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2017     Met de Libertas naar Frankrijk en via de Rijn weer terug.  

 
Hoofdstuk 1  Leeuwarden - IJsselmonde 

 

Nadat onze vriendelijke buurman ons met de laatste spullen naar de boot had gebracht, 

gooiden we zaterdag 13 mei om 14:00 uur de touwen los. Maar zo’n eerste dag varen we 

meestal niet zo ver, het Sneekermeer vonden we ver genoeg. 

Zondagmorgen stond er weinig wind uit het 

zuidwesten, dus ideaal om via Lemmer het IJsselmeer 

op te gaan.  

Dat ging prima, maar in de buurt van Lelystad hing 

een bui en de wind trok aan. Dus we besloten om net 

na de Bataviawerf de Flevopolder in te varen. Bij de 

Knar-keersluis legden we aan voor de nacht. Ook de 

volgende ochtend was er weinig wind, dus na Almere 

voeren we het Markermeer op, om toch via het grote 

water onze reis te vervolgen. We passeerden het 

eiland Pampus en kwamen in Muiden aan. Vanaf hier 

voeren we de Vecht op. We kwamen voorbij Weesp 

en legden aan bij een aanlegplaats bij Uitermeer. 

Omdat we al vrij veel kilometers hadden gemaakt, 

konden we het vanaf nu wat rustiger aan doen. De 

volgende stop was Breukelen, een gezellig stadje. We 

hadden prachtig weer en zittend achter in de kuip, zagen we veel bootjes voorbij komen. 

Woensdag 17 mei vertrokken we weer en vervolgden onze tocht op de Vecht tot Maarssen, 

waar we het Amsterdam-Rijnkanaal opvoeren tot Nieuwegein. Hier voeren we richting 

IJsselstein de Hollandse IJssel op naar het stadje Oudewater. De temperatuur was flink 

gestegen, maar we konden een plaatsje in de schaduw vinden. De volgende dag was het 10 

graden frisser en regenachtig, wat een verschil met de vorige dagen. De tocht ging verder naar 

Gouda, waar we in de stad aanlegden. 

Hier lagen ook al een aantal Bege boten, dus het werd 

weer bijpraten. In konvooi gingen we vrijdag om 11:00 

uur richting Rotterdam. De Hollandse IJssel is vanaf 

Gouda een getijdenrivier. We hadden de stroom mee en 

tegen 13:00 uur legden we aan bij de passantensteiger van 

W.V. IJsselmonde, waar we hartelijk werden ontvangen. 

De feestcommissie had voor ons tot zondag een leuk 

programma in petto. Het was een heel gezellig Bege-

weekend dat prima georganiseerd was. 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Hoofdstuk 2  IJsselmonde - Antwerpen  

 

Nadat we afscheid hadden genomen van de Bege-vaarders gingen we maandag 22 mei 

richting Dordrecht. We passeerden een groot aantal vrachtschepen en ook de waterbus vloog 

ons met 40 km per uur voorbij. Het viel ons best mee met de golfslag. Toen we op de Noord 

kwamen werd het wel een stuk drukker. Goed uitluisteren van de marifoon is dan ook erg 

belangrijk. Dit stuk water, in de richting van de Dordtse Kil staat ook bekend als het drukste 

vaarwater van Europa. Maar iedereen meldt zich aan bij de verkeersposten, die alles in goede 

banen leiden. Na 2 uur varen zagen we de 

Moerdijkbruggen en draaiden we het Hollands Diep 

op, met als bestemming Willemstad.  

Hier waren we nog nooit geweest, maar het was wel de 

moeite waard. We kregen een mooi plaatsje in de 

jachthaven die voorzien was van alle gemakken. 

De volgende morgen verlieten we al om 8 uur de 

haven en voeren naar de Volkeraksluizen. Er lagen al  

2 boten te wachten bij de jachtsluis en via de marifoon hoorden we dat er een vrachtschip de 

sluis in kwam. We vonden dit wel vreemd, maar nadat het grote schip in de sluis lag, was er 

nog plaats voor ons en een paar andere jachten. Alles ging vlot en weldra voeren we het 

Volkerak op. We hadden zuidwesten wind 3, dus ideaal om het grote stuk water te bevaren. Na 

een dik uurtje varen kwamen we bij de Schelde – Rijnverbinding, waar het water weer smaller 

en een stuk rustiger was. 

