9. De Limburgtour met vier schepen
Een simpele gedachte en een wens van de leden: meer activiteiten organiseren waaraan in clubverband kan worden deelgenomen. Aldus uitgesproken tijdens de ledenbijeenkomsten in 2010. En
dan uiteraard het organiseren van toertochten om in groepsverband te genieten van onze schepen.
De eerste die de handschoen heeft opgenomen was Jo Dohmen. Hij kondigde de Limburgtour aan,
voor een beperkt aantal schepen, door Limburg, zowel Nederlands Limburg als het Belgische. Vijf
schepen hadden zich gemeld maar helaas moest de familie Toonen op het laatste moment wegens
opspelende hernia afzeggen, dus bestond het gezelschap uit vier schepen.
Kennismaking vond plaats bij Nautilus
Jo en Marjolein Dohmen, ‘Le Loup Bleu’ in Roermond, het startpunt van de
tour. De persoonlijke kennismaking had
Louis en Lyd Molders, ‘Scheepsrecht’
natuurlijk al plaatsgevonden op de
Hans en Ank Naerebout, ‘Lis’
steiger, de officiële aftrap vond plaats
Wim en Addy Zijlmans, ‘Siri’
in het restaurant. Jo gaf meteen zijn
visitekaartje af. Uit de voorbereidende
mails was al duidelijk dat hij een enorme hoeveelheid energie had gestoken in het samenstellen van
een mooie tocht. Voor ieder lag er een giga informatiepakket te wachten met folders, kaarten en
zelfs dvd’s. De eerste beginselen werden doorgenomen, afspraken over vaarvolgorde gemaakt en
daarna werd het gesprek al snel één grote uitwisseling van ervaringen. Hans Naerebout (‘Lis’), als
vers regiobestuurslid van het Watersportverbond (weliswaar Brabant, maar niet alles kan Limburg
zijn), kon uiteraard aardig aanvullen vanuit zijn belevingswereld, waar tegenover de relatief “verse”
inbreng stond van Wim en Addy Zijlmans (‘Siri’). Al met al werd het later dan gedacht en beloofde
Jo ons een tocht met misschien verrassingen.
Zaterdag 18 juni. De eerste verrassing kwam op zaterdagmorgen niet helemaal als een verrassing:
vroeg uit de veren in verband met een vaarschema wat rekening had te houden met een eventuele
laatste brugopening bij Weert. Dus was iedereen ruim op tijd startklaar, ons viervoetig bemanningslid uitgelaten, de tanks vol, kortom: wat kon ons gebeuren met een weersvoorspelling die in tijden
niet zo slecht was geweest. Wind 4-6, stevige buien, dus eigenlijk niets aan de hand. Of zoals wij
zeggen: “Je zal er voor thuis blijven!” Dan mis je toch wel een dag waarin het weer weliswaar niet
helemaal hoogzomer deed veronderstellen, maar waar best van te genieten viel. Voorzichtig van
start dus, via sluis Linne in de Maas naar de
remming van sluis Heel als eerste stop. Over de
natuurwandeling tussen de aanlegsteiger en het
Nautisch Centrum van RWS kunnen we kort
zijn: eerst de (koeien)vlaaien en daarna pas de
koffie. Rijkswaterstaat gaf een korte uitleg van
de (zeer diverse) werkzaamheden die zoal
verricht werden. Een erg enthousiaste medewerker, die over zijn werk net zo enthousiast
was. Als hij eenmaal begon, dan was het net of
er een sluis werd open gezet (hoewel: dat was
nou net het enige wat ze daar niet deden). Het
aansluitende bezoek aan de regelkamer van het
sluizencomplex (foto) leerde daarover weer
meer. Binnen afzienbare tijd vindt er een verdere concentratie plaats en wordt ook Heel op afstand
bediend. De sluismeesters hebben wel om meer camera’s verzocht, er zijn nog wat dode hoeken op
te lossen. Terug naar de schepen bleek er ook nog een redelijk begaanbaar pad te bestaan zonder
koeien en aanverwanten. De tocht werd vervolgd naar sluis Panheel in het Kanaal Wessem-
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Nederweert. Voor de helft gestremd, dus de drijvende bolders uitproberen. Fluitje van een cent.
