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Antwerpen  Gent: Beneden-Zeeschelde, 

Boven-Zeeschelde, Ringvaart, Bovenschel-

de, sluis E3, Muinkschelde, Ketelvaart, of 

via keersluis K2 en Leie naar Jachthaven 

Route en vaaruren

de, sluis E3, Muinkschelde, Ketelvaart, of 

via keersluis K2 en LeLeieie naar Jachthaven 

Tamarin Goud 

Leeuwkop 

in Planckendael.
© Planckendael  – Foto Artman

route 3

Centrum Gent (wandelafstand tot centrum 

7 min.). Alternatief via Brusselsepoortsluis, 

Visserijvaart (naar Portus Ganda – wandel-

afstand tot centrum 7 min.), ± 5.40 vaaruren

Gent  Brugge: via de Leie en keersluis K2, 

Ringvaart, Kanaal Gent-Oostende tot in 

Brugge. Jachthaven VVW Flandria (op Ka-

naal Gent-Oostende vanuit Gent voor Sint-

Katelijnebrug links – wandelafstand tot cen-

trum 15 min.) of passantenhaven Coupure 

(onderdoor ophaalbrug – VHF 18 – wandel-

afstand tot centrum 8 min.), ± 4.30 vaaruren

Brugge  Deinze  Kortrijk: Kanaal Gent-

Oostende terug tot aan de sluis van Schip-

donk, Afleidingskanaal van de Leie, Deinze 

(jachthaven aan Brielmeersen), Leie tot 

Kortrijk (jachthaven en ligplaats op aftak-

king Leie), ± 8 vaaruren, 

Alternatief: Brugge  Gent  Ringvaart tot 

Keersluis K2  Toeristische Leie naar Deinze 

 Kortrijk, ook ± 8 vaaruren

Kortrijk  Oudenaarde  Gent: Kanaal Bos-

suit-Kortrijk, Boven-Schelde, Oudenaarde 

(jachthaven op Oude Scheldearm), Ring-

vaart, Gent, ± 8 vaaruren

Gent  Dendermonde  Mechelen: terug via 

de Boven-Zeeschelde tot Wintam, Rupel, 

Beneden-Dijle tot Mechelen (jachthaven 

aan Keerdok en ligplaatsen aan Colomabrug, 

wandelafstand tot centrum 10 min. en aan 

Colomabrug, wandelafstand tot centrum 

15 min.), ± 4.30 vaaruren tot Wintam, eventu-

eel overnachting, ± 3 vaaruren tot Mechelen

Mechelen  Leuven  Antwerpen: Kanaal 

Leuven-Dijle verder tot Leuven (jachthaven 

aan Vaartkom), Rupel, Boven- & Beneden-

Zeeschelde, Antwerpen (jachthavens aan 

Willemsdok en Linkeroever), ± 5.30 vaaru-

ren tot Leuven, Leuven – Zennegat ± 7 vaaru-

ren, Zennegat-Antwerpen ± 2.30 vaaruren

Antwerpen  Hasselt: Albertkanaal, 

± 10 vaaruren

Bijna nergens ter wereld vind 

je zo veel variatie op zo’n 

beperkte oppervlakte als in 

Vlaanderen. Het bruisende 

stadsleven, de kabbelende rust 

van water, het nautisch erfgoed, 

natuurgebieden, de middeleeuwse 

stadskernen… Tijdens deze 

ongeveer 450 kilometer lange 

vaarlus ontdek je het allemaal. 

Een absolute aanrader voor 

beginnende en doorgewinterde 

pleziervaarders!Langs Vlaamse 

kunststeden
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 Tussen Antwerpen en Temse passeer je de 

Sint Bernardus Abdij van Hemiksem: een 

mooi gebouw van de cistercienzersorde uit 

de 13de eeuw. Aanleggen is er niet mogelijk.

 In de omgeving van Kruibeke zie je hoe 

langs de Boven-Zeeschelde een overstro-

mingsgebied wordt gecreëerd. Aanleggen 

is hier niet mogelijk.

 Langs de Oude Schelde in Temse ligt het 

kasteel van Marnix van Sint-Aldegonde uit 

de 16de eeuw. Via de Scheldebrug kun je de 

oude sluis bezoeken. Je kunt er ook prach-

tige fietstochten maken.