Aangekomen bij de Kreekraksluizen hoefden we maar heel even te wachten en konden we 

samen met 2 vrachtschepen schutten. Joke hing ons Belgische gastenvlaggetje in de mast, 

want niet veel later waren we al in België. We meldden ons aan bij de Noordlandbrug en 

gaven onze bestemming door. Zo weet de havendienst precies wat er allemaal door de 

Antwerpse haven vaart. Het Willemdok in 

Antwerpen is dan nog wel bijna 2 uur varen. We 

zagen veel grote zeeschepen, sleepboten en 

tankschepen. Goed opletten, vooral veel achterom 

kijken en stuurboordwal houden. Dan is het prima 

te doen. Helaas moesten we van 16:00 uur tot 

18:00 uur wachten bij de Siberiabrug, die toegang 

geeft tot het Kattendijkdok. Dat was een 

tegenvaller. We konden wel vastmaken aan de 

kade, maar door voorbij varende schepen was het zeer onrustig. Onze nieuwe landvasten 

zagen er opeens stukken ouder uit! Maar om filevorming in de stad te voorkomen, moesten 

we wachten. Nadat de brug dan eindelijk omhoog ging voor ons konden we het Willemdok 

invaren. De havenmeester kwam ons met de 

rubberboot al tegemoet en wees ons een mooi 

plaatsje. Hier zouden we drie dagen blijven liggen, 

met prachtig weer. De volgende dag, 24 mei zouden 

we de ”Gouden Eeuw ” ontmoeten. Dat is het schip 

van een Duits echtpaar, dat we ontmoet hadden in 

het Canal de Bourgonje in 2014. Zij waren vanaf 

Dijon, waar we afscheid hadden genomen, door 

gevaren naar het Canal du Midi. Na hun terugkeer 

vanuit het zuiden van Frankrijk waren ze weer op weg naar Duitsland, via Nederland. Het 

weerzien was erg leuk en we sloten ons verblijf in Antwerpen 

af met een etentje met z’n vieren in een Spaans Tapas 

restaurant. 
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Hoofdstuk 3  Antwerpen - Péronnes  

 

Op donderdag 25 mei hadden we de Kattendijksluis opgeroepen en via de marifoon werd ons 

verteld dat we de volgende dag om 12:45 uur de sluis in konden varen. Dit in verband met het 

tij. En inderdaad, toen we bij de sluis aankwamen konden we weldra invaren. Wel werd ons 

verteld dat er pas om 14:00 uur geschut kon worden, omdat het water op de Schelde nog te 

laag stond. Er kwamen nog een paar plezierboten de sluis in. Het weer was prachtig, dus we 

hebben lekker in het zonnetje gewacht. Na het 

schutten hadden we ongeveer 4 km stroom 

mee op onze tocht naar Wintam. Daar is een 

grote zeesluis, die toegang geeft tot het 

zeekanaal Brussel – Schelde. Maar we kregen 

het advies om te kiezen voor de Rupel, dat 

parallel loopt aan het zeekanaal. Dan konden 

we via de sluis van Willebroek later weer op 

het zeekanaal uitkomen. Dit in verband met de 

wachttijden bij Wintam. Geen probleem voor 

ons en het was verder ook niet om. 

Na het passeren van de sluis van Willebroek, legden we aan bij RYAC, de jachthaven van 

Willebroek. We kregen te horen dat de havenmeester verlof had, we niet hoefden te betalen, 

maar geen stroom konden krijgen. Prima opgelost, want we hadden ook geen stroom nodig. 

Zaterdag 27 mei vertrokken we richting Brussel. Het werd al vroeg warm en de zon scheen 

volop. De sluizen en bruggen werden vlot bediend. Tegen de middag meerden we af in de 

Brussel Royal Yacht Club. De havenmeester was nergens te vinden, dus gingen we eerst 

lunchen aan boord. 

De zon brandde behoorlijk, de temperatuur was al 34 graden en het centrum bleek ook nog 5 

km fietsen. We besloten om maar verder te varen, dat gaf tenminste verkoeling. En in Brussel 

waren we vroeger ook al eens geweest. Via de sluis St. Jans Molenbeek en Anderlecht 

kwamen we weer in het Vlaamse gebied. De 

volgende 3 sluizen werden op afstand zeer vlot 

bediend. Tegen 17:00 uur waren we in Halle en na 

overleg met de sluismeester spraken we af om 

zondags weer om 10:00 uur te vertrekken. We 

meerden af tegenover een grote Delhaize supermarkt 

aan de kade. Echter op zondag bleek de winkel dicht 

te zijn. Maar we hadden ook niet echt wat nodig. 

De sluis van Lembeek stond al voor ons open. Omdat we nog steeds geen Vlaams vaarvignet 

hadden, werd hierin voorzien door de sluismeester. We kregen een mooie oranje ”17 sticker” 

achter op de boot, zodat duidelijk was dat we de scheepvaartrechten hadden betaald. 

De volgende sluis (Ittre) ligt in Wallonië en hier moesten we met de bootpapieren naar boven. 

Met het door ons, in vorige jaren verkregen MET nummer, kon de sluismeester zo alle 

gegevens invoeren voor het vervolg van onze route. Joke had aangegeven dat we graag via het 

historische Canal du Centre wilden varen. We zouden dan via de 4 antieke scheepsliften 

kunnen varen. De sluismeester belde voor ons en voerde alle gegevens in op een formulier. 

Hierna voeren we weer verder naar het Hellend Vlak 

van Ronquières, waar we om 12:00 uur aankwamen. 

We kregen te horen dat we tot 15:00 uur moesten 

wachten. Dit bleek nog een uur later te worden, 

omdat we op een rondvaartboot moesten wachten. 

Niet erg fijn met de warmte, maar je doet er niets 

aan. Toen we dan eindelijk 68 meter hoger lagen, 

meerden we af achter een vrachtschip. We hadden 

geen zin om nog verder te varen. Achter in de kuip was het met een drankje nog wel uit te 

houden. 
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Na een erg rustige maar warme, nacht vertrokken we maandag 29 mei naar de eerste kleine 

scheepslift: Houdeng 1. Hier kregen we te horen 

dat we niet verder konden. De historische route 

(met nog 3 andere liften) werd alleen in het 

weekend en op feestdagen bediend. Erg jammer, 

maar er zat niets anders op dan via de grote 

scheepslift van Strépy -Thieu te varen. Op zich 

ook geen straf, maar we hadden ons verheugd op 

de historische route. We waren al een paar keer 

eerder met de grote scheepslift gegaan. Samen 

met een paar andere boten zakten we vlot 73 meter naar beneden. Iets verder was een 

aanlegkade, waar we achter een hotelscheepje uit Oudenaarde afmeerden. Deze plek is ook 

erg populair bij campers. Tegen we avond stonden er wel 10. Niet storend voor ons en het 

geeft ook weer een veilig gevoel. 

Later op de avond werd het frisser en in de verte zagen we bliksemschichten. Het weer sloeg 

om, maar na een paar zeer warme dagen vonden we dat niet erg. Er viel een klein beetje 

regen. 

Dinsdagmorgen (30 mei) was het wat 

bewolkt en koeler. We vertrokken rond 9 uur 

en kwamen al vlot bij de sluis van Havré, 

waar we 10 mtr zakten. Na nog een sluis bij 

Obourg verlieten we het Canal du Centre en 

draaiden bij Mons het Canal Nimy – Blaton 

– Péronnes op, dat 

bijna 39 km lang is. 

Eerst voeren we door 

een industriegebied, maar al snel werd de omgeving groen met veel 

bomen. Vanaf het water zie je niet veel dorpjes, ze liggen iets van het 

water af.  

Bij de sluis Péronnes 2 konden we samen met een vrachtschip schutten. 

Hierna legden we aan bij de jachthaven van PYC, waar Joke de was 

kon doen. Een rustige haven waar we al eens vaker geweest zijn. 
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Hoofdstuk 4  Péronnes - Chauny  

 

Woensdag 31 mei meldden we ons bij sluis Peronnes 1, waar we even moesten wachten 

omdat er juist een schip van de andere kant was ingevaren. Daarna waren wij aan de beurt om 

omhoog geschut te worden. We moesten even bij de sluismeester komen met de papieren, 

maar omdat wij een zgn. MET nummer hebben, staan al onze gegevens al in de computer en 

is de controle zo klaar. 

Hierna draaiden we de Boven Schelde op in de richting 

Antoing. Daar ligt een bunkerschip, waar we wilden 

tanken, voordat we Frankrijk ingingen. Vol is maar vol, je 

weet nooit waar het weer kan. 

Naast het bunkerschip was een grote supermarkt, waar we 

ook nog even boodschappen deden. 

Met alles weer op voorraad, konden we met een gerust hart 

weer verder. Na het laatste Belgische plaatsje Bléharies, voeren we met mooi zonnig weer 

Frankrijk in. Bij de plaats Mortagne du Nord knoopte Joke ons Frans gastenvlaggetje in de 

mast. We voeren door een mooie groene 

omgeving met een rustig gangetje in de richting 

van Fresnes, waar de eerste Franse sluis lag. We 

konden meteen achter een vrachtschip de sluis in. 

Na het schutten moesten we even ons vignet 

laten zien.  

Dit hadden we thuis al via internet aangevraagd 

en geprint. Net na de sluis lag een Halte Fluvial, 

ofwel een ponton waar we konden afmeren voor 

de nacht. Het viel ons op dat we de hele dag nog geen plezierboot gezien hadden, het was erg 

rustig. Wel varen er in dit deel nog wel grote vrachtschepen, omdat de sluizen hier nog een 

flink formaat hebben. 

De volgende ochtend kochten we eerst een brood bij de bakker en gooiden toen de touwen 

weer los. Na 7 km kwam de volgende sluis van 144 mtr al in zicht, waar we vlot alleen 

geschut werden. Ook bij de volgende drie sluizen werden we steeds alleen omhoog geschut. 

Na de sluis bij Denain legden we achter het voormalige kleine sluisje, dat niet meer bediend 

werd, vast aan de kade. Het was weer genoeg voor vandaag, we hadden geen haast. 

Na een rustige nacht begonnen we vrijdag 02 juni aan het laatste stuk van de Boven Schelde. 

Bij Bouchain werden ook weer vlot geschut, dit was voorlopig onze laatste grote sluis. Vanaf 

nu zijn de sluisjes 40 X 5.50 mtr. Bij Estrun draaiden we bakboord uit en voeren het  

Canal L’ Escaut op in de richting van Saint Quentin. Bij het eerste sluisje, (Iwuy) werden de 

sluisdeuren op afstand geopend. Na het omhoog schutten 

maakte Joke contact via een intercom. Uit een 

luikje van het verder onbemande sluishuisje, 

kon ze een afstandsbediening (AB) pakken. 

Op deze AB zat een groene, blauwe en een 

lichtblauwe knop. Er werd gezegd dat we op 

de blauwe knop moesten drukken, dan zou de sluis weer 

open gaan en konden we doorvaren. Maar er gebeurde 

helemaal niets, zelfs na een paar keer drukken. Via de intercom om hulp gevraagd en er zou 

iemand langs komen. Na een half uur verscheen er iemand van de VNF (Franse waterwegen) 

en de man opende de deur voor ons. Bij de tweede sluis bleek de blauwe knop ook niet te 

werken en weer assistentie gevraagd. Ook nu weer wachten en er kwam weer iemand bij de 

sluis. Joke vroeg nog eens of het aan de AB lag of aan de sluizen. Omslachtig legde de man 

uit om vooral op de blauwe knop te drukken. Of wij dat niet wisten na al 7 keer in Frankrijk 

gevaren te hebben! Ook bij sluis 3 weer hetzelfde verhaal en weer gebeld. Weer kwam er  
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iemand bij ons en nu kwam de man zelf op het idee om eens op de blauwe knop van onze AB 

te drukken. En er gebeurde helemaal niets.  

Conclusie: de batterij was leeg. Er werd ons een andere AB overhandigd en weg was de man. 

Bij sluis 4 en 5 konden we eindelijk zonder assistentie verder varen. 

Uren later waren we dan toch nog bij Cambrai, waar we 

de haven invoeren. Plaats genoeg, er lagen alleen een 

aantal onbewoonde 

boten in. Aan het 

havengeld kon het niet 

liggen: € 8,- incl. water 

en stroom. ‘s Avonds 

begon het te regenen en werd het wat koeler. Niet erg, 

want we hadden vanaf IJsselmonde iedere dag warm weer. 

Zaterdagochtend gingen we de stad in, er was een grote markt. We besloten om deze dag maar 

in de haven te blijven, vulden de watertank, deden een paar kleine klusjes en hadden verder 

een rustige dag. ‘s Avonds betrok de lucht en ‘s nachts viel er 

veel regen. Gelukkig was het zondagmorgen weer droog en 

zonnig weer. Ons doel voor vandaag was Vendhuile, 27 km 

en 17 sluizen verderop. Met een rustig gangetje van 8 km per 

uur tuften we van sluis naar sluis. Met de AB maakten we 

contact, wachtten op groen 

licht, voeren de sluis in en 

na 8 minuten waren we er al weer doorheen. Bij sluis 9 

(Crévecoeur) was een controlepost van de VNF, waar we de 

papieren moesten laten zien en onze gegevens werden 

genoteerd. Tevens werd hier gevraagd wanneer we door de 

tunnel bij Riqueval wilden. Dat kan 2 keer per dag vanuit 

Vendhuile. Wij gaven aan om de volgende dag met het konvooi om 9:30 uur te willen varen. 

Omdat de tunnel bijna 6 km lang is, mag je niet met de motor varen, wegens de uitlaat gassen. 

Je wordt dan ook gesleept door een speciale elektrische boot, die via een ketting op de bodem 

vooruit getrokken wordt. Dit duurt een uur en drie kwartier, met een gangetje van 3 km per 

uur. Zondags legden we de boot al vast vlak bij de tunnel ingang. 

Maandagochtend (2de Pinksterdag) maakten we vast achter twee peniches (spitsen van 40 

mtr) en gleden zo rustig de tunnel in. Onze boot was met 2 lijnen kruislings vast gemaakt aan 

de laatste spits. Dit ging prima, af en toe een beetje bij sturen, meer was niet nodig. De tunnel 

was verlicht met om de 50 mtr. een tl-lamp. Zodoende hoefden we zelfs onze schijnwerper 

niet te gebruiken. Vlak na het vertrek liep er een personeelslid van de VNF, via het jaagpad 

even met ons mee, om te zien of alles goed ging. Hij stak de duim 

op, ten teken dat het prima ging. Zonder problemen naderde we 

om 11:00 uur de uitgang en zagen weer 

daglicht. De touwen werden los gegooid 

en op eigen kracht voeren we weer 

verder. De rekening voor de sleep werd naar ons thuis adres 

gestuurd! We vervolgden onze tocht door het Canal Saint Quentin. Vanwege de Pinksteren 

waren veel mensen vrij en werd er veel gefietst en gewandeld langs het kanaal. Overal werd 

gezwaaid naar ons en vaak werden er foto’s gemaakt van onze boot. Aan het eind van de 

middag meerden we af aan een drijvende steiger bij Séraucourt 

en namen een drankje achter in de kuip. ‘s Nachts kregen we 

regen en ook de volgende ochtend (6 mei) hielden we het niet 

altijd droog. Tussen de buien door hadden we flinke 

opklaringen en zagen dan de zon weer door breken. Na 11 

sluizen en 30 km varen kwamen we aan in Chauny, waar we 

ondanks stevige zijwind, toch zonder problemen aan een 

vingersteiger wisten aan te leggen.      Stadhuis Chauny 
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Hoofdstuk 5  Chauny - Parijs 

 

Ook woensdag 7 mei, was het nog erg wisselvallig weer. Na het kopen van een broodje bij de 

bakker om de hoek verlieten we Chauny weer. Vanaf hier heet het vaarwater Canal latéral á 

l’Oise. Je zag het ook aan de kilometerpaaltjes. Tot aan de sluis bij Janville liep de nummering 

van 0 naar 33 km. Daarna heet het de Oise (rivier)  en gaat de telling 

van 103 naar 0, tot aan de Seine. Zo op het oog zagen wij geen 

verschillen, maar het zal wel een reden hebben. 