Hier wordt gewerkt aan de oude sluis Panheel, met unieke mogelijkheden om water te besparen bij
het schutten. Een paar van de spaarkommen kun je van buiten af zien, de rest is ingenieus weggeborgen in de fundamenten van het monumentale bouwwerk. Via een korte sanitaire stop voor het
vijfde vrouwelijke bemanningslid kwamen we bij sluis 15 op de Zuid-Willemsvaart. Ook hier
bleken de kwaliteiten van onze tourleider, de sluis stond al een tijdje op ons te wachten. Stuurboord
afmeren, ook voor Wim en alles komt goed. Helaas was de haven van Weert vol. Echt vol. Het is
maar een klein kommetje, dus… Mooi dat we dus 100 meter verderop langs de kade konden liggen.
(En hier was dus rekening mee gehouden: je moet dan door de brug die na 16 uur niet meer
draaide.) Het verschil is uit te drukken in geen stroom, geen water en geen havengeld. Wie zal daar
over zeuren als na een dag varen de boiler en de accu op peil zijn? Ruim de tijd dus om Weert te
verkennen, nog net de markt af te kunnen struinen en uiteraard een terrasje te pikken. Terug op de
boot volgde nog een avondlijke borrel, zodat het voor sommigen later werd dan gebruikelijk.
Zondag. Volgens afspraak lag iedereen al te wachten toen
“Het verschil is uit te
de toerleider het vertreksein gaf. De weersvoorspelling
drukken in geen stroom,
was iets minder heftig dan die van de vorige dag, maar
toen waaiden de meeste buien gewoon over. Nu hielden geen water, maar ook geen
we het niet droog. Een regenjack beschermt goed genoeg.
havengeld.”
De eerste sluis 16 was groot genoeg voor zes stuks
pleziervaart en daarna was er ruim gelegenheid het Belgische gastenvlaggetje in het want te hangen.
In de regen, dat wel. Louis had het tegen alle regels in al in Weert gedaan en bleef droog. De
tweede sluis 17 van de dag was groot genoeg voor drie schepen. Wim en Addy bleven achter en
zaten ook bij sluis 18 (Bocholt) in de achtervolgende groep. Lange lijnen bij de hand, die worden
door de sluiswachter aangelegd. De eerste drie hebben bij een geschikte gelegenheid even gewacht
tot ‘Siri’ weer aansluiting kon vinden, waarna de tocht over de Zuid-Willemsvaart gezamenlijk
werd vervolgd. Het landschap was indrukwekkend. Wat op de kaart misschien een saai kanaal mag
lijken was in werkelijkheid een vaart met aan weerszijde de donkere kronen van beuken, met daar
bovenuit het lichtere groen van eiken. Fantastisch.
