
Heerlijke rondvaarten op  
onze rivieren vanuit Antwerpen, 

Mechelen, Boom, Temse,  
Genk en Willebroek.
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Een schip in de haven is 
veilig, maar schepen zijn niet 
gemaakt om niet te varen.



Ervaar het plezier dat varen op onze waterwegen u kan bieden. Geniet van de onverwachte 

pracht en de weldoende rust van het landschap dat traag voorbijglijdt. En laat u verrassen 

door een kort bezoek aan pittoreske plaatsen onderweg. 

Ontdek de pracht van de waterkant
Rederij Riverstar laat de Schelde en haar 

zijrivieren ontdekken. U ontdekt de mooiste 

plaatsen aan de waterkant en bezoekt de 

boeiende locaties waar televisieseries als Stille 

Waters en Over Water werden opgenomen.

Echte ontspanning in alle comfort
Een dagtrip op de salonboot Wilford van Riverstar 

biedt u échte ontspanning in alle comfort. U 

geniet van het prachtige landschap bij een lekker 

glaasje en een heerlijke maaltijd. In de namiddag 

kan u snoepen van onze ijsjes en pannenkoeken, 

heerlijk in open lucht op het dakterras of lekker 

warm achter glas bij minder mooi weer.

Een unieke en leerrijke ervaring
Onze waterlopen zijn ons dierbaarste erfgoed. 

Onze ervaren gidsen en kapiteins vertellen u alles 

over onze rivieren en kanalen, over het Sigmaplan 

en over onze wereldhaven, waar elk schip zijn 

verhaal heeft.

Wacht niet langer en boek nu
Aarzel niet en boek nu uw uitstap, voor uzelf, al 

dan niet met partner of familie, of in groep, met 

vrienden, collega’s of leden van uw vereniging. 

En ontdek uw eigen streek op het water, in alle 

comfort, zonder files en met respect voor het 

milieu.

Varen langs getijderivieren,  
kanalen en sluizen 
Vaar langs onze getijderivieren en ontdek de 

plaatsen waar televisieseries als Stille Waters, 

Over Water, Flikken Maastricht en Terug naar 

Oosterdonk werden opgenomen.

Wist u … 
•  dat de Schelde, de Durme, de Dender, de Rupel 

en de Dijle getijderivieren met een tijverschil 

van zo’n zes meter zijn? Vier maal per dag 

verandert het aanzicht van deze rivieren 

ingrijpend. België is het enige land in Europa 

waar het tijverschil op de rivieren zo groot is.

•  dat de Schelde 360 kilometer lang is?

•  dat de waterbus op de Schelde een snelheid van 

40 kilometer per uur haalt en ongeveer 120 liter 

diesel verbruikt?

•  wat een “GOG” is?

•  wat het Sigmaplan inhoudt? 

•  tot waar de getijden op de Schelde werken? 

•  waarom sluizen nodig zijn?

Heerlijke rondvaarten 
op onze rivieren vanuit 
Antwerpen, Mechelen, 
Boom, Temse, Genk  
en Willebroek.
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NIET TE MISSEN: OPENING VAN HET TOERISTISCH SEIZOEN  
OP ZATERDAG 13 EN ZONDAG 14 APRIL

In ons vaarprogramma voor 2019 bieden we u vier verschillende tochten aan onder de deskundige 

leiding van Danny Deckers, senior adviseur bij het Havenbedrijf Antwerpen. Danny is de auteur van 

het nieuwe boek “De haven, mijn wereld” en heeft al tal van buitenlandse delegaties door de haven 

van Antwerpen begeleid. Koningen, presidenten en ambassadeurs leerden met hem de haven van 

Antwerpen kennen. Tijdens de vaart vertelt Danny u boeiende verhalen over Antwerpen en de haven.

•  Zaterdag 13 april:  

Antwerpen, Linkeroever (Jachthavenweg) 

Route: varen op de Schelde naar het 

Deurganckdok, met Danny Deckers.  

Rondvaart van 14.00 tot 17.00 uur: € 13,00 pp 

Rondvaart met Tapasbuffet, van 18.00 tot  

22.00 uur: € 59,00 pp

•  Zondag 14 april:  

Antwerpen, Linkeroever (Jachthavenweg) 

Route: varen op de Schelde naar het 

Deurganckdok, met Danny Deckers.  

Rondvaart met aperitief en hapjes,  

van 10.00 tot 13.00 uur: € 22,00 pp 

Rondvaart van 14.00 tot 17.00 uur: € 13,00 pp

4 | VAARPROGRAMMA 2019



ANTWERPEN VANAF HET WATER 

Ontdek de stad, het MAS, het Eilandje, Lillo, Fort Liefkenshoek en de grote containerschepen  

in het Deurganckdok. Of breng een bezoek aan onze noorderburen in Bergen op Zoom,  

die onder het zeeniveau wonen.

Varen naar het MAS, Red Star Line  
en het Eilandje
Daguitstap van 9.30 tot 18.00 uur: € 32,00 pp

Lunch met koude schotel aan boord (vooraf te 

reserveren): vleesschotel: € 13,00, visschotel:  

€ 16,00*

•  Temse, Wilfordkaai: dinsdag 8 oktober 

•  Boom, Kaai: zaterdag 15 juni

•  Willebroek, Groene Laan: vrijdag 17 mei en 

donderdag 29 augustus

Bergen op Zoom
Daguitstap van 9.30 tot 19.00 uur: € 36,00 pp

Lunch met koude schotel aan boord (vooraf te 

reserveren): vleesschotel: € 13,00, visschotel:  

€ 16,00*

Varen via de haven naar het Schelde-Rijnkanaal, 

versassen in de Kreekraksluis en varen naar 

Bergen op Zoom, een vestingstad met een rijk 

verleden. Aankomst in Bergen op Zoom om 13.00 

uur. Een kwartiertje wandelen tot in de historische 

binnenstad, met smalle straatjes, oude pleintjes 

en tal van monumenten. Het centrum is autovrij 

en is een bezoek meer dan waard.

•  Antwerpen, Siberiastraat (naast het 

pomphuis): vrijdag 19 april, vrijdag 24 mei, 

vrijdag 28 juni, zaterdag 14 september en 

donderdag 17 oktober

Fort Liefkenshoek en het 
Deurganckdok
Daguitstap van 9.30 uur tot 18.00 uur: € 32,00 pp

Lunch met koude schotel aan boord (vooraf te 

reserveren): vleesschotel: € 13,00, visschotel:  

€ 16,00*

Varen op de Schelde naar het Deurganckdok en 

de grote containerschepen. Bezoek aan het Fort 

Liefkenshoek in Beveren, op de linkeroever. 

•  Temse, Wilfordkaai:  

woensdag 22 mei, donderdag 8 augustus  

en donderdag 5 september

•  Boom, Kaai:  

donderdag 6 juni, zaterdag 5 oktober  

en zaterdag 21 september

•  Mechelen Battel:  

donderdag 9 mei, donderdag 20 juni, 

donderdag 22 augustus en donderdag  

3 oktober

•  Antwerpen, Linkeroever:  

zaterdag 8 juni en woensdag 7 augustus 

Van 12.00 tot 18.00 uur: € 22,00 pp

Een mens zonder  
doel is als een  
schip zonder roer. 

NIEUW
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VAREN OP DE SCHELDE,  
DE RUPEL, DE DIJLE EN HET  
KANAAL LEUVEN-DIJLE

Daguitstap van 9.00 uur tot 18.00 uur: € 32,00 pp

Lunch met koude schotel aan boord (vooraf te 

reserveren): vleesschotel: € 13,00, visschotel:  

€ 16,00*

Rondvaart op de Schelde, de Rupel en de Dijle  

en geleid bezoek aan Mechelen.

