BELGIE 2011
Reisverslag van een vaartocht door België met Le Loup Bleu
van Limburg naar West Vlaanderen en terug via Wallonië

Als vakantiebestemming voor dit jaar staat wederom België gepland. Wij hebben de afgelopen 3 jaar
steeds de bedoeling gehad de Belgische kust te bezoeken maar het is er steeds niet van gekomen.
Dit jaar gaat het gebeuren!
De bedoeling is dat wij via de Kempense kanalen, de Nete, Rupel en Schelde, via Gent en Brugge
naar de kust varen. Nieuwpoort wordt zeker bezocht, mogelijk nog even naar Ieper over de IJzer,
waarna de weg weer terug gaat via de Leie richting Kortrijk om vervolgens via het kanaal BossuitKortrijk, de Boven Schelde, het Canal du Centre en de Sambre weer op de Maas uit te komen.
Met onze boot, Le Loup Bleu, een Brandsmavlet 11,75 OK/AK hadden wij ook de route kunnen nemen
via de Maas en Zeeland met hetzij, over het Schelde-Rijnkanaal naar Antwerpen of over de
Oosterschelde en Westerschelde naar Terneuzen. Maar we hebben mede door de harde wind
voorspelling voor de komende dagen, gekozen voor de Belgische kanalen i.p.v. over Zeeland te varen
met het risico daar verwaaid te liggen.
Tijdens de voorbereiding is duidelijk geworden dat we rekening moeten houden met enkele reeds
aangekondigde stremmingen van een dag tot zelfs een volle week.
Ter voorbereiding hebben we de route reeds geprogrammeerd en bekeken via Navigo en overgezet
op Google Earth. Ook maken we gebruik van de papieren vaarkaarten van Geocart, maar hebben
tijdens de vaart de route via GPS op de laptop. Navigo geeft exact aan waar we ons bevinden en kijkt
vooruit, zodat we weten wat we kunnen verwachten. Ook krijgen we dagelijks het actuele stremmingenoverzicht op onze route.

Vrijdag 15/7
Venlo-Roermond
3.15 uur
Als opstapje naar onze vakantie varen we eerst naar de jachthaven van Nautilus in Roermond om hier
het weekend door te brengen. Om 11.45 uur verlaten we de haven en varen met een stralende zon en
een heerlijke temperatuur van 24 gaden de Maas omhoog. We hebben vandaag 2 sluizen waarvan de
1e sluis Belfeld open staat. Ook bij de 2e sluis Roermond hoeven we nauwelijks te wachten, zodat we
reeds om 15.00 uur vastmaken op de voor ons gereserveerde ligplaats. We liggen hier op slechts een
kleine 5 minuten lopen van het centrum, hebben water, elektra en Wifi bij de boot.

Als we goed en wel liggen en aan ons eerste vakantiebiertje zitten zien we een bekend jacht komen,
de Devota, ook een lid van de Brandsmavletclub. Het wordt een gezellig weerzien bij ons aan boord
met 's avonds een vervolg bij hun aan boord.
Zaterdag 16/7
Roermond
We genieten van het gezellige stadscentrum en laten ons niet verleiden tot een bezoek aan het Outlet
Centrum en houden het droog tot 16.00 uur, daarna alleen maar regen.
Zondag 17/7
Roermond
Zon, wolken, wind, droog en kans op een bui, dat is de weersverwachting voor vandaag.
Het valt allemaal mee en we krijgen de dag wel vol met kleine (poets)klusjes en bezoek ontvangen.
Maandag 18/7
Roermond-Weert
5.15 uur
Voor ons gevoel gaat vandaag de reis echt beginnen. Om 9.30 uur verlaten we Roermond en melden
ons via de marifoon een kwartiertje later voor sluis Linne. Na 4,00 m omhoog te zijn gebracht varen
we eerst door naar Maasbracht om onze dieseltanks vol te gooien. Terugvarend op de Maas gaan we
vervolgens bakboord uit en bevinden ons nu op het Kanaal Wessem-Nederweert. Van sluis Panheel
krijgen we te horen dat we rekening moeten houden met een wachttijd van ca.1/2 uur. Het is 12.30 uur
als we ca. 8,00 m omhoog zijn geschut en de sluis verlaten. We hebben nu ca. 17 km kanaal tot
Nederweert. Aangekomen op de kruising met de Zuid-Willemsvaart melden wij ons bij sluis 15 en
kunnen gelijk binnenvaren. Aan de bovenzijde van de sluis ligt een bunkerboot waar je kunt tanken.
Aangekomen bij de passantenhaven van Weert blijkt dat het succes van De Willemsroute ook hier
merkbaar is. De haven ligt tjokvol. Geen nood, enkele weken geleden waren we ook hier en hebben
toen aan de kade overnacht, dus vandaag wederom een beste ligplaats echter zonder stroom en
water, maar ook geen liggeld. Het is 14.45 uur als we vastmaken en vervolgens een bezoek aan het
gezellige centrum van Weert brengen.
Dinsdag 19/7
Weert-Geel
8.15 uur
Reeds om 6.00 uur worden we ruw uit onze slaap gewekt als een wegwerker met zijn wals tegen de
betonnen opstand van de kade rijdt. Oké we zijn wakker, maar draaien ons nog even lekker om, want
zo vroeg hoeven we ook niet op te staan. Dat hadden we gedacht, wat die wegwerker eenmaal lukt,
e
lukt hem met de 2 wals ook. Alleen is deze 3 maten groter en zitten wij stijf rechtop in bed. Inmiddels
is het 6.30 uur en is een hele ploeg werklui luidruchtig aan hun dagtaak begonnen. Hiertoe behoort
dat eerst met een hogedrukspuit alle zand en grind over onze boot wordt geblazen, terwijl zijn maatje
met de teerspuit ook al aan het oefenen is. Voor ons geldt maar een ding, wegwezen! Zo komt het dat
wij ons reeds om 7.00 uur bij sluis 16 melden. Op onze oproep wordt geantwoord dat de kolk naar
beneden wordt gebracht. Na alleen te zijn geschut en een gezellig praatje met de sluismeester, varen
we naar de eerste Belgische sluis, sluis 17 Lozen. Ook hier gaat het vlot. De volgende sluis, sluis 18
Bocholt, staat reeds open voor ons. Hier kopen we het verplichte Waterwegenvignet voor de Vlaamse
waterwegen. Het is inmiddels 9.00 uur als we ca. 500 m na de sluis stuurboord uitdraaien en ons op
het kanaal Bocholt-Herentals bevinden. Ook vandaag hebben we, in tegenstelling tot de weersvoorspelling van wind en regen, mooi weer met een vriendelijk zonnetje en een aangename
temperatuur. Het is hier mooi en rustig varen tussen de bomen en het geeft ons een heerlijk
vakantiegevoel. We varen in een rustig tempo over een nagenoeg verlaten kanaal en komen op het
hele traject slechts enkele jachten tegen. Neerpelt voorbij varend kunnen we nog even zwaaien naar
de opvarende van de Content uit onze haven.

Sluis 1 Lommel

Aangekomen bij sluis 1 Lommel, moeten we even wachten,'' waarna we met 4 jachten de 3 opeenvolgende sluizen nemen. Aangekomen bij de viersprong vervolgen we onze tocht samen met nog een
jacht en varen door richting Herentals. Na 5 sluizen komen we aan in Geel. Juist als we de sluis
uitvaren en een plaats aan het zoeken zijn begint het hard te regenen, dus wordt de eerste beste plek
waar we kunnen aanleggen genomen en meren we af aan de kadewand. We liggen hier rustig en
blijken juist buiten de jachthaven te liggen. Het is, zeker met deze harde regen, enigszins
onoverzichtelijk welke boxen vrij zijn en we worden nota bene bij het afmeren geholpen door de
havenmeester, zonder dat deze vermeldt dat we buiten de haven liggen. We liggen dus gratis en
krijgen het aanbod om in het clubgebouw te douchen, kom daar in Nederland maar eens voor. Het is
15.15 uur, het giet, we moeten nog brood kopen en de bakker ligt in het dorp aan de overkant. Ik
dacht, och even de brug over en klaar. Niet dus, het werd een stevige wandeling en douchen hoefde
ook niet meer, ik was bij terugkomst nat genoeg.
Woensdag 20/7
Geel-Lier
4.50 uur
Gisteravond heeft de sluismeester toegezegd dat de eerste sluis om 9.00 uur voor ons klaar zal staan.
Inderdaad, we kunnen zo invaren. Helaas, als we om 10.00 uur bij de sluis van Herentals arriveren
moeten we wachten, ze zijn juist naar beneden aan het schutten. Het duurt tot 11.15 uur voordat we
de sluis uitvaren en ons op het Albertkanaal bevinden. De 10 km naar sluis Viersel gaat snel en we
hebben mazzel, de sluis staat open. Als we eenmaal in de sluis liggen te wachten en wij op de kant
een praatje maken met de sluismeester, gaat het waterpeil plotsklaps een halve meter omhoog, zodat
de stootwillen boven de sluiswand komen te hangen met resultaat, enkele krasjes op de zijkant.
Volgens de sluismeester een normale zaak hier, maar even waarschuwen, nee hoor. Na de schutting
varen we op het Netekanaal en maken om 13.50 uur vast aan de lange passantensteiger van Lier.