 In Sint Amands kun je het graf en het mu-

seum bezoeken van Emile Verhaeren, de 

bekende Franstalige Vlaamse schrijver uit 

de 19de eeuw. Ook hier is het heerlijk fiet-

sen in de polders.

 Wie honger heeft, kan aanmeren in Drie-

goten, dat bekend is om zijn vele palingres-

taurants. Via de veerdienst kun je aan de 

Oude Schelde ook het polderdorp Weert 

bezoeken dat bekend is om zijn natuurge-

bied en zijn mandenvlechters.

 In Baasrode kun je aanmeren nabij het 

Scheepvaartmuseum, een van de mooi-

ste industrieel-archeologische sites van 

 Vlaanderen.

 In Beernem is er een supermarkt op loopaf-

stand van de jachthaven. De oude kanaal-

arm is een mooi natuurgebied.

 De Brugse jachthaven Coupure ligt op een 

17de eeuwse doorsteek naar de binnenstad. 

In de buurt zijn ook enkele goede restaurants. 

 In Klein Willebroek, bekend uit het lied van 

Wannes van de Velde, kun je het pittoreske 

dorpscentrum bezoeken en de restanten 

van de tijdens WO II gebombardeerde 

 Weduwe van Enschodtbrug bekijken.

 In Muizen bij Mechelen kun je aanmeren en 

het Dierenpark/recreatiedomein Plancken-

dael bezoeken.

 Het Kasteel van Ooidonk in Bachte-Maria-

Leerne is een prachtig middeleeuws slot 

dat eind 16de eeuw werd heropgebouwd 

en gemoderniseerd in 1870.

 In Sint-Martens-Latem kun je de geklas-

seerde dorpskern bezoeken van de kunste-

naarsgemeente die zo vele schilders heeft 

geïnspireerd.

 In Kortrijk kun je de Broeltorens met brug 

bezoeken die getuigen van de middeleeuw-

se stadsomwalling rond de oude stad.

 Oudenaarde is bekend om zijn 16de eeuw-

se stadhuis, het Centrum Ronde van Vlaan-

deren en zijn brouwerijen.

 In Hasselt, de hoofdstad van de Smaak, 

vind je gezellige restaurants en beziens-

waardigheden zoals het Modemuseum.

i  Meer mooie plekjes, bezienswaardig-

heden, fiets- en wandelroutes of andere 

praktische gegevens vind je op:  

www.tov.be , www.westtoer.be,  

www.scheldeland.be, www.toerisme.

vlaamsbrabant.be, www.tpa.be 

Wat valt er te zien?
Scheldezicht bij Sint-Amands
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 Vaar op tijrivieren zoals de Boven-Zeeschel-

de, de Rupel of de Beneden-Dijle altijd de 

bochten uit (snijd nooit bochten af). Houd 

rekening met stroomsnelheden tot 7 km/uur 

en luister uit op VHF 10.

 Op de Boven-Zeeschelde vaar je bij gunstig 

het best in één keer naar Merelbeke. Bij on-

gunstig tij kun je overnachten in Steendorp, 

Temse, Driegoten, Sint-Amands, Baasrode 

of Dendermonde. Temsebrug wordt bediend 

van ma. tot za. van 6 tot 21 uur (VHF 20). 

Voorbij Temse is er geen bebakening en veel 

beroepsvaart. Vaar de Durmemonding niet 

in. Sluit in Sint-Amands en Uitbergen dicht 

aan bij de holle oever. Aan het veer in Baas-

rode staat een sterke stroming, in Wetteren 

is de vaargeul smal. Bij laagwater is de wa-

terdiepte voor het inlopen van de Ringvaart 

in Melle maar 1,6 meter.

 Op de Rupel in Boom is er aan de Spoorbrug 

bij hoogwater maar 1,3 meter vrije hoogte. 

Er is niet overal betonning aanwezig. Voor 

de bediening van de Zennegatsluis of de Be-

nedensluis in Mechelen wacht je af aan de 

vlotsteiger in Boom. Daar kun je eventueel 

overnachten, net zoals in de jachthaven van 

Klein-Willebroek, die bereikbaar is via de 

sluis Klein-Willebroek (bediening van 3 uur 

voor tot 3 uur na hoogwater).