Nog mooier was het extra rondje dat de toerleiding
in het parcours had opgenomen. Onze stop was bij
’t Eiland van Neeroeteren (foto). Heerlijk beschut
liggen, rechtdoor varend gewoon bereikbaar, maar
onze weg voerde eerst om het eiland heen, masten
moesten gestreken voor de brug, de ‘Scheepsrecht’
beproefde de diepgang aan de overzijde van de
doorvaart, in de niet te brede doorvaart allemaal
keren en gezellig dubbel liggen. Niet vreemd dat na
het aanleggen uiteindelijk iedereen op het terras te
vinden was, in het gezelschap van de
havenmeester. Een heel gezellige vent, met als
enige gebrek dat hij voor de echte Ollanders niet voorzien was van ondertiteling. Maar verder niets
mis mee. Om 4 uur in de morgen uit de veren om de toiletten te kuisen en de kippen te voeren, om 8
uur ’s avonds er weer in. En tussendoor zijn hele visie op de oorlog, vroeger toen het nog veel
gezelliger was, eenden die het kippenvoer kwamen stelen en gezellig een pintje mee doen. Met zijn
79 jaren was Jan nog een heel attente havenmeester, die de twee vrije plaatsen aan het grasveld met
verve had weten te verdedigen tot wij verschenen. Na wat drankjes besloot het gezelschap tot een
kleine wandeling rond de camping, maar boven op de brug kozen de meest sportieven voor een iets
groter rondje door het dorp. De viervoeter bleef in het gezelschap van twee heren achter. Om 19 uur
was een tafel gereserveerd in het restaurant. Iedereen was ruim op tijd present, want dat bleek
gedurende de tocht: gezelligheid trok iedereen en de verhalen die werden uitgewisseld werden ook
steeds persoonlijker. Een grote familie aan tafel zullen we maar zeggen. Net als onze zuiderburen:
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die zitten met een man of 15 aan één tafel en dat mag even duren. Alleen bij ons geen babies en
kleine kinderen aan tafel maar voor de rest vielen we niet op. De keuken had een kleine restrictie:
maximaal vijf verschillende gerechten per tafel. Om daarvoor het gezelschap in twee tafels te
splitsen ging ons ook weer te ver, zodat twee heren heel bescheiden niet de normale Rietgras
bestelden, maar de kleine. Redelijk gezonde eters zijnde hadden ze samen aan één portie misschien
ook wel genoeg gehad, zo groot waren de borden. Kortom: een heel gezellige goed verzorgde
maaltijd die door de een werd afgesloten met een decafé om te kunnen slapen, terwijl een echtpaar
allebei een dubbele espresso bestelde om wakker te kunnen blijven. Dat moet nog een keer worden
uitgelegd. Tot hun verdriet moesten ze het doen met gewone koffie omdat het mokka-apparaat
buiten werking was, maar dat alternatief werd ook goedgekeurd.
Maandag. Alweer om precies negen uur vond de afvaart plaats.
Niet dan nadat onze tourleider met havenmeester Jan had bepaald
dat iedere boot ongeveer 10 meter lang was en dat de prijs kon
worden afgemaakt op € 5 per boot, zodat € 25 nog een kleine fooi
voor een extra pintje betekende. Daarna werd de tocht over het
kanaal vervolgd. Weer de indrukwekkende natuur, huizen die lager
lagen dan het kanaalpeil, het begin van het Kruinenpad en een
koffiestop in Rekem (foto). Dit dorpje is voortreffelijk
gerestaureerd. Één groot openluchtmuseum. De kroeg waar de
koffie gepland was was nog niet open, het restaurant waar we
daarna een poging waagden had maandag kuisdag, maar het
etablissement wat volgens de aankondiging op maandag gesloten
zou moeten zijn bood voor een belachelijke prijs een voortreffelijk
aangeklede kop koffie, zodat een tweede rondje niet achterwege kon blijven. Omdat we de
verleiding van outletcentrum Maasmechelen hadden weerstaan konden we ons op gaan maken voor
de volgende proeve van bekwaamheid welke onze toerleider voor ons in petto had: met vier boten
in sluis Neerharen (55 x 7,5 m) waar drie ook genoeg was geweest. Met wat passen en meten lukte
het en omdat gelukkig het tempo waarin de sluis werd gevuld beperkt bleef, konden we al onze
aandacht besteden aan het overpakken op bolders die net buiten bereik lijken te liggen. En zo ruim 8
meter omhoog.
En daarna met een gevoel van: we kunnen de hele wereld aan naar
de volgende sluis Lanaken (foto) die net zo groot was. Alleen
stonden hier de bolders nog net even op een andere plaats en wat
verder uit elkaar. Zeker voor een schip van 10 meter een belevenis.