Ligplaats in Lier
Wij nemen de fiets om het centrum van Lier te bezoeken, ca. 5 min. fietsen en doen onze inkopen
gevolgd door een aangenaam verpozen op een terras. Tegen 18.00 uur begint het weer te regenen.
Donderdag 21/7
Lier-Klein Willebroek
2.15 uur
Nadat we voor alle zekerheid bij de havenmeester hebben nagevraagd, wanneer we het beste kunnen
vertrekken, gaan we om 11.00 uur varen. We gaan zo laat vanwege het ongunstige tij omdat we
anders tegen de stroming in moeten varen. Voor sluis Duffel moeten we een ½ uur wachten en gaan
dan ca. 1 meter omlaag. We varen nu op getijdenwater en gaan met afgaand tij over de Beneden
Nete en vervolgens de Rupel naar de sluis van Klein Willebroek. Het gaat behoorlijk snel, we maken
16 km op de GPS bij 1400 toeren en zeker als we onder de snelwegbrug doorgaan. Hier is het vol gas
erop en zorgen dat je niet uit de bocht vliegt of een paal ramt. Zo te zien ben je dan niet de eerste. Als
we de sluis van Klein Willebroek oproepen krijgen we te horen dat we snel moeten zijn anders komen
we niet meer over de drempel. We hadden zeker 2 uur eerder moeten vertrekken. Zo zie je maar dat
je er niet op kunt vertrouwen dat iedereen de juiste informatie geeft, ook al zijn ze plaatselijk bekend.
Het is 12.45 uur als we in de sluis liggen, dus best snel. Het is een gezellige sluis waar we in liggen,
de sluismeester heeft enkele muziekboxen hangen waar aangename muziek uitkomt, is iedereen
behulpzaam met afmeren en een en al vriendelijkheid.

Sluis Klein-Willebroek
Om 13.15 uur liggen we vast aan de steiger en jawel hoor, om 14.00 uur begint het te regenen. Het
mag de pret niet drukken, wij gaan op bezoek bij de Maasbengel, een jacht uit onze haven, dat hier
ook ligt. Als we 's avonds, na een hapje eten bij Brasserie Zeezicht, weer langs de Maasbengel komen
maken we er met ons vieren nog een genoeglijke avond van.
Vrijdag 22/7
Klein Willebroek
Vandaag blijven we hier. De Maasbengel is al vertrokken, zij gaan richting Brussel en het hellend vlak.
Tot 9.00 uur hebben we regen en is het ca.18°C. We gaan met het gratis voetveer naar Boom. Hier is
een klein maar gezellig centrum. Als we weer terug zijn nemen we de fiets en rijden langs de Rupel,
door een natuurreservaat naar de monding in de Schelde en van daaruit via sluis Wintam en langs het
Zeekanaal terug naar onze boot. De avond wordt grotendeels doorgebracht op het terras van
Brasserie Zeezicht samen met de bemanning van de motorjachten Wodan en Westgap. Hier wordt
ook besloten om morgen samen richting Gent te varen.
Zaterdag 23/7
Klein Willebroek-Aalst
5.30 uur
Om het gunstige tij op de Schelde op te pikken liggen wij reeds om 7.00 uur met de Wodan en
Westgap uit Sas van Gent in de sluis. Op de Rupel hebben we stroom tegen maar zodra we na een
half uurtje varen de Schelde opdraaien hebben we ca. 5 km stroom mee. Het is, zeker daar waar de
Schelde smaller en bochtiger wordt, goed uitkijken en in de bochten de stroomdraad volgen anders
vaar je geheid vast. Reeds om 10.50 uur nemen we afscheid van beide jachten en liggen even later in
sluis Dendermonde, waarna wij onze tocht vervolgen over de Dender richting Aalst. Eerst krijgen we
nog sluis Denderbelle met een gering verval van 1,80 m. Na opening van de Zwartenhoekbrug komen
we bij de jachthaven, die hier aan de kant van het vaarwater ligt. Om 12.30 uur meren wij af aan de
drijvende steigers van VVW Aalst. We liggen hier met water en elektra aan de boot en op korte
afstand van het centrum.

Jachthaven Aalst

De haven stelt weinig voor, we liggen aan gammele steigers, overwoekerd door riet en met een
clubhuis dat ze zelf al uit voorzorg hebben gesloten. Over de sanitaire ruimte zal ik het maar niet
hebben. Het weer van vandaag? Droog, bewolkt, kans op een bui en dat alles overgoten met een truitemperatuur. De middag wordt gebruikt om het gezellige centrum van Aalst te bezoeken.
Zondag 24/7
Aalst
Vandaag blijven we liggen. We hadden eerst de bedoeling naar Ninove te varen maar hebben
besloten om onze stramme spieren weer eens te pijnigen en gaan met de fiets naar Ninove. Het is
een uitermate mooie tocht over het jaagpad langs de Dender. Als we in Ninove aankomen blijkt daar
kermis te zijn, altijd gezellig. De passantenhaven is hier op slechts enkele minuten lopen van het
centrum en heeft zover we konden zien goede afmeerplaatsen.
Maandag 25/7
Aalst-Gent
5.25 uur
Vandaag varen we weer naar de Schelde met bestemming Gent. Het is 9.20 uur als de brug voor ons
omhoog gaat en wij losgooien. Sluis Denderbelle staat voor ons al open, bij sluis Dendermonde waar
we om 10.45 uur arriveren moeten we wachten. Reeds om 11.20 uur varen we de sluis uit en
bevinden ons op de Schelde. We hebben met een fikse stroming te maken en maken daardoor veel
snelheid op de GPS, ook moeten we steeds alert blijven op de ondieptes en alle drijvende troep die in
het water ligt. We passeren complete eilandjes van takken en waterplanten.

Drijvende eilandjes in de Schelde
Als we om 13.30 uur sluis Merelbeke oproepen kunnen we nog als laatste met de schutting mee. Een
kwartier later varen we aan stuurboord door de openstaande keersluis. Hier ben ik wel blij met Navigo,
onze water TomTom. We varen rustig door Gent, genieten van de omgeving en komen vervolgens bij
de Brusselsepoortsluis die direct de deuren voor ons opent. Na de sluis is het links onder de brug door
en dan enkel nog doorvaren tot de jachthaven Portus Ganda. Wij worden door de havenmeester
opgevangen en liggen om 14.45 uur aan een mooie drijvende steiger met water en elektra aan de
boot. De haven heeft alle moderne faciliteiten en ligt op ca. 10 minuten lopen van het centrum. Van de
wasmachine en droger wordt de volgende dag dan ook gretig gebruik gemaakt. Als wij 's middags in
het centrum lopen hebben we mazzel, het is vandaag de laatste dag van de jaarlijkse Gentse
Feesten. Heel veel muziekgroepen, individuele muzikanten, kramen en ander vertier door het hele
centrum, mooi om mee te maken. Het werd laat vandaag.
Dinsdag 26/7
Gent
Vandaag blijven we liggen en wordt er grote schoonmaak gehouden. De boot krijgt van buiten een
wasbeurt en van binnen een poetsbeurt. Zo hebben we de taken eerlijk verdeeld. Daarna is het tijd om
Gent met al zijn mooie gebouwen te bezoeken. We gedragen ons als echte toeristen en willen alles
zien en fotograferen. Uiteraard wordt ook de Belfort beklommen, herstel, met de lift omhoog en met de
trap naar beneden.

Portus Ganda
Woensdag 27/7
Gent
Ook vandaag blijven we hier. We bezoeken het Gravensteen, de kathedraal met het beroemde
veelluik "Het Lam Gods" van Hubert en Jan van Eijck en al die andere bezienswaardigheden die deze
mooie stad te bieden heeft.

