Op het water : roeiboten, waterfietsen, boottrips, riviertoerisme, enz.

In dit topic vind je de volgende items:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Parken en attracties omtrent water & milieu
Roeiboten - waterfietsen - bootjes
Elektro-boten - fluisterboten
Boottrips & Riviertoerisme - binnenland (Schelde, Leie, Maas, ...)
Boottochten aan zee en zeilen op zee
Getijdentabel (eb en vloed)
Overzetdiensten - veerponten

Was je op zoek naar kano en kajak verhuur? Die vind je in dit apart topic .
1. Waterparken & milieu
- 2200 Herentals : Hidrodoe Watercentrum. Hidrodoe is een interactief water-doe-centrum
van de watermaatschappij Pidpa. Voor ouders is het een combinatie van een watermuseum en
een studiecentrum over water. Voor kinderen is het een doe-park en een waterpretpark. Breng
een bezoekje aan de
website van Hidrodoe - en dan wil je zeker naar het échte
waterpark.
- 3010 Leuven : het provinciaal domein in Kessel-Lo (nabij Leuven) heeft een
waterspeeltuin met dammen, een Ecohuis met permanente watertentoonstelling en een
waterzuiveringsinstallatie met planten.
Klik hier voor de link .
- 9000 Gent : Blaarmeersen Sport- en Recreatiepark. Blaarmeersen is een groene parel
aan de Gentse Watersportbaan: een oase van rust en tegelijk een baken van sportiviteit. Het
Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen is dagelijks gratis toegankelijk (maar voor toegang met
de auto moet je betalen). Meer info:
Gent.be/Blaarmeersen
- De Milieuboot - Educatief Centrum De Waterkant. De Milieuboot neemt je mee voor een
boeiende en leerzame verkenningstocht op de Vlaamse rivieren en kanalen. Tijdens deze
ontdekkingstocht kan je observeren, je kennis bijschaven, actief meedenken en meewerken.
Tijdens de schooldagen zijn de tochten vooral bedoeld voor de leerlingen van de tweede en
derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. Op
woensdagnamiddagen en in de weekends zijn verenigingen, milieuraden, families,
vriendengroepen en individueel geïnteresseerden van harte welkom om met de milieuboot mee
te varen. Tijdens het najaar 2011 vaart de Milieuboot o.a. op het Albertkanaal, het Kanaal
Dessel-Schoten en het Kanaal Dessel-Kwaadmechelen. En tijdens het voorjaar 2012 op het
Kanaal Bocholt-Herentals, het Albertkanaal en de Zuid-Willemsvaart. De precieze gegevens
vind je op het boekingsformulier op deze website:
Milieuboot.be
2. Roeiboten - waterfietsen - "bootjes"
-
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9100 Sint-Niklaas : Recreatiepark De Ster
3. Elektroboot - fluisterboten
- In het Maascentrum De Wissen in Dilsen-Stokkem (in Limburg) kan je van april tot oktober
met een elektrisch aangedreven en eenvoudig te besturen fluisterboot een tochtje over de Oude
Maas maken. Die vaartocht kan je combineren met een 'struinwandeling' langs de Maas.
Reserveren is wel nodig. Meer informatie:
DeWissen.be
- Ook op de Maasplassen in 3640 Ophoven/Kinooi kan je met jouw familie een boottrip
maken met een elektrische boot. Stilsloep verhuurt er 6m lange boten met een elektromotor:
gemakkelijk te bedienen en je hebt geen vaarbewijs nodig. Je kan individueel huren per uur, per
dag of per dagdeel (bv. van 18u tot 21u). De boten hebben een kleine tentconstructie die je bij
heel warm weer als beschermende zonnewering voor de kinderen kan gebruiken. Meer info:
Stilsloep.be
- Op één van de vijvers van het Provinciaal Recreatiepark in Kessel-Lo (nabij Leuven) kan
je electroboten huren. Meer informatie:
Provinciaal Domein Kessel-Lo .
4. Boothuur - boottrips & Riviertoerisme - binnenland
- Rivertours heeft 6 passagiersschepen met een capaciteit 20 tot 350 personen. De rederij
biedt van mei tot september dagelijks boottochten aan die vaak gecombineerd worden met
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geleide bezoeken en (korte) fietstochten. Je kan er dus individueel inschrijven. Rivertours vaart
op de mooiste bevaarbare rivieren en kanalen in Midden-België: de Schelde, de Dender, het
Zeekanaal Brussel-Schelde, het kanaal Leuven-Dijle, het kanaal Charleroi-Brussel en het
Centrumkanaal. Er zijn 20 opstapmogelijkheden: in Aalst, Affligem, Anderlecht, Antwerpen,
Baasrode, Beersel, Boom, Boortmeerbeek, Brussel, Denderleeuw, Dendermonde, Drogenbos,
Geraardsbergen, Grimbergen, Halle, Hemiksem, Humbeek, Ittre, Kampenhout,
Kapelle-o/d-Bos, Laken, Leuven, Liedekerke, Mechelen, Ninove, Ronquières, Roosdaal,
Rupelmonde, Schelle, Sint-Amands, Strépy-Thieu, Temse, Thieu, Tubize, Vilvoorde, Willebroek
en Zemst. Meer informatie:
Rivertours.be
- Met de Boottochten Jan Plezier kan je vertrekken uit Antwerpen, Boom, Rupelmonde,
Steendorp of Gent. Jan Plezier biedt de keuze tussen vier boottochten: een boottocht in de
Antwerpse haven (vertrek aan het MAS, de Londenbrug of Kaai 31), een boottocht in de
Rupelvallei (Boom), een boottocht in de Scheldevallei (Rupelmonde of Steendorp) of een
boottocht in Gent (Snepkaai of Ketelsvest). Voor elk van die 4 routes kan je kiezen tussen een
boottocht van 2 uur en 5 uur. Antwerpenaars hebben nog een vijfde mogelijkheid, nl. de
Pannenkoekenboot: een uurtje varen op zondag (vertrek om 12u00, 13u30, 15u00, 16u30). Alle
prijzen en alle voorwaarden vind je op
JanPlezier.be
- Antwerpen : rederij Flandria Antwerpen. De oudste rederij van Vlaanderen - bekend voor
zijn havenrondvaarten en boottochten op de Schelde. Flandria heeft momenteel 4 grote boten
(Brabo 20, Flandria 1, Flandria 18, Flandria 24) en de restaurantboot La Pérouse (Flandria 16).
Richtprijs voor de havenrondvaart van 1,5 uur: 8 Euro voor kinderen, 10 Euro voor
volwassenen. Vetrek: aan de Londenbrug (Londenstraat, Antwerpen). Flandria organiseert ook
eendagsreizen naar Nederlandse havens. Meer informatie:
rederij Flandria .
- Antwerpen : Spring Riviercruises. Havenvaarten of Scheldetochten met de Spring, een
nieuwe boot (2007) voor max. 12 personen. Hier kan je niet individueel inschrijven: je moet dus
zelf voor het volledige gezelschap zorgen. Link:
Spring-Rivercruises.be
- Antwerpen : Rederij Antverpia (Group Baeck) heeft twee schepen: de Kempenaar (44
zitplaatsen) en de Antverpia 17 (180 zitplaatsen). Beide schepen kunnen enkel volledig
afgehuurd worden: je kan hier dus niet individueel inschrijven. Er zijn twee opstapplaatsen:
St.-Jozef Olen en Elzasweg Antwerpen. Meer informatie:
Rederij Antverpia .
- Antwerpen : Pallieter, de rondvaartboot aan het MAS (Museum aan de Schelde) van de
toerisme-organisatie Tourist Tram Lier. Er is een rondvaart van ongeveer 1,5u langs een tiental
dokken van de haven van Antwerpen. Richtprijzen:kinderen -4j gratis, kinderen -j-12j betalen 5
euro, vanaf 12j en volwassenen: 8 Euro. Er zijn twee afvaarten per dag op weekdagen, en drie
op weekkenddagen. Link 1:
pallieter.eu . Link2: TouristTram Lier .
- Brugge : Raderboot Damme-Brugge (S.W. Lamme Goedzak): tussen 1 april en 15 oktober
kan je 5 keer per dag tussen Brugge en Damme varen. Vanuit Damme vertrekt de Lamme
Goedzak om 09u15, 11u00, 13u00, 15u00 en 17u20. Vanuit Brugge: om 10u00, 12u00, 14u00,
16u00 en 18u00. Een trip duurt 35 minuten (enkel). Aanlegsteiger in Brugge: Noorweegse Kaai
31 (nabij Dampoort). De prijzen voor 2010 voor heen en terug waren: kinderen (3j-11j) 5,50
Euro, volwassenen 7,50 Euro. Meer informatie:
Rederij Doornzele .
- Brugge : rondvaarten van een half uur op de Brugse reien, van begin maart tot half
november. Er zijn vijf opstapplaatsen, verspreid over Brugge. Hou er rekening mee dat je bij
mooi weer tijdens schoolvakanties soms zal moeten wachten. Prijs voor kinderen van 4j tot 11j:
3,20 Euro. Voor volwassenen: 6,90 Euro. Link 1:
Stad Brugge . Link 2: Rederij nv Stael
- Diksmuide : 't Buitenbeentje stelt een boottocht op de IJzer voor, bv.

3/7

Op het water : roeiboten, waterfietsen, boottrips, riviertoerisme, enz.

Diksmuide-Stuivekenskerke-Tervaete: 1,5 tot 2 uur (h/t). Prijs is afhankelijk van tijdsbestek e.d.
Meer informatie: klik op de site van
't Buitenbeentje op "Aanbod".
- Eeklo : boottocht op de Leie. River Yachts biedt motorjachtverhuur voor 2-12 personen
(dus ook voor één gezin). Je kan kiezen tussen een dagtrip, bv. Eeklo-Gent-Deinze-Eeklo, een
weekend of meerdaagse vaarvakanties. In vergelijking met de vorige verhuurders betaal je hier
veel meer, maar je krijgt er ook veel meer voor in de plaats. Het kleinste model is een
zespersoons boot met douche, toilet, airco in de middenkajuit e.d. Meer informatie:
River
Yachts.be
- Gent (centrum) : toeristische rondvaart door Gent met Gent-Watertoerist. Tussen 11u en
18u is er om het half uur een afvaart. Er zijn meerdere mogelijkheden, elk met een andere
vertrekplaats. Richtprijs voor de rondvaart "Highlights of Ghent", 60 minuten: 5 Euro voor
kinderen 3j t/m 11j, 7,50 Euro voor studenten en 8 Euro voor volwassenen. Meer informatie:
homepage
DeBootjesVanGent.be of webpagina boottochten .
- Gent (centrum) : toeristische rondvaart door Gent met Boat in Gent. Tussen 1 maart en
half november, van 10u tot 18, afvaart elke 20 minuten. Afspraak om 50m van het Gravensteen.
Ook hier je meerdere mogelijkheden, zoals bv. "Het Middeleeuwse Centrum", een boottocht van
50 minuten: 3,50 Euro voor kinderen 3j-12j en 6,50 Euro voor volwassenen. Meer informatie:
BoatinGent.be
- Gent (Leie) : boottocht op de Leie. Bij Minerva Boten (Coupure rechts, Gent) kan je een
motorboot(je) huren van Pasen tot oktober. Je betaalt er per uur (min. 2 uur) en je hebt keuze
tussen drie types. Je kan jouw eigen boot huren van 13u tot 19u (in juni, juli en augustus:
10u-20u). Meer informatie:
MinervaBoten.be
- Gent (Leie) : boottocht op de Leie. Met Robert en Annie Den Haese en hun Ocean Mist
Lounge, een 10m lange knikspantkruiser. Opstapplaats is Gent, en je moet de boot volledig
huren (max. 8 personen). Meer informatie:
LeieBoottochten.be
- Gent (Leie) : boottocht op de Leie. Met een grote passagiersboot van Benelux Rederij kan
je, als individueel gezin, een Leiecruise maken. Er is een vertrek twee tot drie keer per week,
telkens 13u-17u30, met vertrek en aankomst in Gent. Tijdens zo'n bootcruise door de
Leiestreek zie je een prachtige natuur, pittoreske dorpjes en de mooie villa's van het
schildersdorp Sint-Martens-Latem. Prijs: 9,50 Euro voor kinderen tot 12 jaar, 14 Euro per
volwassene. Meer informatie:
Rederij Benelux.
- Lanaken : boottocht op de Maas. Toerisme Lanaken vertegenwoordigt de Nederlandse
rederij Stiphout. Er zijn meerdere vaarroutes en programma's, telkens met vertrek vanuit
Maastricht (NL). Meer informatie:
VVV Lanaken.
- Lanaken : boottocht met de Belvedere pendelboot tussen Lanaken en Oud-Rekem, naar
het Domein Pietersheim. Elke zondag in juli en augustus 2011: vertrek uit Lanaken (brug
Tournebride) om 12u, 14u, 16u en 18u. Vertrek vanuit Oud-Rekem (Kanaalkom) om 11u, 13u,
15u en 17u. Meer informatie: Gemeente Lanaken, "
Zomerse Zondagen 2011 ".
- Mechelen : met V-Zit (Malinksa) kan je bootje varen op de Dijle (Binnendijle), ook voor
individuele toeristen. Link:
v-zit.be.
- Ophoven (Belgisch-Limburg): boottocht op de Maas met Marec (Maaslandse
Recreatiecentra). De Paep van Meinecom III is een grote rivierboot die het hele jaar op de
Maas en de aangrenzende meren vaart. Uitvalsbasis is in Ophoven, nabij jachthaven De
Spaanjerd. De meeste routes worden gevaren in het gebied Ophoven, Stevensweert,
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Maasbracht, Thorn en Maaseik. In principe is de boot enkel voor groepen, maar Marec schrijft
op zijn website heel duidelijk dat je als gezin han aansluiten bij een groep: "bel ons als je
individueel wil aansluiten bij een groep", zegt Marec.In juli en augustus is er een pendeldienst
voorzien voor wie een one-way boekt. Meer informatie:
Marec.be/Rondvaarten.html
5. Aan zee : boottochten en zeiltochten op zee
Hou er rekening mee dat kinderen gemakkelijk zeeziek kunnen worden met een volle maag.
Bespreek vooraf met de rederij of de verhuurder wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn
voor kinderen.
- Amfibieboot Normandie (zeetochten.be) :
- boottochten van een half uur op de Noordzee, met de Normandie (amfibie-boot). Prijs: 5
Euro p/p. Tijdens het jaar: enkel tijdens het weekend, enkel vertrek uit Sint-Idesbald. Tijdens juli
en augustus komt de Normandie naar Nieuwpoort-Bad (op maandag), naar Oostduinkerke (op
dinsdag), naar De Panne (op woensdag), naar Sint-Idesbald (op donderdag), naar
Oostduinkerke (op vrijdag) en naar Koksijde of Sint-Idesbald (op zaterdag en/of zondag). Meer
informatie en reservatie:
zeetochten.be / Rodeo.
- Rederij Seastar (Nieuwpoort) :
- Havenrondvaarten op de monding van de IJzer te Nieuwpoort, ijzertochten tussen
Nieuwpoort, Diksmuide en Ieper. Meer informatie en reservatie:
Seastar.be
- Magic Sailing :
- Zeiltrips vanuit Nieuwpoort. Dagtrip: 09u-17u, richtprijs 60 Euro p/p (picknick inbegrepen).
Weekendformule met overnachting aan boord: richtprijs 160 Euro p/p. Meer informatie en
reservatie:
Magic Sailing.
- Zeiltochten met de Hanne :
- Halve dag (09u30-13u of 13u30-17u), dagtrip (09u30-17u) of meerdaagse zeiltrip.
Richtprijzen: halve dag 50 Euro p/p, dagtrip 80 Euro p/p. Weekend-zeiltrips en meerdaagse
trips ook mogelijk. Meer informatie en reservatie:
Hanne (Hans en Anne
Heuninckx-Naessens).
- As-Tian Zeilcharters Adventure & Sailing :
- Dagtrips (09u30-17u) vanuit Nieuwpoort, bv. naar Oostende of Duinkerke. Richtprijs 80
Euro. Ook meerdaagse trips mogelijk. Meer informatie en reservatie:
Adventure & Sailing
Zeilcharters
As-Tian.
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- The Outsider Coast (Nieuwpoort) :
- Organiseert tientallen activiteiten aan de kust, zoals Zeekajak (niveau +16j), Kajak op de
binnenvaart in Nieuwpoort (niveau +10j), Reuzenkano op de binnenvaart (voor iedereen),
Vlottentocht (niveau +10j), Zeeraften (niveau +16j en 100m kunnen zwemmen), Zeilwagenrijden
(in Westende, niveau +14j). Meer informatie en reservatie:
The Outsider Coast .

Meer informatie over een uitstapje naar zee vind je in ons apart topic "Naar Zee".
6. Getijdentabel - eb en vloed
Kennis van het tijdstip van laagwater (eb) en hoogwater (vloed) is van levensbelang voor de
scheepvaart, die moet afrekenen met ondiepten en zandbanken. Voor toeristen is het niet van
levensbelang, maar het is wel heel leuk om te weten wanneer jouw kinderen op het strand hun
zandkastelen moeten bouwen. De Vlaamse Hydrografie heeft op haar website een
downloadlijst met de voorspellingen voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge,
Zeebrugge,Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam. Die algemene infopagina vind je
hier
.
Vlaamse Hydrografie geeft ook een (gratis) getijboekje uit dat je gratis kan afhalen in de
Toeristische Diensten van Nieuwpoort, Oostende, Zeebrugge en Blankenberge. Wie niet kan
wachten tot hij/zij aan zee is kan dat boekje nu al gratis downloaden. Het is een boekje van 64
blz, en voor wie dit via een smartphone wil doen:
opgelet: pdf van 2,1 Mb
.
7. Overzetboten - veerdiensten
- Ja, ze bestaan nog: overzetdiensten voor wandelaars en fietsers. Waterwegen en
Zeekanaal, een nv van publiek recht, heeft de veerdiensten overgenomen van de oude
Administratie Waterwegen en Zeewezen. Waterwegen en Zeekanaal heeft momenteel 12
pontondiensten in gebruik, en WenZ geeft ook nog informatie over drie externe
overzetdiensten). De algemene webpagina van de Veerdiensten vind je
via deze link.
Het bestand met nuttige en praktische info van onderstaande veerboten kan je hier downloaden
(
e
en pdf van 6 blz, 56 Kb
).
-

Zeeschelde : Schellebelle L.O. - Schellebelle R.O.
Zeeschelde : Berlare L.O. - Appels R.O.
Zeeschelde : Hamme Moerzeke L.O. - Baasrode R.O.
Zeeschelde : Hamme Moerzeke L.O. - Sint Amands R.O.
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-

Zeeschelde : Hamme Moerzeke L.O. - Mariekerke R.O.
Zeeschelde : Hamme Drie Goten L.O. - Bornem Weert R.O.
Zeeschelde : Rupelmonde L.O. – Wintam.
Zeeschelde : Bazel L.O. - Hemiksem R.O. (Zuiderveren)
Zeeschelde : Kruibeke L.O. - Hoboken R.O. (Zuiderveren)
Zeeschelde : Lillo R.O. - Doel L.O.
Rupel : Boom R.O. – Klein Willebroek L.O.
Rupel : Schelle R.O. - Wintam L.O.
Leie : Veer van Afsnee
Leie : Veer van Baarle-Drongen
Dender : Veer van Idegem (naar het provinciaal domein De Gavers)

Kano of kayak huren ?
- Was je op zoek naar kano en kajak verhuur? Die vind je in dit apart topic .
- En was je op zoek naar rafting of vlottenbouw? Klik dan hier .

Laatste update : 25 juni 2011. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld.

Vermelding op deze pagina is gratis: mail info@UitstapjesMetKinderen.be

7/7