Had je net besloten dat het wat fris was vandaag en een fleecetrui
aangeschoten, krijg je dat voor je kiezen en kom je tot de ontdekking
dat watersport topsport betekent. Onder genoemde trui betekent dat
een natte rug. De beloning volgde echter met dezelfde
vanzelfsprekendheid. Het landschap veranderde weer volledig. Het
Albertkanaal was breder, doorkliefde het heuvellandschap en
uiteindelijk de Pietersberg. Wie durft er te beweren dat een kanaal
saai is? Door een klein buitje (van een dag) zag alles er weer
frisgroen uit hetgeen een fraai uitzicht verschafte. Ons overnachtingsadres in Kanne aan het Albertkanaal was niet helemaal
rustig, maar een lichte schommeling slaapt voortreffelijk (foto). Om
16 uur zou de kantine open gaan dus ruim voor die tijd zat het hele gezelschap daar al weer binnen.
De voorraad rode wijn was rijp voor aanvulling na het eerste rondje en gelukkig maar dat er bij was
gehaald, er kwamen nog meer klanten die daar om vroegen. Het volgende item wat werd uitgeprobeerd waren de bitterballen, die voorraad heeft het net gehouden. Wederom erg gezellig, met alweer
het uitwisselen van uiteenlopende ervaringen. Een bezoek aan het dorp werd gezien de weersomstandigheden helaas uitgesteld tot “eventueel morgen”. Toch ook de afspraak uit te slapen, want
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het moet niet op werken beginnen te lijken. En op tijd naar bed, alleen vergeten even te vermelden
wélke tijd, en dan loopt de koffie bij Wim en Addy (foto) toch nog uit. Diverse mensen gingen met
pijn in de kaakspieren van het lachen uiteindelijk terug naar hun eigen boot, maar toen was het al
een tijdje donker, echt gebeurd, net als alle verhalen.

Dinsdag. De voorspelling van Nl, Be en L1 was voor
wat het weer betreft eensgezind. Voor de middag regen
en motregen, na de middag misschien een enkele
opklaring en tegen het einde van de middag buien. Om
maar vast de uitkomst te voorspellen: zon, warm, droog
met welgeteld één klein wolkbreukje, maar echt nat
werd je daar niet van. Dus rond half tien de
fietsenmaker van de ‘Scheepsrecht’ druk in de weer om
voor Lyd nog even een nieuw zadel te monteren, want
er volgde een korte fietstour (foto). Eerst de brug over
naar Kanne, langs het château, met helaas te weinig tijd
om koffie te gaan drinken en binnen de kortste keren
zaten we in Maastricht om even de haven van Treech te bekijken. Koffie bij Belle Air ging ook al
niet door wegens kuisdag, dus werd het een goedkoop rondje, want bij de grote sluis van Lanaye is
geen terras zoals je bij ons in Muiden hebt. Wel hebben we de grote met de kleine kolk vergeleken
en goed bestudeerd waar onze kansen lagen. Jo
had voorkeur voor de kleine sluis, met overpakken, de rest voelde toch meer voor de
drijvende bolders. Na de tocht vervolgd te
hebben langs het Albertkanaal terug naar Kanne
werd op de boot eerst koffie gedronken en
gegeten alvorens de tocht van wel een kwartier
naar sluis Lanaye (foto) te beginnen. En daar
hoorden we dat we de tweede schutting zouden
krijgen. Dus zeker een uur wachten en even
aanleggen. Tijd genoeg voor een spoedcursus
lijnen om bolders werpen. Ank verdiende binnen
de kortste tijd een diploma, dankzij de attente
aanwijzingen van een toevallige buurman. De
tweede schutting werd door onwil van een beroepsschipper de derde, maar dat mocht de pret niet
drukken: drijvende bolders en een verval van een meter of 14 is een hele belevenis. Het stuifwater
reikte tot ver in de kolk, een machtig gezicht om te zien hoe een beroepsschipper ongeveer dwars in
de sluis kwam te liggen terwijl wij gewoon op de middenbolder konden afzakken met nog iemand
langszij ook.
