. 02 218 54 10 

Noot voor de redactie 

U bent steeds welkom aan boord voor een reportage en/of foto’s. 
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Deze programma’s werden uitgewerkt door Kanaaltochten Brabant, Brussels by Water en Circuits 
Brabant-Hainaut. De reservaties en de praktische organisatie ervan worden verzorgd door Rivertours. 
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