 Op de Beneden-Dijle zijn er geen aanlegmo-

gelijkheden. Vaar de rivier dus alleen op als 

je zeker toegang hebt tot de sluis Zennegat 

(Kanaal Leuven-Dijle: bediening alleen 

4 uur voor tot 4 uur na hoogwater, VHF 20) 

of de Benedensluis Mechelen (Keerdok: 

bediening van 3,5 uur voor tot 3,5 uur na 

hoogwater, T 015 20 22 56.) 

 Het Kanaal Gent-Oostende is tussen brug 

Beernem en keersluis Beernem zeer smal. 

Meld je op VHF 10. Bij aanwezigheid van 

een groot binnenschip wacht je het best aan 

de brug of de keersluis. Vanaf Moerbrug-

gebrug worden alle bruggen bediend door 

bedieningscentrale Kruispoort via VHF 18 (T 

050 353 559) van ma. tot za van 6 tot 22 uur. 

Aanleggen of overnachten kan aan kaai Aal-

ter of Jachthaven Beernem. De scheepvaart-

drukte op dit traject is matig.

 Op het Kanaal Leuven – Dijle worden de 

bruggen en sluizen bediend door de Cen-

trale Kampenhout (VHF 20, T 016 44 17 25), 

met uitzondering van de Plaisancebrug 

(VHF 20, 015 41 49 31). Onderweg passeer je 

verschillende aanlegplaatsen.

 Het Afleidingskanaal van de Leie tussen 

Schipdonk en Deinze is een rustige rivier 

met veel scheepvaart.

 De toeristische Leie vanaf de Ringvaart-K2 

tot Deinze is een kronkelende rivier, waar 

je moet opletten voor roeiers, kajakkers en 

huurbootjes. Houd bij het kruisen van pas-

sagiersschepen contact via VHF 73. De sluis 

van Astene wordt bediend van begin april 

Tips voor een veilige vaartocht

Kortrijk Broeltorens

route 3



tot eind oktober van 10 tot 18 uur, ’s winters 

op aanvraag via T 09 386 15 73. Aanleg- en 

overnachtingsplaatsen vind je in Drongen 

LSV, bij het restaurant ’t Heilig Huizeken, 

de steiger in Sint-Martens-Latem, MYCG in 

Bachte-Maria-Leerne, sluis Astene en Jacht-

haven Deinze.

 Ook de Leie tussen Deinze en Kortrijk is een 

rustige rivier met drukke scheepvaart. Voor 

alternerend verkeer in Kortrijk meld je op 

VHF 20. Aanmeren en overnachten kan in 

de Waregemse jachtclub, aan steiger Harel-

beke, jachtclub Kuurne en op- en afwaarts 

Kortrijk-centrum. Let aan afwaartse zijde 

wel op voor de lage brug.

 Het Kanaal Kortrijk-Bossuit is na de eerste 

drie sluizen een breed en rustig kanaal. De 

kleine sluizen worden bediend van ma. tot 

za. op aanvraag via T 0478 96 26 03, van be-

gin mei tot eind september van 8 tot 18 uur 

en ’s winters van 8 tot 16 uur. Aanmeer- en 

overnachtingsplaatsen vind je aan roeiclub 

Zwevegem, op- en afwaarts aan sluis Moen, 

op- en afwaarts sluis Bossuit.

 Op de Bovenschelde is er een drukke 

scheepvaart. Aanmeren en overnachten kan 

aan de jachthaven afwaarts sluis Kerkhove 

en de jachthaven van Oudenaarde. Bedie-

ning van de E3-sluis vraag je aan de sluis van 

Merelbeke (VHF 20). 

i  Vanaf Bossuit kun je ook aansluiten op 

de Waalse kunststeden Doornik, Bergen, 

 Namen en Luik. Je vaart dan langs 

de  Boven-Schelde, het Kanaal Nimy-

Blaton-Péronnes, het  Centrumkanaal, 

het  Kanaal Brussel-Charleroi, 

de  Beneden-Samber en de Maas, 

en eventueel langs het Albert-

kanaal terug naar 

 Antwerpen.

i  Voor vaarkaarten,  

bootverhuur en 

achtergrond-

info: 

zie p. 20
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en van Oudenaarde. Bedie-

-sluis vraag je aan de sluis van 

HF 20). 
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Het Geraard De Duivelsteen in Gent Het stadhuis van Leuven De Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

In het Scheepvaartmuseum 

in Baasrode maak je kennis 

met het rijke nautische verleden 

van Vlaanderen
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