Daarna was het een fluitje van een cent. Een klein stukje de Maas af langs de residentie van André
Rieu en de haven van Treech kwam in zicht. De aanwijzing om de scheidingston op de juiste wijze
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te ronden is niet voor niets, de ingang van de haven is deels verzand en ondiep met weelderige
plantengroei, dus de vaargeul goed volgen, waarbij toch nog voorzichtig aan gedaan moet worden,
want ook daar liep de dieptemeter sterk terug. Geen nood, we hebben er ook nog vorig jaar
passagiersschepen (van de EO) door zien komen. Afmeren langs de lange steiger, een schip aan de
buitenzijde (voor de man met de langste benen) en uiteindelijk de ‘Lis’ helemaal naar voren i.v.m.
een makkelijker afstap voor de hond. Over het kleine stukje van Kanne naar Treech hadden we
uiteindelijk een uur of vier gedaan. Op de steiger een biertje en uitleg over de winkels. Een grote
AH net aan de overzijde bij de hoge brug (alleen voor voetgangers en fietsers en voorzien aan de
stadszijde van een lift!) zal voor de grote boodschappen makkelijk zijn, Jumbo zit in het nieuwe
winkelcentrum tussen stadhuis en Maas en aan de markt zit ook nog een kleine AH. Voor een vers
broodje kun je terecht in een klein winkeltje vlak bij de haven. Helaas was de kantine gesloten, en
kon het biertje toe bij de buurvereniging MCC plaatsvinden. Overigens ook een redelijke keuken
tegen redelijke prijzen.
Woensdag. Rustdag in Maastricht. Een kort verslag zou genoeg zijn, maar niet iedereen bleef
rusten. Het weer was goed genoeg voor een bezoek aan de stad met voldoende bezienswaardigheden om veel meer tijd te spenderen. Wie niet naar de Servaas wil, kan naar de Onze Lieve
Vrouwe, het Forum Mosae of proberen geld uit
te geven in het Stokstraatje. Overigens:
Maastricht is een waar winkelparadijs, maar
meer nog een verzameling horeca waar menige
stad een puntje aan kan zuigen. Lunchen op het
Onze Lieve Vrouwe Plein op een van de
terrasjes is een genot. Vandaar dat de meesten
“boodschappen” gingen doen. Rond een uur of
vier kwamen we weer bij elkaar, voor een
aperitief bij Hans en Ank. Na onze viervoeter
nog even uit wandelen te hebben gelaten,
gingen we te voet naar de binnenstad waar we
neerstreken op het binnenterras van Pieke
Potlood (foto). Hier werden typisch
Maastrichtse gerechten geserveerd, waarbij de
mosterdsoep en het konijn in het zuur bij ons
gezelschap veruit favoriet waren. Na het diner Hier werden typisch Maastrichtse
maakten we nog een klein ommetje langs het
gerechten geserveerd, waarbij de
Bassin wat overigens goed gevuld lag, om tijdig
mosterdsoep en het konijn in het
naar bed te gaan. Maastricht kent nog een paar
zuur bij ons gezelschap veruit
havens en is een geweldige uitvalsbasis voor een
ruime variatie aan dagtochten zowel te voet als
favoriet waren.
met de fiets, een dag is eigenlijk veel te weinig,
maar meer zat er niet in.
Donderdag. Al vóór de afgesproken tijd waren de trossen los. De bruggen van Maastricht lagen op
ons te wachten. Deels ingepakt, vanwege een schilderbeurt. Tussen de bruggen kun je aan de
binnenzijde ook overnachten, maar dat ligt mogelijk wat onrustig. Via de openstaande keersluis
Limmel het Julianakanaal op. Verder noordwaarts via de bocht bij Elsloo waar toevallig weinig
groot verkeer was. Bij Born hadden we mazzel, de oude sluis lag al gereed. Voorin aanleggen want
er ging nog een beroeps mee omlaag. Dank zij de drijvende bolders geen probleem. Voor degenen
met een AK-vlet was het uitzicht vanaf het hoger gelegen kanaal ter hoogte van Ohé en
Stevensweert weer bijzonder fraai. Ook Maasbracht had de kolk al open, sterker nog: de
pleziervaart kreeg een eigen schutting, zodat we ruim op schema aan de benedenzijde kwamen. De
hoge en lage bolders die we van vroeger gewend waren zijn vervangen door één type, een soort
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middenmaatje. Het tanken bij het bunkerstation was niet zo’n goed plan. Prijstechnisch zeker wel,
maar er was een wachtrij van zeker een uur. De conclusie was vrij simpel: door naar de haven van
Linssen Yachts en daar aanleggen.