Bij de plaats Pont l’ Evêque komt het Canal du Nord ook in 

het zelfde vaarwater. Vlak voor de splitsing is een haventje, 

waar we al vaker gelegen hadden. Het was 12 uur geweest, 

dus wij hadden wel zin in het verse broodje van de bakker. 

Af en toe viel er een bui en het woei ook nog stevig. 

Na de afwas gingen we weer verder met de vaartocht. Links 

en rechts van het kanaal was het mooi begroeid, het zag er 

vriendelijk uit. Na nog 3 sluizen kwamen we, na 41 km aan bij Compiègne. 

Het viel ons op dat we de laatste dagen bijna geen enkel andere plezierboot tegen kwamen, 

overal was het erg rustig. Pas op de Oise zagen we ook wat meer vrachtvaart. 

Eerst vulden we de dieseltank bij het bunkerschip en voeren 

toen naar de jachthaven van de Compiègne Yacht Club, een 

hele mond vol voor een 

klein verenigings-

haventje, waar we 

vriendelijk werden 

ontvangen. Ook de 

volgende dag bleven we hier liggen. Deden eerst de 

nodige boodschappen en nog een paar kleine klusjes aan 

boord. Compiègne is een mooie stad, met veel historische 

gebouwen en een prachtig stadhuis. Het weer was ook weer een stuk opgeknapt. ‘s Avonds 

betrok de lucht en begon het flink te regenen. Dat was ook de volgende ochtend nog zo. 

  

Maar tegen de tijd dat we zouden vertrekken was het alweer droog en even later scheen het 

zonnetje zelfs. Dat was wel fijn want direct na vertrek hadden we de eerste sluis. Op de  Oise 

vanaf Compiègne tot de monding in de Seine is het ± 60 km varen. Er liggen 7 grote sluizen 

in, vanaf 125 mtr lang en een verval van minder dan 2 mtr. Dus gemakkelijk om te doen. De  

Oise is een mooie brede rivier, vooral omzoomd door veel groen. Af en toe een klein dorpje. 

Ons doel was de grotere plaats Creil, waar we na 3 sluizen en 39 km varen in de middag 

aankwamen. Aan de linkeroever was tussen een paar 

bewoonde peniches een mooi plaatsje vrij. Er stonden stevige 

palen aan de kant waar we veilig konden vast maken. Dat is 

wel nodig omdat er op dit stuk toch meer beroepsvaart 

voorbij komt. In Creil is een flinke winkelstraat en op 

zaterdag 10 mei was er een grote markt. Hier kochten we nog 

groenten en fruit, zodat we tot Parijs vooruit konden. Het 

werd weer een warme dag en daarom besloten we om nog een tweede nacht te blijven liggen. 

Zondagochtend meldden we ons om 9:00 uur bij de sluis van 

Creil die direct geopend werd voor ons. We waren de enige 

boot. Het zonnetje scheen 

alweer, het beloofde een 

warme dag te worden. Ons 

plan was om naar l’Isle - 

Adam te varen, 31 km en 

3 sluizen verder. Ook de 2 volgende sluizen stonden al 

open, nadat we ons gemeld hadden. Op de rivier was het 

erg rustig, op zondag varen er niet veel vrachtschepen.  
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Rond 12:30 uur kwamen we aan bij de ponton van 

l’Isle – Adam. Er lagen een house- boot, waar 

niemand aanwezig was en een Engels scheepje, die 

samen de hele ponton in beslag namen. Maar 

gelukkig gaf de Engelsman aan, dat ze na de lunch 

zouden vertrekken. Dus 

legden we de Libertas 

tegen de house-boot vast 

en gingen ook eerst eten. Later konden we onze boot langs de 

ponton afmeren. l’Isle – Adam is vooral bij Parijzenaars erg 

populair en de terrassen zaten met het mooie weer ook overvol. Via de weg was het centrum 

van Parijs maar 35 km ver. Met de boot, via de Oise en de Seine met de vele bochten is dat 

bijna 100 km. 