De monumentale gebouwen en grachten van Gent

Oud en Nieuw gaat samen in Gent

Paleis van justitie met de Gentse Barge

Donderdag 28/7
Gent-Brugge
4.30 uur
Heerlijk, vandaag wordt weer gevaren. We gooien om 9.15 uur de trossen los en gaan richting
Brugge. Eerst krijgen we na enkele minuten varen de Tolhuissluis, die zeer snel voor ons wordt
bediend. Zo door de wat mindere zijde van Gent varend komen we aan de openstaande keersluis en
steken de kruising over en bevinden ons op het kanaal Gent-Oostende. Vanaf hier gaat het lekker vlot
alleen moeten we bij de keersluis van Beernem even wachten op een vrachtschip dat zich via de
marifoon gemeld had. Inmiddels hebben zich 2 Grand Banks en 2 huurboten bij ons aangesloten en
varen wij gezamenlijk richting Brugge. Helaas denken de 2 Grand Banks en een kajuit speedboot dat
zij op deze smalle vaart ons voorbij moeten, met als gevolg een hevig woelig water wat voor niemand
meer prettig vaart. Enkel de speedboot die voorop vaart heeft nergens last van.

Woelig water
Je kan hier varen wat je wil, bij de eerst volgende brug lig je te wachten tot ook de achterblijvers zijn
gearriveerd. Dus wij doen niet met het spelletje mee en nemen afstand. Om 13.15 uur aangekomen in
de Flandriahaven van Brugge blijkt dat de snelle boten bang waren dat er geen plaats voor hun zou
zijn. Er was plaats genoeg, wij moeten even op onze beurt wachten en liggen 15 minuten later op een
mooie plek direct voor het restaurant en hebben daar 's avonds op het terras dan ook lekker gegeten.

Jachthaven Flandria Brugge
Uiteraard gaan we het centrum van Brugge, wat op ca. 10 minuten lopen ligt, bezoeken. Vanwege de
overstelpende drukte zoeken we al gauw een terras op buiten het centrum en laten alle historische
gebouwen voor de Amerikanen, Jappen en Russen.

Vrijdag 29/7
Brugge-Oudenburg
3.45 uur
We vertrekken om 9.15 uur met licht bewolkt weer en krijgen eindelijk een beetje zon met aangename
temperatuur. Nadat wij ons bij de centrale brugbediening Kruispoort hebben gemeld worden de
bruggen voor ons snel geopend. Als we ons voor de Dampoortsluis melden krijgen we te horen dat er
nog 7 jachten uit de Coupurehaven worden verwacht en dat we daarop moeten wachten. Het duurt
zeker een ½ uur voor de eerste jachten aan komen zwalken.

De huurvloot
Het blijkt een complete vloot huurboten te zijn, bijna allemaal met Russische bemanning. Het gaat
tergend langzaam voordat alles in de sluis ligt. We zien ook een nieuwe manier van sluizen. De
schipper, uiteraard met stevig postuur en schipperspet op zijn hoofd, stuurt vanaf zijn hoog verheven
zitplaats de boot met de boeg haaks op de sluiswand. Enig gekraak is het gevolg, waarop het jongste
bemanningslid fluks op de wal springt en met alle kracht aan het meegenomen touw gaat trekken.
Helaas heeft hij geen oog voor de richting die ze varen en zo komt de boot, geholpen door de rest van
de crew, mooi langs de kant, helaas alleen met de boeg naar de verkeerde kant. Wij weten nu ook
waarom die huurboten zo lelijk zijn afgewerkt met rubber stootranden.

Da, da, njet, njet, boem, krak, vast
Na de sluis hebben we in Brugge nog enkele bruggen die bediend moeten worden. Ook hier is het
wachten tot alles bij de brug is gearriveerd, dan met veel geweld en kabaal met z'n tweeën en liever
nog met drie door de brugopening om vervolgens na enkele keren de oever te hebben bezocht bij de
volgende brug aan te komen, waar het hele ritueel zich herhaalt. Gelukkig lagen wij voorop en hebben

gezorgd voor te blijven, want hier tussen zitten met ons mooi lakwerk, nee liever niet. Eindelijk, na nog
enkele mooie hefbruggen te zijn gepasseerd, komen we bij sluis Passendale. Dit is een sluis met
smalle ingang en jawel hoor het spektakel kan weer beginnen. We zijn er moe van en besluiten bij de
eerstvolgende gelegenheid af te meren. Na 3 bruggen kort achter elkaar met enkele vervelende
bochten te zijn gepasseerd, zien we de passantensteiger van Oudenburg. Laat hier juist nog een klein
plaatsje over zijn. We liggen half aan de steiger, maar voor ons is dat voldoende.

Oudenburg
Het is 13.00 uur als we vastmaken. We hadden hier zeker een uur eerder kunnen zijn als we alleen of
met ervaren jachtschippers hadden gevaren. De huurvloot zien we, als wij aan een koel biertje zitten,
nog steeds voor de volgende brug liggen. De een tegen de kant, de ander na hots bots achterste
voren tussen de brugremming en de laatste op heel verre afstand van de brug waardoor de brug niet
draait tot ook hij is aangesloten bij de rest. Wat zijn we blij dat we hier liggen. We liggen op ca.1 km
van het dorp en voor de fiets liefhebbers, op ca. 9 km van Oostende. We hebben gratis stroom en
water en hoeven geen liggeld te betalen. Ook krijgen we nog bezoek van een plaatselijk boerke die
eigen gemaakte confiture, eieren, aardappelen en andere producten uit eigen tuin aanbiedt. Heel
vriendelijk maar helaas voor hem, we hebben juist onze voorraad aangevuld in de plaatselijke
supermarkt.
Zaterdag 30/7
Oudenburg-Nieuwpoort
2.15 uur
We willen om 9.00 uur gaan varen maar krijgen geen gehoor op onze oproep naar de Mobiele Ploeg.
Dan nog maar even naar de bakker, hebben we in elk geval vers brood en natuurlijk wat lekkers voor
bij de koffie. Om 10.00 uur krijgen we antwoord en kunnen gelijk naar de brug varen. Deze
brugwachter gaat tot ongeveer halverwege Nieuwpoort met ons mee. Het gaat lekker vlot en alle
bruggen staan open als we aankomen. Zo komen we na een ontspannen varen in Nieuwpoort aan en
melden ons bij de St. Jorissluis, mazzel ze staat open en we kunnen met nog een jacht, dat reeds in
de sluis ligt, mee. De sluis uitkomend varen we zo de jachthaven binnen en kunnen na marifoon
contact met de havenmeester afmeren in een riante box met vingersteigers.

Jachthaven Westhoek en St. Jorissluis

Jachthaven Westhoek
Het is nog vroeg, 12.15 uur, als we vastliggen en terugkijken op een snelle vaart ondanks alle
bruggen. Het weer werkt echter niet mee, het is nog steeds te koud, we meten 18°C en om het geheel
af te ronden krijgen we om 13.00 uur weer een fikse plensbui.

Wanneer komt nu die warme zomerzon?
We liggen aan de kust en willen zonnebaden op het strand en zwemmen! Toch nemen we 's middags
de fiets en gaan Nieuwpoort verkennen. Ik wil nu wel eens zien hoe de landrotten vanaf de wal naar
de haveninvaart kijken met zijn beide pieren en binnenkomende jachten. Ik zou best wel een dagje
willen ruilen met een zeilschipper en dan even een steekje maken tot aan de bank, voor de wind
teruglopen en de boot mooi tussen de pieren prikken. Jammer, maar we hebben gekozen voor onze
mooie motorvlet die ons veel genoegen verschaft. Voor het diner hebben we in het havenrestaurant
gereserveerd en dat bleek achteraf maar goed ook want het zat tjokvol. Het was niet voor niets dat het
zo druk was want het was een lekker bord eten dat we kregen en ook nog tegen een zeer betaalbare
prijs.
Zondag 31/7
Nieuwpoort
De zondag is eindelijk een zondag. We hebben 22°C en een heerlijk zonnetje. We gaan met de fiets
naar Middelkerke en via Nieuwpoortbad terug. Ook bezoeken we de pier en varen met het pontje naar
de overzijde. Er zijn ondanks de zon nog maar weinig badgasten met slechts enkele waaghalzen, die
tot de enkels in het water gaan. De wind is dan ook veel te koud om je aangenaam te voelen. Daar
Nieuwpoort een vissershaven heeft en als je langs het water rijdt de vis al ruikt, kunnen wij het niet
laten om een visrestaurant te bezoeken. Voldaan nemen we op het terras nog een afzakkertje voordat
we op de boot nog van een mooie avond genieten.

Het zeilvirus kriebelt nog steeds

Maandag 1/8
Nieuwpoort-Diksmuide
1.30 uur
Om 9.30 uur verlaten we de haven en varen de plas over richting de IJzer en gaan samen met de
Luan uit Beernem naar Diksmuide. Van daaruit willen we naar Ieper en via het Lokanaal weer terug.
We moeten ook rekening houden met enkele aangekondigde stremmingen. Vandaar dat we wel de
tijd hebben maar toch niet te lang mogen treuzelen. De vaart samen met de Luan gaat voortvarend, is
ook wel zo gemakkelijk als een ter plaatse bekende voor je op vaart, zo hoef je zelf weinig op te letten.
Aangekomen in Diksmuide zijn de ligplaatsen voor ons reeds gereserveerd en liggen wij al om 11.00
uur riant aan een langsteiger met water en stroom aan de boot.

Ligplaats Diksmuide

Vismarkt in het centrum van Diksmuide

Onderweg hebben we al een blik kunnen werpen op de "Dodengang", dit zijn loopgraven uit de 1e
wereldoorlog op de dijk. Nu zien we op enkele honderden meters de bekende IJzertoren en weten dat
we in een streek zijn aanbeland met een vreselijke historie. Toch ga ik 's middags met de fiets de
"bezienswaardigheden" bezoeken. Als je door deze loopgraven loopt die geheel langs de IJzer lopen,
naar de historische foto's kijkt en tot slot een complete fototentoonstelling met filmbeelden ziet, dan
wordt ik er heel stil van als ik zie wat zich hier heeft afgespeeld.

Je wordt er stil van!
Diksmuide heeft een leuk centrum op ca. 7 minuten lopen van de boot met een fraai marktplein en
winkelstraten. Aangezien we zon met een aangename temperatuur hebben gaat vanavond de
barbecue aan. Dit kan mooi langs de boot. Naast de steiger is de schuine walkant afgedekt met
metalen sierplaten, cortenstaal, een mooie verwijzing naar de rivier IJzer. Wij kunnen hier op de rechte
onderkant mooi onze barbecue zetten. Stoel erbij, blikje bier, wie doet je wat.
Dinsdag 2/8
Diksmuide-Ieper
4.45 uur
We varen wederom verder met de Luan. Als we om 9.30 uur vertrekken heeft de schipper van de
Luan al met de brugbediening gebeld voor bediening van de Knokkebrug. Aangekomen voor deze
eerste beweegbare brug hoeven dan ook niet lang te wachten. Ook merken we na deze brug dat er
niet veel vaart gemaakt kan worden vanwege de geringe vaardiepte we raken regelmatig de grond.
Volgens de vaarkaart en Navigo hebben we een vaardiepte van 1,40 m. Onze diepgang is 1,25 m,
dan met alle bladeren en andere troep in het water geeft dit af en toe het gevoel dat we ons echt vast
varen. Ook is het goed oppassen met de bochten. Een keer de bocht een beetje afsnijden betekent
onherroepelijk vastvaren. Om 12.00 uur liggen we in sluis Boezingesas. De sluiswachter was zo
vriendelijk om deze voor ons klaar te zetten zodat we in de sluis konden wachten tot hij klaar was met
de bediening van de andere sluis. 12.45 uur varen we de sluis uit en begeven ons naar de volgende,
sluis Boezingedorp. Hier staat de vriendelijke sluismeester Gerard al op ons te wachten. We maken
gelijk een afspraak met hem voor morgen voor de terugvaart. Aangekomen in de doodlopende haven
van Ieper maken we om 14.15 uur vast aan de steiger van jachthaven Ieperlee en worden ontvangen
door de vriendelijke havenmeesteres. Uiteraard bezoeken wij het centrum met zijn fraaie Grote markt
met omliggende gebouwen zoals de beroemde Lakenhalle, het Belfort, het Oud Kasselrijgebouw en

verder vele monumentale panden. Ook hebben we de ceremonie bijgewoond van kranslegging door
een Britse scoutinggroep en wordt de Last Post geblazen door 4 leden van de Ieperse brandweer.

Menenpoort in Ieper
Dit gebeurt elke dag, ongeacht wat dan ook! In de Menenpoort zijn 53.000 namen gegraveerd van
gesneuvelde militairen uit de 1e wereldoorlog. Indrukwekkend. Samen met de herinnering aan de
loopgraven in Diksmuide is dit niet bevorderlijk voor de nachtrust.
Woensdag 3/8
Ieper-Nieuwpoort
8.15 uur
Door het mooie en droge weer hebben we de kuiptent er vanaf. Tot vanmorgen 6.00 uur, toen begon
het te klateren. Dus maar gauw de tent erop, zodat we alles droog houden en vandaag ook met een
droge kuip varen. Omdat we de sluis hebben besproken varen we om 8.30 uur weg. Om 9.00 uur zijn
we aan de sluis, ietsje te vroeg, maar kunnen even later zo naar binnen varen. De 2e sluis hebben we
een uur later en varen ca. 1 uur daarna bij de Knokkebrug bakboord uit om na 6,3 km, een klein uurtje
varen, naar stuurboord sluis Fintele in te varen. Hier kan men aan de steiger goed overnachten. We
bevinden ons nu op het Lokanaal en hebben weer een allervriendelijkste en behulpzame
sluismeester. Het is opvallend hoe deze mensen ondanks hun (seizoen)werkdruk, plezier in hun werk
hebben en de recreatievaarder welwillend van dienst zijn. Sluis Fintele is een oude historische sluis
met schuine kanten, maar gelukkig voor ons recreatievaarders, met drijvende steigers.

Sluis Fintele

Het Lokanaal heeft volgens de kaart een diepgang van 1,80m maar voor mijn gevoel nog geen 1,30m.

Het Lokanaal
Voor de brugbediening zijn we nu weer aangewezen op een mobiele brugwachter. De eerste wordt
door de sluiswachter van Fintele geopend. Voor de volgende bruggen is de diensdoende brugwachter
reeds ingeseind. Inderdaad, als we bij de eerste bedienbare brug komen, de Millebrug, hebben we
weliswaar contact met hem en belooft hij te komen, maar is nog een brug van ons vandaan met een
hotelspits. We liggen voor de brug en gaan met hulp van de brugwachter helemaal achter de dukdalf
tegen de oever liggen met 2 lijnen naar de wal. Achteraf begrijpen we waarom dit zo moest. Als de
hotelspits aan komt varen zien we hem al door het kanaal zwalken. Hij heeft veel te veel vaart en kan
daardoor niet of nauwelijks sturen. Als hij bij de brug aankomt ramt hij eerst de bakboord remming,
vervolgens klapt hij op de stuurboordzijde van de brug en schraapt daarna alle verf van de dukdalf
waar wij aan vast liggen. Door de brug gekomen gaat dat nog even door tot dat hij vanzelf in de oever
terecht komt en rustig aan moet doen. Gaande deze manoeuvre presteert de Engelse schipper het om
van zijn roer te lopen om de brugwachter te vertellen dat een stukje terug een ondiepte is. Als enige
reactie van de brugwachter krijgt hij een schouderophalen en een enkel voor ons verstaanbaar
antwoord, moet je maar rustiger varen. Gelukkig hebben wij geen schade en kunnen onze weg
vervolgen. Je zal zo iemand onderweg maar tegen komen.

Knots, bots, weg verf
Al snel naderen we Veurne en vertellen aan de brugwachter te willen overnachten in de jachthaven.
Dit zal helaas niet gaan, krijgen we als antwoord. De haven ligt vol i.v.m. een of ander kajak

kampioenschap. Ook de passantensteiger ligt vol, dus varen we verder. Voor de spoorbrug ontmoeten
we de luxe motor Martin 2 uit Antwerpen die op brugopening ligt te wachten en varen samen met hun
naar Nieuwpoort.

Martin 2 uit Antwerpen

Ganzepoot met monument koning Albert 1

Zo maken we na de 2 getijdensluizen van de Ganzepoot, de Veurnesluis en de Gravensluis, om 17.15
uur vast aan de remming direct achter de Gravensluis op het kanaal Plassendale-Nieuwpoort.
Uiteindelijk is het een lange vaardag geworden wat niet onze bedoeling was, maar doordat het om
16.00 uur hoogwater is en de sluizen enkel 3 uur voor tot 3 uur na hoogwater bediend worden,
moesten we wel doorvaren. Wel liggen we hier mooi op korte afstand van het monument van Albert 1
en de Ganzepoot, welk in zijn geheel als monument te boek staat. Ook het centrum en de visafslag
met zijn restaurants ligt op loopafstand.
Donderdag 4/8
Nieuwpoort-Beernem
7.15 uur
Nadat we met de mobiele brugwachter hebben afgesproken vertrekken we om 9.00 uur en melden
ons na enkele km bij de eerste brug van vandaag, de Rattevallebrug. Bij de Zandvoordebrug, de
laatste brug voor sluis Passendale, moeten we wachten op 3 achterop komende jachten, waarna we
gezamenlijk de sluis en enkele bedienbare bruggen van het kanaal Gent-Oostende nemen.
Twee van deze bruggen zijn architectonisch een lust voor het oog.

Vervolgens melden we ons via de marifoon bij de centrale brugbediening "Kruispoort" en varen in
colonne door Brugge. Het gaat redelijk snel, zodat we reeds om 15.00 uur Brugge door zijn. We willen
niet weer in Brugge blijven overnachten en nemen de eerstvolgende ligplaats die we tegenkomen. Het
begint nu ook nog eens te regenen, dus varen we door en hopen dat, als we een ligplaats hebben
gevonden, het niet meer regent. Gelukkig gaat het vlot met de laatste bruggen en zijn we eindelijk van
de centrale brugbediening af. Een uur zinloos voor een brug blijven liggen zonder uitleg waarom, het
zal wel de Belgische manier zijn, maar niet de mijne, ook al heb ik vakantie. Met nog een klein uurtje
varen komen we bij jachthaven Beernem. Deze jachthaven ligt in een verbreding van het kanaal. We
maken vast aan een langsteiger op het einde van de steiger en hebben een rustige plaats met mooi
zicht op het kanaal. Ook zijn hier de normale boxen met vingersteigers, maar deze liggen in de directe

nabijheid van de druk bezette kantine. Om 16.15 uur liggen we vast. Nadat we ons hebben gemeld bij
de havenmeester houd de regen het voor gezien en gaan wij naar de supermarkt die hier slechts
enkele honderden meters vandaan ligt. Aangezien het weer niet echt meewerkt blijven we gezellig op
de boot en doen ons best het spannende boek uit te lezen.
Vrijdag 5/8
Beernem-Deinze
3.00 uur
Als wij om 9.45 uur wegvaren is het weliswaar bewolkt maar wel met een aangename temperatuur
van ca. 24°C. Er is nagenoeg geen scheepvaart op het kanaal en zo komen we reeds om 11.20 uur bij
Schipdonk op het Afleidingskanaal van de Leie. Hier op deze kruising is ook een mooie en gratis
overnachtingplaats. Het blijft rustig varen, er komt ons een vrachtschip tegemoet en juist als we de
kruising met de Leie naderen zit er een 110 m schip voor ons. Dit schip vaart langzaam i.v.m. de
smalle vaarweg ter hoogte van de kruising met het kanaal en de Leie. Wij blijven er even achter
hangen tot we de Leie bakboord kunnen opdraaien om een paar honderd meter verder in een box van
jachthaven Deinze af te meren.

Jachthaven Deinze
Park bij de jachthaven
Bij het afmeren is het zaak de stroming goed in de gaten te houden, deze staat dwars op de steigers
daar deze vol in de stroming van de rivier liggen. En het kan hier behoorlijk stromen.
Het was vandaag maar een kort stukje, vandaar dat we al om 12.45 uur vastliggen en ons opmaken
om Deinze met een bezoek te vereren. Het centrum ligt op ca. 500 m lopen door een park langs de
Leie. We vinden hier een supermarkt, veel cafés met terras en een drukke winkelstraat. De jachthaven
ligt aan een groot wandelpark, de Brielmeersen geheten, met diverse dierenverblijven en speeltuin.
Zaterdag 6/8
Deinze-Kortrijk
3.25 uur
Vandaag moeten we wegens de aangekondigde stremming sluis Harelbeke passeren, anders moeten
we een week wachten of terug naar Gent en over de Boven Schelde. Wij varen om 9.45 uur weg van
de goed verzorgde jachthaven in Deinze en komen reeds om 10.50 uur bij sluis Baafsvijve. Hier
worden we snel geschut samen met 2 spitsen en een 85 m schip.

Schroefwater
Het voordeel van samen met de beroepsvaart schutten is dat het snel gaat, het nadeel is dat er
sommige bij zijn die op de voorspring afmeren. De volgende sluis, Harelbeke, staat voor ons al open.
We gaan alleen met de 2 spitsen de sluis in vanwege het feit dat deze sluis korter en smaller is en er
voor het grote schip geen plaats is. Na het verlaten van de sluis is het nog maar een kort stukje varen
en komen we aan de splitsing met de doorgaande vaart van het alternerend verkeer door Kortrijk, sluis
11 van het kanaal Bossuit-Kortrijk en de Leie die door het centrum stroomt. Wij nemen de Leie,
houden helemaal links aan om onder de schuin lopende brug door te varen en meren enkele meters

verder om 13.10 uur af aan de passantensteiger in Kortrijk. De ligplaats aan de steiger is best wel
goed, echter we liggen juist voor een riooluitlaat met alle reukgevolgen van dien. De allervriendelijkste
havenmeester komt later naar ons toe om te zeggen dat hij 2 boten heeft opgeschoven zodat wij er
tussen kunnen. Nadat ik de ruimte heb afgepast blijkt dat de havenmeester maar kleine pasjes kan
maken of zich een meter of wat heeft vergist, maar allé, we gaan het proberen. Ook nu blijkt dat er
een fikse stroom loopt als ik los gooi en 3 plaatsen naar voren vaar. Eigenlijk is het vrij simpel, je legt
de boot gelijk met de beschikbare ruimte en terwijl je langzaam voorruit vaart stuur je hem opzij in de
vrije ruimte. Alleen die vrije ruimte blijkt als we eenmaal vast liggen 50 cm aan de voorkant en 30 cm
aan de achterkant te zijn. Poeh! dat viel wel en niet mee, er had veel fout kunnen gaan.

Het past maar net
We hebben nu een mooie plaats met zicht op de beroemde Broeltorens, goede satelliet ontvangst en
blijven hier 3 dagen liggen. De eerste stremming hebben we gehaald. De volgende aangekondigde
stremming is Sluis 1 van kanaal Bossuit-Kortrijk op maandag en het is geen straf om daar in deze
mooie plaats op te moeten wachten.
Zondag 7/8
Kortrijk
Vandaag blijven we liggen. De was wordt gedaan in een wasserette ca. 300 m verderop in de
Budastraat. We bezoeken museum 1302 waar alles over de Gulden Sporenslag wordt vertelt.
Uiteraard bezoeken we het centrum met alle bezienswaardigheden en doen ons tegoed aan de
Bourgondische sfeer. Ook wordt de kunstuitstalling in de historische Broeltorens bezocht. Deze torens
met brug ertussen, op ca. 200 m van onze ligplaats, zijn de late getuigen van de middeleeuwse
stadsomwalling. Helaas krijgen we tegen de avond weer regen. Dus tijd voor een nieuw boek.

De Broeltorens

Maandag 8/8
Kortrijk
Regen, wind, nog meer regen, af en toe opklaring, 17°C. Mooi weer is anders! Op advies van
havenmeester Daniël ga ik naar het zwembad dat tussen sluis 11 en 10 ligt, dus op korte afstand. Ook
krijg ik een korting kaartje, zodat ik maar 2 euro hoef te betalen, dus dat valt best wel mee.
Aangekomen in het zwembad blijkt het een openluchtbad te zijn. En ik maar denken dat het een
overdekt bad betrof. Weliswaar heb ik lekker gezwommen en bleef liever in het water van 20°C dan
erbuiten met een luchttemperatuur van 17°C en dan nog de wind, die het nog kouder laat aanvoelen.
De rest van de dag wordt Kortrijk verder verkend, het nieuwe winkelcentrum bezocht en verdiepen wij
ons in het keuren van diverse horecagelegenheden. Je moet toch wat met dit weer al is het maar
wachten tot het minder regent om terug te gaan naar de boot. Tussen 2 hevige buien door lukt het ons
om enigszins droog aan boord te komen. Uiteraard blijven we de verdere avond lekker binnen zitten
e
en moet dat 2 boek uitgelezen worden.

Marktplein

Groeningheveld poort 1302 Gulden sporenslag

Dinsdag 9/8
Kortrijk-Tournai
7.40 uur
Met een licht bewolkte hemel en af en toe een zonnetje en niet warmer dan 18°C varen we om 8.30
uur naar onze eerste sluis van vandaag. Sluis 11, de eerste sluis van het kanaal Bossuit-Kortrijk is een
van de 3 spitsensluizen van dit kanaal met een afmeting van 38,70 x 5,18m.

Sluis 11 kanaal Bossuit-Kortrijk

Lifter in de sluis

Aangezien we met de sluismeester hadden afgesproken, stond de sluis reeds beneden en konden we
na het opendraaien van de deuren gelijk invaren. Deze sluis en de 2 volgende zijn nog handbediende
sluizen, zodat ik mijn spieren ook weer eens aan het werk kon zetten. Tijdens het wachten voor de 1e
sluis krijgen we een lifter aan boord die even later parmantig over het dek rondwandelt en ook nog iets
achterlaat voor de matroos om weg te schrobben. Als we boven zijn en de deuren open draaien,
vervolgt het waterhoentje zijn weg en stapt fluks door het gras op zoek naar zijn soortgenoten. Na het
verlaten van sluis 9 vervolgen we onze weg door een recht en saai kanaal, nemen en passant sluis
Zwevegem die voor ons open staat en komen aan bij sluis Moen. Hier zijn we op het hoogste punt van
het kanaal en zijn 20,72 m gestegen. Na ca. 6 km komen we om 11.20 uur bij sluis 1 Bossuit, de
toegangssluis tot de Boven Schelde. Hier gaan we weer omlaag, en wel 9,50 m. We moeten echter
wachten, omdat ze nog aan de deuren aan het werken zijn, een gevolg van de stremming van

gisteren. Met mokerslagen, druk geloop en geregel lukt het toch. Als we beneden zijn, moeten met
hetzelfde ritueel de deuren geopend worden.

Wachten tot ze deur open krijgen
Later, als we voor een onverwachte stremming voor sluis Viesville liggen, horen we dat het criminele
gilde in de nacht voor de aanvang van de werkzaamheden, alle materialen en machines hebben
gestolen. Om 12.25 uur varen de sluis uit waar wij in ons eentje zijn geschut en varen de Boven
Schelde omhoog. We hebben hier stroming tegen maar dat valt wel mee. Het is een mooi en
veranderlijk vaarwater met kronkels en bochten. Ook hier is het zaak om de juiste lijn aan te houden,
zeker als we beroepsvaart tegen komen, want breed is het op sommige stukken allerminst. Aan de
remming van sluis Herinnes, onze eerste Waalse sluis, waar we bijna een uur moeten wachten, maak
ik de wierfilter schoon. Deze zit helemaal vol met kroos uit de laatste sluis. In de sluis krijgt een
vrachtschip politiecontrole en moeten wij allemaal wachten tot de Hermandad tevreden is gesteld. Bij
de volgende sluis Kain, staan ze weer paraat en mag de arme schipper weer in discussie met hun. En
wij mogen wachten, totdat de sluismeester ongehoorzaam is en de deuren opent en wij als een speer
de sluis verlaten. Achter de sluis ligt een Frans vrachtschip te wachten met een leuke naam, de JoMar.

Een leuke naamspeling
Als wij in Tournai aankomen staan de doorvaartlichten op rood en moeten we wachten op het
tegemoetkomend verkeer. Een half uur later varen wij door de bogen van de Pont Des Trous, een
historische bogenbrug met 2 torens.

Pont des Trous
Om 16.10 uur liggen we vast aan de passantensteiger juist voorbij de doorvaartlichten voor de afvaart.
Bij passerende scheepvaart kan het water wel eens woelig zijn met voornamelijk veel zuiging. Na
22.00 uur is het gedaan met de scheepvaart tot 6.00 uur 's morgens. We vinden echter dat we op een
prima stek liggen.

Passantensteiger
Marktplein
Uiteraard wordt het centrum bezocht en genieten we van een mooie zomeravond op een terras op het
fraaie marktplein.

Als de avond valt
Woensdag 10/8
Tournai-Peronnes
1.35 uur
Vandaag hebben we niet veel te varen volgens onze planning. Wij verlaten om 11.10 uur de
passantensteiger van Tournai, ofwel in het Vlaams, Doornik. We varen over een stukje behoorlijk druk
vaarwater met veel plaatselijke industrie, zien nog een bunkerstation en enkele bunkerbootjes en
komen, rustig varend met een aangename zontemperatuur van ca. 24°C, bij de invaart van het Canal

Nimy-Blaton-Peronnes. Wij draaien bakboord uit en verlaten de Boven Schelde om vervolgens om
12.00 uur gelijk voor de sluis van Peronnes stil te liggen. Als ik had geweten dat het zo'n korte afstand
was van de invaart tot de sluis, had ik de sluis eerder opgeroepen. Nu moeten we samen met een
vrachtschip wachten terwijl de deuren juist dicht zijn en een enkel schip omhoog gaat.

Sluis Peronnes
Alles gaat echter toch nog vlot en zo kan het gebeuren dat we, nadat we 5,60 m omhoog zijn
gebracht, direct achter de sluis bakboord uitdraaien en even later om 12.45 uur in een box van
jachthaven Peronnes Grand Large vastmaken. We liggen hier in een goed verzorgde jachthaven met
water en stroom aan de steiger, een fraai clubhuis met gratis douches en mooi uitzicht over het meer.
Bij het melden bij de havenmeester heb ik gelijk maar een tafel gereserveerd voor het avondeten.
Achteraf blijkt dat we daar goed aan gedaan hadden want het zat 's avonds bomvol. Niet
verwonderlijk, het eten was goed en zeer aantrekkelijk in prijs, daarbij opgeteld de gezellige stemming
met alle nationaliteiten door elkaar, kortom een hele mooie en gezellige avond. Peronnes als haven is
aangenaam, als plaats veel te ver verwijderd en er zijn geen verdere voorzieningen als een kroeg.
Donderdag 11/8
Peronnes-Mons
4.30 uur
Vanaf onze ligplaats hebben wij zicht op sluis Maubray, onze enige sluis vandaag. We zien om 9.00
uur dat er uitvaart is, gooien de lijnen los en liggen 5 minuten later samen met een jacht voor de sluis.
Helaas wisten we niet dat juist een 85 m vrachtschip sluis Peronnes had verlaten en de sluis voor hem
gereed stond. Aangezien de sluis slechts 86 m is was er voor ons geen plaats. Bij de volgende
schutting, om 10.00 uur, gebeurt hetzelfde, echter nu is het vrachtschip korter en smaller, zodat
enkele jachten langszij kunnen en wij als grootste jacht achteraan enigszins schuin tegen de wand en
tegen de achterkant van het schip liggen. We gaan snel maar gecontroleerd 12,50 m omhoog en
verlaten als laatste de sluis. De schipper van het vrachtschip had al te kennen gegeven dat hij achter
de sluis even zou inhouden zodat wij voorbij konden lopen. De kleinere jachten voor ons worden ook
al snel ingelopen en zo varen we in ons uppie over een mooi kanaal met veel bomen, veel groen maar
ook mooie vergezichten. We zien de aftakking aan bakboord voor het Canal Blaton-Ath met een grote
jachthaven en enkele km verder aan stuurboord de invaart voor het Canal Pommerceul-Condé, een
dichtgeslibd verbindingskanaal dat terugvoert naar de Boven Schelde, ofwel de Franse Escaut. Het
vaart heerlijk rustig hier en wij genieten met volle teugen. Tegen 13.00 uur komen we meer industrie
en bebouwing tegen en weten we dat we Mons naderen. Toch nog even onverwacht, als Navigo via
de verrekijkerfunctie aangeeft dat we de jachthaven en even verderop de sluis naderen. We komen op
een verbreding van de vaarweg en zien aan stuurboord achteraan op de plas de jachthaven liggen.
Het is even de tonnenlijn volgen om vervolgens een plaats te zoeken. Omdat alle boxen zijn bezet, er
geen havenmeester is te bekennen en ook niet reageert op onze oproep, meren we om 13.30 uur af
aan de laatste vrije plaats in een insteekhaventje aan een betonnen steiger, naast de slipway. Het is
hier behoorlijk ondiep zodat we gelijk vastvaren. Na een beetje manoeuvreren komen we los en
schuiven wat naar voren en hebben net 10 tot 20 cm onder de kiel met wisselend niveau. Als het diep
genoeg was hadden we hier een mooie plaats, maar niet getreurd we liggen, hebben water en stroom
naast de boot, de zon schijnt, ca. 23°C en we gaan naar de supermarkt (Aldi) die hier op 10 minuten
lopen moet liggen. Mons centrum is veel te ver om te lopen. Voordat we gaan winkelen gaan we bij de
havenmeester in zijn hoge uitkijkpost voorbij en betalen ons liggeld, € 13,-. Van de elektra bijdrage
schrikken we wel even, € 3,- eigenlijk hebben we geen stroom nodig, maar ja we hebben ingeplugd,
dus betalen we ook. Douches, wassen etc. gaat via een sepky waar we vriendelijk voor bedanken.
Terug van de Aldi en een naastgelegen slager met veel te veel lekkere spullen pakken we de

barbecue uit. Uitgerekend als de barbecue klaar staat begint het te regenen. De rest van de avond
zitten we binnen. Of we morgen verder kunnen varen kan niemand ons met zekerheid zeggen. Sluis
Havre is volgens planning tot en met vandaag gestremd maar er schijnen ook hier problemen te zijn
met gestolen machines en apparatuur. We zullen morgen wel zien.
Vrijdag 12/8
Mons-Viesville
7.00 uur
Het regent, van die zachte miezerige regen, niet hard maar je wordt er wel doornat van. De
temperatuur is te doen met 20°C. We verlaten de jachthaven aan het Le Grand Large en zijn even
later voor de eerste sluis van vandaag, Obourg-Wartons. Het gaat lekker vlot en zo varen we, na 5 m
de hoogte in gebracht te zijn, even later naar sluis Havre. Kunnen we door? Ja, de sluis werkt en komt
leeg naar beneden. Als we in de sluis liggen moeten we een hele tijd wachten tot dat ze de deur dicht
krijgen. Elektronica ondersteund door enkele mokerslagen zorgt er voor dat de deuren sluiten en we
10 m stijgen. Het hele ritueel komt ons bekend voor. Gelukkig, de laatste aangekondigde stremming
hebben we gehad. Nu kunnen we ons eigen vaarplan bepalen. We bevinden ons nu op het Canal du
Centre-Grand Gabarit en gaan richting de liften van Strepy-Thieu. Eigenlijk willen we de historische
liften nemen, maar bij aankomst meld zich niemand. Niet via de marifoon en ook niet over de telefoon.
Het ziet er verlaten uit en alle lichten staan op rood dus volgen we de 3 jachten waar we al de hele
morgen mee samen varen en komen om 13.20 uur aan bij de lift van Strepy-Thieu. Dit immense
bouwwerk is al van verre te zien, geen wonder, hier gaan de schepen 72 m omhoog.

Inmiddels is het weer verbeterd en is het al een tijdje droog. Na even gewacht te hebben varen we de
stuurboord bak in, achter een Spits samen met nog 3 jachten, waarmee de bak vol is. Tijdens de tocht
naar boven wordt de ene na de andere foto gemaakt. Het uitzicht is fantastisch en als je wat dichterbij
kijkt en de techniek ziet die ons naar boven brengt krijg je toch wel bewondering voor de ontwerper.

Hoog boven op de berg

Aan de bovenkant uitvaren

Wij willen ons niet de tijd gunnen om het bezoekerscentrum te bezoeken, omdat het vol staat met
bussen en er drommen mensen voor de ingang staan. Dat kon wel eens lang duren voor we binnen
zijn. Hoog boven alles varen wij om 14.00 uur na het verlaten van de lift het eerste stuk over het
kanaal via een aquaduct en hebben echt het idee over een bergtop te varen. De omliggende dorpen
en wegen liggen onder ons en wij varen zomaar over een diep onder ons liggende weg heen. Varend
over het kanaal komen we ook nog de Port de Garde, Du Blanc Pain tegen. Dit is een zeer futuristisch
uitgevoerde keersluis over een breedte van 32 m.

Over de wegen en huizen

Port de Garde, Du Blanc Pain

Hierna komen we aan de splitsing met het kanaal van Brussel naar Charleroi. Wij gaan stuurboord uit
richting Charleroi, gevolgd door een Nederlands jacht, terwijl de andere jachten en de Spits richting
Brussel varen. Het achter ons volgende jacht gaat al snel afmeren in de jachthaven van Bellecoupt.
Wij willen nog een stukje doorvaren en weten dat we na de eerstvolgende sluis aan een kade kunnen
overnachten. Helaas, het is ons niet gegund. Als wij omstreeks 16.45 uur aankomen bij sluis Viesville
krijgen we te horen dat sluis1, Marchienne Au Pont is gestremd wegens een defecte sluisdeur. Omdat
het al vol ligt bij de volgende sluis 2, Gosselies moeten we hier wachten tot de stremming is
opgeheven. Waarschijnlijk gaat dat tot maandag duren! Als wij ons gezellig op de kant hebben
geïnstalleerd met de barbecuq en een verkoelend drankje, zien we de Allysshan 2 uit Eeklo
aankomen.

Wachten voor sluis Viesville
Deze was richting Brussel gevaren omdat hij in tijdnood kwam door de voorgaande stremmingen en
heeft nu onderweg te horen gekregen dat sluis Ruisbroek is gestremd voor onbepaalde tijd. Dan rijst
bij mij de vraag, waarom in de lift door de sluismeester wel de bestemming wordt gevraagd, maar
geen melding wordt gedaan van beide stremmingen. Zou het dan toch typisch Waals zijn? We liggen
hier best wel goed, in 2006 hebben we hier ook al overnacht, alleen jammer van de voorbij razende
treinen. Het begint al aardig op een stremmingen vaartocht te lijken. Veurne, jachthaven gesloten
wegens kanowedstrijden, sluis Harelbeke 1 week gestremd, sluis Bossuit 1 dag gestremd, sluis Avre 3
dagen gestremd en nu onaangekondigd sluis Marchienne Au Pont 3 dagen. Wat staat ons nog te
wachten?
Zaterdag 13/8
Vandaag een gedwongen rustdag. De boot wordt eens onder handen (sop) genomen tussen enkele
buitjes door. We gaan naar de supermarkt, ca 2 km terug over het jaagpad. Na de lunch fietsen we
naar sluis Gosselies en zien dat er voor ons nog voldoende plaats was om af te meren, er liggen
slechts 2 vrachtschepen. Als we terug zijn meert de Hatha uit Maastricht bij ons af, het zijn bekenden
van kennissen uit onze jachthaven. De avond wordt genoeglijk met hun doorgebracht. Inmiddels zijn
een Spits en 2 jachten aangekomen en wordt het gezellig druk.

Zondag 14/8
Viesville-Floriffoux
8.50 uur
Het heeft de hele nacht aan een stuk geregend, maar als we aanvaren is het droog en zal dat ook de
hele dag blijven. De sluismeester heeft zijn best voor ons gedaan en heeft toestemming gekregen ons
samen met de 2 vrachtschepen door te laten. Als het lukt willen ze de nooddeur van de gestremde
sluis voor ons openen, zodat we onze tocht kunnen vervolgen, want ook hier zal de stremming langer
gaan duren. Om 9.00 uur gaan de lichten op groen, de Spits en het andere, een langer maar smal
e
schip, gaan voorin met 2 jachten ernaast en 2 erachter, het past precies. De 2 sluis staat open en
wordt snel genomen. Ook de sluis met panne staat voor ons open en nu kunnen we het probleem met
eigen ogen aanschouwen. De benedendeur is er uit en daarvoor in de plaats hebben ze een schot
(vaste deur) in zijn geheel aan een kraan hangen en laten deze zakken zodat de benedenkant is
afgesloten. Twee werklieden hangen in een bak boven de afsluiting en moeten zorgen dat alles goed
verloopt. Het valt op dat ze zware voorhamers bij zich hebben. Belgische methode?

Sluisbediening vanuit de hoogwerker

Links af, tussen de hoogovens door

Ik heb inmiddels met de schipper van Belgische Spits, Touareg, uit Landelies gesproken, die
verklaarde vandaag mogelijk nog Namen te willen halen. Nou dat was muziek in de oren van de
bemanning van de Hatha. Zij moeten nl. morgenvroeg de trein halen in Namen. Dus hebben wij
besloten om ook door te stomen naar Namen. Om 12.10 uur varen we de sluis uit, nadat we 7 m zijn
gezakt en die immense nooddeur naar boven is gehesen. Na diverse sloperijen en oud ijzer
opslagplaatsen te hebben bewonderd draaien we om 12.35 uur bakboord de Sambre op. Wij zitten in
de afvaart en varen naar de eerste sluis, die tussen de hoogovens is ingeklemd. Het valt deze keer
reuze mee met de stank en viezigheid, alleen het water is pikzwart. De Touareg zet waar het mogelijk
is goed de vaart erin en zo nemen we de een na de andere sluis. We hoeven nergens lang te wachten
en zijn omstreeks 17.50 uur aan de voorlaatste sluis voor Namen, sluis Floriffoux. Helaas, hier
stranden we voor vandaag. In tegenstelling tot wat de sluismeester aan de vloot had beloofd was hij
niet meer bereid ons te schutten en hebben we aan de kant moeten afmeren. We liggen nu samen
met de Touareg en de jachten Pampero uit Visé, Romika uit Veen en Hatha uit Maastricht. Het is een
mooie avond en er wordt internationaal het nodige bij gekletst door de booteigenaren. Het was een
lange vaardag, maar omdat je met steeds dezelfde schepen opvaart, dezelfde sluisindeling aanhoudt
en ook nog eens alle sluizen voor je klaar staan, of bijna, valt deze lange vaardag reuze mee.
Maandag 15/8
Floriffoux-Dinant
7.10 uur
Als een vrachtschip de sluis verlaat gooien wij om 8.20 de lijnen los en varen naar binnen. De Touareg
en de Hatha zijn vanmorgen om 6.00 uur al vertrokken. Nadat ik ze heb uitgezwaaid ben ik lekker
weer onder de wol gekropen. Nu varen we samen met de Romika en Pamparo naar Namen, wederom
met een Spits voor ons. Nu een Nederlandse. Om 10.00 uur zijn we in Namen op de Maas en draaien
stuurboord richting sluis La Plante. Hier moeten we wachten, ze zijn boven aan het invaren. Daarna
gaat het met enkele jachten gezamenlijk naar Dinant waar we om 15.00 uur aankomen. Helaas geen
ligplaats, alle steigers zijn leeg ivm een feest. Voor het Casino liggen ze aan de steiger ook al dubbel.
Uiteindelijk vinden we om 15.30 uur een plaatsje aan de kademuur bij de rotspiek Roche Bayard.

Ligplaats naast de rotsnaald van Dinant

Vlotten op de Maas

Als we naar het centrum lopen kunnen we genieten van de feestende meute op het water met hun
eigen gemaakte vlotten. Mechanische voortstuwing is niet toegestaan, dus het resultaat is dat alles
kriskras door elkaar krioelt. Even later zitten we bij café Leffe op het terras achter een heerlijke Leffe
Brun en kunnen het waterspektakel van bovenaf goed bekijken.

Leffe Brun bij café Leffe

Dinant met de lampjes aan

Tegen etenstijd begeven we ons naar ons favoriete restaurant Les Trois en genieten van een heerlijke
culinaire avond. Terug aan boord zitten we nog tot laat in de kuip na te genieten van een mooie
avond.
Dinsdag 16/8
Dinant
Het kan niet missen deze vakantie, als we wakker worden regent het. We varen om 9.40 uur weg en
liggen ca. 10 minuten later aan de steiger voor de capitainerie. Later komt de zon door en wordt het
toch weer warm. We zijn al zo vaak hier geweest en nog nooit hebben we de citadel bezocht, dus dat
gaat er vandaag van komen. Het is de moeite waard. Een gedegen rondleiding over en door het
complex en een mooi uitzicht zijn de beloning.

Dinant in zuidelijke richting

Dinant in noordelijke richting

Woensdag 17/8
Dinant-Namen
3.50 uur
De sluis staat op groen, dus los met die lijnen en varen. Wij varen om 8.10 uur aan en mogen even
later in de sluis wachten tot 8.40 uur voor de deuren dicht gaan en we gaan zakken. Als we uitvaren
belanden we direct achter de bocht in een dichte mist. We zien niet veel en varen enkel op ons
navigatiesysteem. Goed kijken en luisteren is het enige wat ons rest.

Mist
Gelukkig zijn we redelijk bekend met het vaarwater, maar het valt niet mee. Aangekomen bij de
volgende sluis, Houx, besluiten we wel te schutten maar beneden vast te maken als het zicht zo blijft.
Als we de sluis uitvaren schijnt volop de zon! Zo vreemd kan het gaan. De volgende 3 sluizen gaan
alle vlot. Om 12.00 uur zijn we terug in Namen en liggen naast de Hatha aan de steiger van Port
Jambes. Het blijft verder de hele dag warm met ca. 24°C tot we 's avonds weer de alom bekende
regen krijgen. Ook maken we gebruik van de gratis WiFi in de capitainerie en bezoeken de plaatselijke
supermarkt, bakker en horeca.
Donderdag 18/8
Namen-Luik
6.15 uur
We willen als het meezit vandaag doorvaren tot Luik, maar dat zal heel afhangen hoe het met de
sluizen gaat. We varen om 9.15 uur weg nadat we van de bemanning van de Hatha hartelijk afscheid
hebben genomen. De eerste sluis Grand Malades staat open, de tweede, sluis De Andenne staat ook
open, bij de derde, D'Ampsin moeten we even wachten en bij sluis Ivoz Ramet kunnen we na onze
oproep nog net mee. De deuren waren reeds dicht, maar gingen voor ons weer open. Hulde aan de
sluismeester. Dit scheelt ons toch al gauw een uur. Zo liggen wij al om 15.30 uur in de jachthaven van
Luik. We liggen hier helemaal achteraan tegen de muur en hebben een beste plek. Het is inmiddels
benauwd weer geworden met 28°C en de barometer zakt behoorlijk. Om 18.30 uur is de lucht donker,
tegen het zwart aan en krijgen we wel regen maar geen losbarsting van onweer. Later in de avond
krijgen we dan toch nog hevige regenbuien. Na onze vakantie horen we dat het onweer in onze
woonomgeving en met name in Belgisch Limburg, behoorlijk heeft huisgehouden.
Vrijdag 19/8
Luik
Vandaag blijven we in Luik. We nemen de fiets en maken een mooie toer door enkele buitenwijken
van Luik. We komen ook over een van de mooiste bruggen van Luik en maken natuurlijk een paar
foto's van Pont Fragnée, de brug met de gouden engelen. Als we bijna weer in de buurt van de
jachthaven zijn komen we in Langdoz, de wijk aan de andere zijde van de Maas waar we met de
bemanning van de Regina altijd koffie drinken. Hier hebben ze in 1 jaar tijd op de plaats van het oude
winkelcentrum waar wij vaak naartoe gingen, een splinternieuw winkelcentrum gebouwd. Het nieuwe
winkelcentrum, Mediacité, is hypermodern met veel glasoverkapping, een verdieping met mooi zicht
op de ondergelegen winkels, een grote supermarkt en legio specialiteitenwinkels. Uiteraard is de
horeca ook hier goed vertegenwoordigd, waarvan wij na een lange fietstocht gretig gebruik maken.

Pont Fragnée

Op het einde van de middag maken we nog even foto's van het futuristische station Guillemins.

Station Guillemins

Het station is vernoemd naar de wijk Guillemins en ontworpen door architect Santiago Calatrava. Het
nieuwe station is gemaakt van staal, glas en wit beton, en beschikt over een monumentale
overkapping van 200 m lang en 35 m hoog. De feestelijke opening van het station vond plaats op
vrijdag 18 september 2009.

Zaterdag 20/8
Luik-Maastricht
3.15 uur
We vertrekken met mooi weer om 8.15 uur en varen helemaal in ons eentje tot aan de sluis van
Lanaye. Het is heerlijk rustig varen zonder beroepsvaart maar op het laatst wel eentonig. We maken
om 10.00 uur voor de sluis vast en moeten tot 10.30 uur wachten. We worden met 2 vrachtschepen en
enkele jachten naar binnen geloodst. Het is even passen en meten, wij liggen enigszins schuin tussen
beide vrachtschepen en zo gaat de hele kolk naar beneden.
Sluis Lanaye, met een beetje schuiven past het wel

We gaan vlot 14 m omlaag en reeds om 11.30 uur maken we vast naast de Regina tussen de 2
bruggen in Maastricht. Uiteraard wordt het weerzien gevierd en gaan we 's avonds met z'n vieren
gezellig eten bij Pieke Potlood.
Zondag 21/8
Maastricht-Venlo
7.15 uur
We vertrekken samen met de Regina om 9.00 uur. We varen over het Julianakanaal met weinig
scheepvaart en zijn om 11.00 uur bij sluis Born, om 12.30 uur melden wij ons vervolgens bij sluis
Maasbracht.

Met de Regina in sluis Heel
Het is 30°C en we krijgen via de radio waarschuwingen voor onweer met zware buien. Achteraf valt
het allemaal wel mee, we krijgen enkel wat regen. Sluis Heel op het Lateraalkanaal is ons gunstig
gezind en staat open, ook sluis Belfeld wordt snel genomen. Om 16.15 uur liggen we na een mooie

vaardag weer op onze eigen plaats in de jachthaven van Blerick. Deze mooie vakantietocht wordt in
gezelschap van vrienden afgesloten met een gezellig etentje in ons havenrestaurant De Admiraal.

Samenvatting:
We zijn in totaal 38 dagen, ofwel 5,1/2 week onderweg geweest.
We hebben 25 dagen gevaren.
We hebben ca. 960 km gevaren.
Totaal aantal sluizen 91.
De motor heeft 111 uur meer op zijn teller staan.
In totaal hebben we 1 niet aangekondigde en 3 aangekondigde stremmingen gehad en 1 gesloten
sluis en jachthaven.
Voor de navigatie en routeplanning hebben we gebruik gemaakt van het navigatie en routeprogram
Navigo en de waterwegenmap België van Geocart.
Jo en Marjolein Dohmen

Le Loup Bleu