Hier wachtte ons een hartelijk welkom met
koffie en (uiteraard) vlaai. We kregen een
indrukwekkende rondleiding waarin het
productieproces volledig gevolgd kon worden
(foto). Door seriematige productie kon de
efficiency verhoogd worden. Bijna het gehele
proces wordt in eigen huis uitgevoerd. Na de
rondleiding volgde een korte wandeling naar
de havenkant, dat wil zeggen een klein café
aan de haven waar wat bitterballen werden
getest. Overigens was de weersvoorspelling
hagel, onweer en buien. Het enige water wat
we gezien hebben onder het varen (althans:
van boven komend) was dat wat van de
gehesen sluisdeur in Born afdroop.
Vrijdag. Een uurtje later afvaren (en voor de niet-diesel-tankers ook later opstaan) dan volgens het
programma want we zaten ruim genoeg in de tijd. Voor sommigen was dat uurtje welkom omdat
het de vorige avond eigenlijk al ochtend was omdat gezelligheid geen tijd kent, anderen waren op
tijd (?) naar bed gegaan om iets slaap in te halen. In elk geval was het bunkeren van de ‘Siri’
geslaagd tegen een aanvaardbare prijs dus konden we om 10 uur vertrekken. Sluis Heel ziet er
vanuit de kolk toch heel anders uit dan vanuit de regelkamer, maar ze stond ons al geopend op te
wachten. Het weer was nog goed met regelmatig zon. Tegen twaalven waren we via het Lateraal
kanaal en de Maas bij WSV Ascloa gekomen (foto). Een goed bewaard maar gelukkig door Jo en

Marjolein met ons gedeeld geheim. Prachtig gelegen, weids uitzicht over het natuurgebied en nog
leuk liggen ook. En in het clubhuis een voortreffelijke keuken waar iedereen ging genieten van de
aspergesoep. Niets teveel beloofd: die was geweldig.
Hierna ging het verder stroomafwaarts. Het
buitenbochtvaren en letten op blauwe
borden kon hier in de praktijk worden
gebracht. Na sluis Belfeld (wonder boven
wonder helemaal droog doorgekomen) werd
Marjolein thuis afgezet. Venlo, onze
eindbestemming was nog maar een klein
stukje, dat kon Jo alleen. Aangekomen bij
de WSV De Maas (foto) werden we alweer
door Marjolein en de havenmeester
verwelkomd. Ook hier was het clubhuis
strategisch gelegen i.v.m. mogelijke hoge
waterstanden. Daardoor werd vanaf het
terras wel een prima uitzicht geboden over
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de hele haven. Een paar borreltjes voor het eten en om 19 uur het “afscheidsdiner”.
Over het slot van de tocht kunnen we kort zijn, woorden schieten te kort om Jo en Marjolein te
bedanken voor de hele organisatie. We hebben veel gezien, veel geleerd, veel gelachen en vooral
genoten van Limburg.
Louis Molders, ‘Scheepsrecht’
Opmerking: Voor geïnteresseerden staat er op het beschermde deel van
onze website tevens een reisverslag van Jo Dohmen ‘De Willemsroute, een
verleidelijk alternatief’ van mei 2010. Louis Molders heeft naast
bovenstaand verslag ook nog een verslag gemaakt van hun Aanlooproute
naar deze trip, ook dat komt binnenkort op onze website te staan.
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