Verder flaneerden er veel mensen langs de kade, we hadden veel bekijks. Verderop werden 

waterfietsen en roeibootjes verhuurd. Vooral roeien is bij veel mensen onbekend en we waren 

getuige van de meest vreemde capriolen. 

Op de ponton was stroom en water aanwezig en zelfs gratis, wat een service. ‘s Avonds 

koelde het af en maandag- ochtend begon zelfs fris, maar het werd later toch weer wat 

warmer. We besloten om nog maar een dagje te blijven, we lagen mooi en hadden geen haast. 

Later kwam er nog een man uit Drachten met een zeilboot achter ons liggen. Uiteindelijk 

bleven we 2 dagen extra liggen. Maar woensdag 15 juni, gingen we dan toch weer verder. 

Met slechts één sluis te gaan bij Pontoise, kwamen we al om 11:00 uur aan in Cergy. Daar is 

een mooie havenkom, met restaurants er omheen. Maar het 

zonnetje brandde behoorlijk en het werd erg warm in het 

haventje, zo tussen de panden. We besloten om na de lunch 

toch maar weer te vertrekken. Slechts 7 km verder kwamen 

we bij Conflans Sainte Honorine aan. 

Hier mondt de Oise uit in de Seine. Aan de kade lagen veel 

peniches 

afgemeerd, waar niet meer mee gevaren wordt. 

Aan de rechterkant was een heel stuk vrij en er 

stonden bolders. We besloten om daar maar aan 

vast te maken en de volgende dag de Seine op te 

varen. In de omgeving waren verder geen winkels 

of bakkers. Maar we hadden nog voorraad, dus 

geen probleem. 

De volgende ochtend voeren we op de splitsing 

bakboord uit, richting Parijs. Dat was nog 71 km verder. Al na 2 km zagen we aan de kade een 

aantal winkels, dus legden we eventjes aan. Joke had al snel een bakker gevonden voor wat 

vers brood. Daarna weer los en amper 2 km verder 

zagen we een mooie Halte Fluvial, die er erg nieuw 

uitzag. Hadden we moeten weten, maar goed voor 

de volgende keer weten we het nu.  

Varen op de Seine is erg ontspannend, een mooie 

brede rivier met weinig stroom tegen. Dat kan wel 

eens anders zijn, want in het groen aan de kant 

zagen we hier en daar plastic hangen op meer dan 

een meter hoogte. Dus het water kan soms wel 

hoger staan. Er was weinig beroepsvaart. Bij Bougival ( km 48) namen we de sluis, die 

duidelijk niet op pleziervaart is ingesteld. Maar met een voor- en achterlijn aan een trapje 

lukte het ook. We gingen 3,5 mtr omhoog en voeren weer alleen verder. Om nog helemaal 

naar de jachthaven van Parijs door te varen, vonden we toch wat te ver. 
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De Seine maakt vooral bij Parijs twee kilometers lange bochten, die nogal wat tijd kosten. 

Bij Asnière ( km 24) was een jachthaven, die vol lag. Maar langs een klein woonbootje 

mochten we wel aanleggen. Kostte wel € 20,10 (we kregen keurig een kwitantie), maar meer 

keuze was er niet. 

En we hadden een mooi uitzicht op de langs varende schepen, die wel wat deining 

veroorzaakten. 

Vrijdagochtend (16 juni) gingen we dan ook al bijtijds 

verder. We hadden nog maar 24 km voor de boeg. Bij 

Suresnes was weer een sluis, er kwam al een vrachtschip 

uitvaren dus konden we er zo weer in. Ook deze sluis 

was niet echt berekend op pleziervaart, maar alles ging 

goed. