
Vaar met ons de hele zomer lang! 
Deze Scheldehappening geeft een voorproefje van het plezier van 
het varen. Maar… u kan ook hierna met ons blijven meevaren!
Zowat elke dag en dit tot eind september zijn er verschillende 
boottochten, mét gids. Kom enkele uren of zelfs een hele dag 

ontspannen en onthaasten in het Scheldeland, op de Dender of 
op de Brabantse kanalen. Bovendien kan u via de waterweg ook 

andere steden en streken ontdekken.
Het varen kan individueel of in groep. U kan echter ook een schip 
afhuren voor een verjaardag, een jubileum of ander familiefeest. 

Kijk voor de schepen en het volledig vaarprogramma op
www.rivertours.be  

Info en reservatie: � 03 711 38 22

Toeristische boottochten 2010

Schelde-
happening

€ 1 per rondvaart!

Begeleid fi etsen en 
bezoeken GRATIS 11EUROEURO

zondag 18 april 2010

Aan de infostands worden veilige fi etsstallingen voorzien. 
De fi etsen kunnen niet mee aan boord. 
Fietskaarten van de tochten vermeld in deze folder zijn gratis 
te verkrijgen aan de infostands. 
Het fi etsen en wandelen is op eigen verantwoordelijkheid van 
de deelnemers.

Tickets voor de rondvaarten zijn te koop op de infostands te 
Temse, Baasrode en Schelle. Gelieve op tijd naar de vertrekplaats 
van de schepen te komen. Er is geen voorverkoop. 
Voor groepen vanaf 20 deelnemers wordt reservatie wel aan-
bevolen: tel. 03 711 38 22 of via info@rivertours.be.

Rondvaart:  ................................................................. € 1 pp. 
Kinderen < 3j.:  ..................................................varen gratis
Begeleide fi etstochten, bezoeken en wandelingen:  ........gratis

Prijzen

Fietsen

Tickets & info

Praktische info

Temse: Wilfordkaai - aanlegsteiger
Baasrode: Driehuizen - aanlegsteiger
Schelle: Rupeldijk - veersteiger
Rupelmonde: Toerisme Rupelmonde ‘Getijdenmolen’ - Nederstraat
St-Amands: Toeristische dienst ‘t Veerhuis - kaai
Hamme: restaurant Scheldeoord - Driegoten
Bornem: onthaalcentrum ZWOC - Noordelijk Eiland

Infostands

Met de steun en / of medewerking van o.a.:

 de gemeenten Temse, Bornem, Kruibeke, Schelle, 
Dendermonde, Sint-Amands, Hemiksem en Hamme 

Scheepvaartmuseum Baasrode, De Notelaer, museum Emile Verhaeren, 
Heemmuseum Heymissen, Gilliot- en Roelantsmuseum,

museum De Zilverreiger, Scheepvaartmuseum Mariekerke, 
Onthaalcentrum ZWOC, Durmetuin, Toerisme Waasland, Toerisme Scheldeland, 

Toerisme Klein-Brabant - Scheldeland, Grenzeloze Schelde, Natuurpunt

Op ontdekking langs de Schelde

Baasrode (Dendermonde)     Driehuizen, vlotsteiger

�  Rondvaarten (45 min.) met het schip Mozart om 11u, 12u, 
13u, 14u, 15u, 16u, 17u. Varen richting Vlassenbroek tot 
Moerzeke en het natuurreservaat ‘De Kramp’ en terug. 

�  Begeleide fi etstocht Baasrode - Dendermonde - Moerzeke - 
Kastel - Baasrode (± 15 km). Vertrek: 14u. Met korte stop in 
het kunstenaarsgehucht Vlassenbroek en te Dendermonde. 
Gratis fi etskaart op de stand.                                                                                   

�  Vrij fi etsen naar de andere vaarlocaties Temse en Schelle. 
Gratis fi etskaarten op de stand.

�  Geleide bezoeken aan het Scheepvaartmuseum Baasrode 
(1u) om 14u en om 16u. Is ook doorlopend toegankelijk van 
11u tot 18u.

Een organisatie van: Info over de Scheldehappening op
www.scheldehappening.be
www.rivertours.be
www.boottochtenscheldeland.be 

varen - fietsen - wandelen

www.scheldehappening.be



2010: 25 jaar boottochten op Schelde en Dender… 
25 jaar geleden, in 1985, ging het passagiersvaartproject van 
Rivertours (voorheen Reko) van start met een boottocht op de 
Schelde tussen Dendermonde en Rupelmonde met bezoek aan 
de Notelaer te Hingene. Datzelfde jaar vond ook een eerste 
vaart plaats op de Dender tussen Aalst en Geraardsbergen. 

Steeds op zoek naar win-winsituaties en samenwerking met 
andere betrokken partners hebben Rivertours en het netwerk 
waarvan Rivertours deel uitmaakt (Scaldisnet) in die periode 
getracht een specifi eke bijdrage te leveren tot de duurzame 
ontwikkeling van een ruim, attractief en leerrijk aanbod van 
regelmatige en betaalbare Schelde- en Dendertochten. 
Dat wordt op zondag 18 april 2010 gevierd met een grote 
Scheldehappening!
De ganse dag kan u deelnemen aan gegidste rondvaarten, 
begeleide fi etstochten en uitgestippelde wandelingen die u 
de pracht van het Scheldeland laten ervaren.   
Van de zuidelijke rand rond Antwerpen tot Dendermonde stellen 
alle Scheldegemeenten die dag hun bezienswaardigheden gelegen 
langs de Schelde gratis open voor het publiek. 
Via uitgestippelde fi etsroutes en de onovertroffen fi etspaden 
langs de Schelde kan u van de ene locatie naar de andere 
fi etsen. Nieuwe fi etskaarten, wandel- en vaarfolders vindt u op 
elke infostand. Kan u zich een betere start van het toeristisch 
vaarseizoen in Schelde- en Waasland voorstellen?  

Deelname: € 1 per rondvaart van 45 min. Alle begeleide 
fi etstochten en wandelingen en bezoeken zijn op 18 april gratis. 

Temse     Wilfordkaai- aanlegsteiger

�  Rondvaarten (45min.) met het schip Verdi om 11u, 12u, 
13u, 14u, 15u, 16u, 17u. Varen richting Hamme - Driegoten 
en St-Amands. 

�  Begeleide fi etstocht Temse - Bornem - Schelle - Hemik-
sem - Rupelmonde - Temse (± 25 km). Vertrek: 11u. 
Picknick voorzien. Gratis fi etskaart op de stand. 

�  Begeleide fi etstocht Temse - Hamme - Moerzeke - 
St-Amands - Temse (±  20 km) Vertrek: 13.30u. 
Gratis fi etskaart op de stand.

�                   familiefi etstocht Temse - Tielrode - Hamme - 
Driegoten - Weert (oude Schelde) - Temse  (± 14 km). 
Vertrek: 14.30u. Gratis fi etskaart op de stand.

�  Gratis proefritten met elektrische fi etsen. 
Doorlopend van 11u tot 18u.

�  Vrij fi etsen naar de andere vaarlocaties Schelle en Baasrode. 
Gratis fi etskaarten op de stand.

�  Geleide wandeling (45min.) naar de nieuwe Temsebrug 
en de oudste sluis, ‘t sas te Bornem om 14u en 16u. 

�  Geleid stadsbezoek (1u15min.) om 15u en 17u. 
Met o.a. bezoek aan De Zaat te Temse.

�  Vrij bezoek Durmetuin (Gentstraat 125 - Tielrode). 
Is doorlopend toegankelijk. 

Rupelmonde (Kruibeke)     

�  Geleide stadswandeling (1u) om 11u, langs het Zonne-
wijzerpad en de 16e eeuwse Getijdenmolen. 
Getijdenmolen (Nederstraat) is doorlopend toegankelijk. 

�  Vrij bezoek aan de Reynaerttentoonstelling in het Schelde-
domein Scaldiana (Gelaagstraat). Is doorlopend toegankelijk.

�  Fietskaarten gratis op de stand.

 

Hemiksem     Nijverheidsstraat (Abdij)

�  Vrij bezoek aan het park en het Heemmuseum Heymissen 
en Gilliot- en Roelantsmuseum gevestigd in de oude Sint-
Bernardusabdij. Is doorlopend toegankelijk.

�  Wandeling naar de vertrekplaats van de boot te Schelle. 
Gratis wandelkaartje aan het onthaal abdij (± 5 km h/t).

Schelle     Rupeldijk / Tolhuisstraat  - veersteiger

�  Rondvaarten (45 min.) met het schip Vivaldi om 11u, 12u, 
13u, 14u, 15u, 16u, 17u. Varen op de Rupel richting Boom - 
Niel en op de Schelde richting Hemiksem - Rupelmonde en 
terug. 

�  Begeleide fi etstocht Schelle - Hemiksem - Bazel - Temse - 
Bornem - Wintam - Schelle (± 25 km). Vertrek: 12.25u. 
Te Temse: keuze tussen deelname aan een rondvaart om 15u, 
een geleid stadsbezoek (15u tot 15.45u) of vrij verblijf. 
Verderzetting van de fi etstocht om 16u (Wilfordkaai - Temse).                                                                      
Gratis fi etskaart op de stand.

�  Geleide wandeling (1u) om 14u door Schelle van het 
‘Tolhuis’ naar het ‘Laarhof’. Ook gratis wandelkaartje.

�  Gratis proefritten met elektrische fi etsen. 
Doorlopend van 11u tot 18u.

� Geleide natuurwandeling (± 6 km) naar het Niels Broek 
om 13.30u. Gidsing Natuurpunt.

Hamme     infostand aan restaurant Scheldeoord - Driegoten

�  Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat 
Den Bunt om 13.30u (2u). Gratis wandelkaartjes op de stand.

�  Vrij fi etsen langs de Schelde- en Durmeoevers naar 
Temse voor een rondvaart. Gratis fi etskaarten op de stand.

Bornem / Hingene / 
Weert / Mariekerke      

�  Geleide bezoeken aan De Notelaer te Hingene om 11.45u, 
14u en 16u. 

�  Vrij bezoek aan het Zeesluis Wintam Onthaalcentrum 
(ZWOC) en het natuurgebied Noordelijk Eiland. 
ZWOC is doorlopend toegankelijk van 11u tot 18u.

�  Vrij bezoek aan de oudste sluis, ’t Sas te Bornem. 

�  Vrij bezoek aan museum De Zilverreiger te Weert (Schelde-
straat 18). Is doorlopend toegankelijk.

�  Geleid bezoek aan het scheepvaartmuseum te Mariekerke
(Omgangstraat 34-38) om 15u. Is doorlopend toegankelijk.

St-Amands     Infostand in vvv ’t Veerhuis - kaai

� Vrije fi etstocht St-Amands - Baasrode - Moerzeke-Kastel - 
Mariekerke - St-Amands. Gratis fi etskaart op de stand.

�  Gratis proefritten met elektrische fi etsen. 
Doorlopend van 11u tot 18u.

� Geleide wandeling (1u) in St-Amands om 14u, langs de kaai 
en het vernieuwde grafmonument van Emile Verhaeren.

� Geleid bezoek (1u) aan het provinciaal museum Emile 
Verhaeren om 15u. Is ook doorlopend toegankelijk van 11u 
tot 18u. 

Op ontdekking langs de Schelde: per boot, met de fiets en te voet...

verschillende locaties gelegen 
op de fi etsroutes

Toerisme Rupelmonde
‘Getijdenmolen’ - Nederstraat