•  Dinsdag 14 mei: van Temse naar Mechelen

•  Donderdag 26 september:  

van Temse naar Mechelen

•  Zaterdag 22 juni:  

van Battel naar Kampenhout 

Varen op het kanaal Leuven-Dijle,  

van 14.00 tot 18.00 uur: € 22,00 pp

STILLE WATERTOCHT

Daguitstap van 9.30 uur tot 18.00 uur: € 32,00 pp

Lunch met koude schotel aan boord (vooraf te 

reserveren): vleesschotel: € 13,00, visschotel:  

€ 16,00*

Rondvaart naar Sint Amands.

•  Mechelen, Battel: vrijdag 5 juli

•  Boom, Kaai:  

vrijdag 31 mei en zaterdag 12 oktober

•  Antwerpen, Linkeroever (Jachthavenweg): 

woensdag 11 september

•  Willebroek, Groene Laan:  

donderdag 10 oktober 

•  Temse, Wilfordkaai: zaterdag 27 april 

Van 14.00 tot 18.00 uur: € 22,00 pp

Bepaal je koers aan de hand van de sterren, niet aan de 
hand van de lichten van ieder schip dat passeert. 
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PANNENKOEKENBOOT VOOR GROOT EN KLEIN

Korte rondvaart van 15.00 tot 17.00 uur,  

met pannenkoeken à volonté.

Prijs: volwassenen: € 19,00 pp, kinderen  

van 3 tot 12 jaar: € 14,00 pp.

•  Temse, Wilfordkaai:  

paasmaandag 22 april, woensdag 1 mei, 

donderdag 30 mei, pinkstermaandag 10 juni, 

zondag 11 augustus, zondag 1 september, 

zondag 29 september, zondag 13 oktober en 

vrijdag 1 november (Allerheiligen)

•  Boom, Kaai (Veersteiger):  

zondag 7 april, zondag 26 mei, zondag  

23 juni, zondag 25 augustus en zondag  

6 oktober

•  Antwerpen, Linkeroever (Jachthavenweg): 

woensdag 17 april, zondag 2 juni, zondag  

18 augustus en zondag 22 september

•  Willebroek, Groene Laan:  

zondag 5 mei en zondag 27 oktober

Het huwelijk is een 
stormachtige zee  
waarvoor nog geen 
kompas is uitgevonden. 
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BRUNCHEN OP ZONDAG 

Rondvaart met ontbijtbuffet, lunchbuffet en 

dessertenbuffet, van 10.00 tot 17.00 uur.

Prijs: volwassenen: € 69,00 pp, kinderen tot  

11 jaar: € 34,50 pp.

Gezellig varen met vrienden en familie.  

De rondvaart begint met een uitgebreid 

ontbijtbuffet. ’s Middags is er een lunchbuffet 

met drie verschillende hoofdgerechten. In de 

namiddag sluiten we af met een dessertenbuffet.

•  Zondag 21 april (paasbrunch): Boom, Kaai

•  Zondag 9 juni: Boom, Kaai

•  Donderdag 15 augustus (moederdag):  

Temse, Wilfordkaai 

Voor alle mama’s is er een geschenk.

•  Zondag 8 september: Boom, Kaai

•  Zondag 15 september: Mechelen, Battel

CULINAIRE TOCHTEN

Aspergeboot
Speciale rondvaart met asperges à volonté:  

€ 69,00 pp

Aspergesoep – Aspergebuffet à volonté: 

asperges met mousselinesaus, asperges op z’n 

Vlaams, asperges met Gandaham, asperges met 

gerookte zalm, asperges met gepocheerde zalm. 

Vergezeld van diverse salades, gevulde eitjes, 

krielaardappeltjes en ovenverse broodjes – Als 

zoete afsluiter een fantasie van aardbeien.

•  Zaterdag 11 mei: Antwerpen, Linkeroever  

Van 19.00 tot 23.00 uur 

•  Zondag 19 mei: Temse, Wilfordkaai 

Van 12.00 tot 17.00 uur

Barbecuerondvaart
Rondvaart op de Schelde met barbecue 

aan boord, van 12.00 tot 17.00 uur, met vijf 

vleessoorten, saladebuffet en dessert: € 69,00 pp 

•  Zondag 30 juni: Temse, Wilfordkaai

Wildfestijn
Rondvaart op de Schelde van 12.00 tot 17.00 uur, 

met herfstbuffet en verschillende wildgerechten: 

€ 69,00 pp

•  Zondag 20 oktober: Temse, Wilfordkaai
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CANDLELIGHT CRUISES

•  Zaterdag 1 juni: Antwerpen, Linkeroever  

Rondvaart met menu, van 19.00 tot 23.00 uur: 

€ 69,00 pp 

Aperitiefhapje – Sint-Jacobsvruchten met 

witloofsnippers – Lamsfilet met asperges – 

Aardbeiendessert 

•  Zaterdag 17 augustus:  

Antwerpen, Linkeroever 

Rondvaart met barbecue aan boord, van 19.00 

tot 23.00 uur, met vijf vleessoorten en vis, 

saladebuffet en dessert: € 69,00 pp

•  Zaterdag 24 augustus: Temse, Wilfortkaai 

Temse in de wolken: rondvaart met menu,  

live muziek en vuurwerk, van 19.00 tot  

24.00 uur: € 69,00 pp 

Aperitiefhapje – Vissersbordje met gerookte 

vis – Soepje van garnalen – Varkenshaasje 

met graanmosterd en groentengarnituur – 

Dessertbordje 

•  Zaterdag 31 augustus: Temse, Wilfordkaai 

Rondvaart met barbecue aan boord, van  

19.00 tot 23.00 uur, met vijf vleessoorten en 

vis, saladebuffet en dessert: € 69,00 pp 

Vis behoort driemaal te 
zwemmen: eerst in de zee, 
dan in de boter, en tenslotte 
in een goede wijn.
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VAREN IN ZUID LIMBURG, KANNE,  
MAASTRICHT EN LUIK 

Wist u …
•  dat er bijna tien jaar werd gewerkt aan  

het Albertkanaal?

•  dat er 10.000 arbeiders aan gegraven hebben?

•  dat het Albertkanaal 129 km lang is?

•  dat er van 1954 tot 1993 onder de Cannerberg 

in Kanne een geheim NAVO-kwartier was 

gevestigd?

•  dat dit kwartier zich 50 m onder de grond 

bevond, 8 km aan gangen had en 400 kantoren 

telde? 

•  dat Duitse troepen op 10 mei 1940 niet meer 

dan 15 minuten nodig hadden om het fort  

van Eben Emael in te nemen?

•  dat dit het begin was van de Tweede 

Wereldoorlog in België?

•  dat het ‘onneembare’ fort in 1932 in  

de mergelgrotten werd gebouwd als 

bescherming tegen de Duitsers?

•  dat de bouw van het fort toen 50 miljoen 

Belgische frank kostte? 

•  dat we in de sluis van Klein Ternaaien  

zo’n 15 meter moeten zakken om naar  

de Maas te varen? 

•  waarom de 57 bruggen moeten opgehoogd 

worden naar 9,10 meter? 

•  waar ons drinkwater vandaan komt? 

De zon maakt bloemen, 
warmte, hei. De zee maakt 
stil – wat maken wij?
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DIT JAAR VAREN WE IN JULI EN DECEMBER NAAR HET MOOIE ZUID-LIMBURG

BEZOEK MAASTRICHT, LUIK EN DE GROTTEN VAN KANNE

•  Van Genk naar de grotten van Kanne: 

zaterdag 13 juli, dinsdag 23 juli,  

vrijdag 26 juli en woensdag 31 juli 

Boottocht langs de mergelwanden van  

het Albertkanaal, van 10.00 tot 18.00 uur: 

€ 35,00 pp (inclusief inkomticket voor de 

grotten) 

Lunch met koude schotel aan boord (vooraf te 

reserveren): vleesschotel: € 13,00, visschotel:  

€ 16,00* 

In Kanne wacht de gids ons op voor een 

bezoek aan de grotten en een degustatie van 

het Grottenbier.

•  Van Genk naar Maastricht:  

donderdag 18 juli en donderdag 25 juli 

Boottocht met ontbijtbuffet en diner,  

van 9.30 tot 21.00 uur: € 69,00 pp 

Varen op het Albertkanaal en de Maas, met 

een bezoek aan Maastricht. Onderweg zakken 

we in de diepste sluis van België.

•  Van Genk naar Luik:  

zaterdag 20 juli en zondag 28 juli  

Boottocht met ontbijtbuffet en diner,  

van 9.30 tot 21.00 uur: € 69,00 pp 

Varen naar Luik met vrij verblijf in de stad. 

•  Pannenkoekenboot in Genk: zondag 14 juli 

Rondvaart met pannenkoeken à volonté,  

van 15.00 tot 17.00 uur. 

Prijs: volwassenen: € 19,00 pp, kinderen:  

€ 14,00 pp 

•  Nationale Feestdag in Genk: zaterdag 21 juli 

Boottocht met barbecue aan boord,  

van 12.00 tot 17.00 uur: € 69,00 pp

•  Zomeravond met live muziek en barbecue  

in Genk: zaterdag 27 juli  

Boottocht met barbecue en live band,  

van 18.30 tot 23.00 uur: € 69,00 pp 

Ambiance verzekerd met Joshua!

•  Van Hasselt naar Antwerpen:  

vrijdag 2 augustus  

Varen op het Albertkanaal met verschillende 

versassingen en een vrij verblijf in Antwerpen. 

Van 9.00 tot 21.00 uur (vertrek met de boot, 

terugkeer met onze bus): € 35,00 pp 

Lunch met koude schotel aan boord (vooraf te 

reserveren): vleesschotel: € 13,00, visschotel: 

€ 16,00*

Woont u niet in de buurt of beschikt nu niet 

over vervoer? Dan kan u gebruikmaken van ons 

busvervoer heen en terug, vanuit Bornem, Boom, 

Mechelen, Antwerpen en Zandhoven.  

Prijs: € 15,00 pp.

•  Van Antwerpen naar Hasselt:  

woensdag 10 juli  

Varen op het Albertkanaal met verschillende 

versassingen en een vrij verblijf in Hasselt. 

Van 9.00 to 20.00 uur (vertrek met de boot, 

terugkeer met onze bus): € 35,00 pp 

Lunch met koude schotel aan boord (vooraf  

te reserveren): vleesschotel: € 13,00, visschotel: 

€ 16,00*
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KERSTSHOPPING IN HASSELT, LUIK EN MAASTRICHT

Wist u dat er in Nederland geen sperperiode is? In Maastricht kan u kerstinkopen doen tegen sterk 

verlaagde prijzen, omdat de solden daar al in december beginnen. Het centrum van de stad is autovrij 

en de sfeer is erg gezellig.

 

Luik heeft de grootste kerstmarkt van België, opgevat als een volledig dorp, compleet met burgemeester 

en schepenen. ’s Avonds varen we langs de verlichte bruggen. Het is alsof u in Parijs over de Seine vaart.

Zoekt u nog een fijne en onvergetelijke activiteit voor uw familie tijdens de kerstvakantie? Vier uw 

familiefeest aan boord tijdens een van onze uitstappen en koppel een boottocht aan een weekendje in 

Zuid-Limburg. Het is een prachtige streek om te bezoeken en er zijn veel mooie en gezellige B&B’s.

•  Dinsdag 10 december:  

van Antwerpen naar Hasselt Winterland 

Varen op het Albertkanaal met verschillende 

versassingen en een bezoek aan Hasselt 

Winterland. Van 9.00 to 20.00 uur (vertrek met 

de boot, terugkeer met onze bus): € 35,00 pp 

Lunch met koude schotel aan boord (vooraf te 

reserveren): vleesschotel: € 13,00, visschotel:  

€ 16,00*

•  Vrijdag 13 december:  

van Genk naar Maastricht 

Boottocht van Genk naar Maastricht en 

terug, van 12.00 tot 22.00 uur. Geniet van de 

prachtige kerstverlichting en de sfeervolle 

muziek van de live band aan boord. Met vrij 

verblijf in Maastricht van 15.30 tot 18.30 uur 

en een diner aan boord tijdens de terugtocht. 

Prijs: € 69,00 pp.

•  Varen van Genk naar de kerstmarkt  

in Maastricht: dinsdag 17 december,  

donderdag 19 december, zaterdag  

21 december, vrijdag 27 december en 

zaterdag 4 januari  

Boottocht van Genk naar Maastricht en 

terug, van 9.30 tot 20.00 uur. Een unieke 

gelegenheid om uw kerstinkopen te doen en 

een ontspannende uitstap voor het hele gezin. 

Met vrij verblijf in Maastricht van 13.00 tot 

16.00 uur. Boottocht, ontbijtbuffet, bezoek aan 

de kerstmarkt en diner aan boord: € 69,00 pp.

•  Varen van Genk naar de kerstmarkt in Luik: 

zondag 15 december, maandag 23 december 

en zondag 29 december 

Boottocht van Genk naar Luik, van 9.30 tot 

20.00 uur, met ontbijtbuffet, vrij verblijf in Luik 

en een diner aan boord tijdens de terugtocht. 

Prijs: € 69,00 pp. 

 

Riverstar zorgt voor busvervoer baar Genk 

(heen en terug), vanuit Bornem, Boom, 

Mechelen, Antwerpen en Zandhoven.  

Prijs: € 15,00 pp.

12 | VAARPROGRAMMA 2019



VAARPROGRAMMA 2019 | 13



Het Wilfordteam
Voor meer informatie

TEL.: 03 722 13 10

GSM: 0477 408 710

E-MAIL: info@riverstar.be

WEBSITE: www.riverstar.be 

KBC: IBAN BE79 7340 1953 8233

KANTOOR: Oude Gentweg 9/2, 2070 Burcht

REDERIJ RIVERSTAR
Uw ster op het water

De ster van Riverstar staat voor kwaliteit en service en geldt zowel voor ons mooie schip, de Wilford, als 

voor onze op-en-top verzorgde catering. Bovendien krijgt u op al onze tochten veel informatie over de 

bezienswaardigheden en de rivieren die we bevaren.

*  Voor uw lunch aan boord hebt u de keuze 

tussen een koude schotel met vlees (€ 13,00 

pp) en een koude schotel met vis (€ 16,00 pp), 

vooraf te reserveren.  

 

Standaard vleesschotel (€ 13,00): basis van 

sla, rauwkost, gebraad, aspergerolletje met 

ham, Ardeense ham met meloen, gevuld eitje, 

aardappelsalade, sauzen, broodjes en boter. 

Geserveerd met frietjes.  

 

Standaard visschotel (€ 16,00): basis van sla, 

rauwkost, tomaat met grijze garnalen, gerookte 

heilbot, vers Noorse zalm, aardappelsalade, 

sauzen, broodjes en boter. Geserveerd met 

frietjes.  

 

Als u met een groep aan boord komt, kan u ook 

een aangepast menu bestellen.

Voor al onze tochten dient u vooraf te reserveren. 

Dat kan telefonisch of via mail. 

Als u dat wenst, kunnen onze tochten ook op 

andere dagen georganiseerd worden, onder 

voorbehoud van het aantal plaatsen.

Wenst u de Wilford in te huren voor een feest of 

een andere activiteit? Laat het ons weten. Dan 

kunnen we een aangepast programma voor u 

uitwerken, met vaarprogramma, duur van de 

tocht, vertrekplaats, catering, animatie en muziek. 

U kunt het programma van Riverstar ook bekijken 

via onze website. Aarzel niet ons te contacteren 

voor bijkomende informatie of suggesties. U bent 

steeds van harte welkom!

In samenwerking met:
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Riverstar wenst u een jaar met veel vreugde en een 
goede gezondheid, zonder pijn of verdriet, zodat u het 
hele jaar geniet. Vooral op het water moet dat lukken!



WWW.RIVERSTAR.BE


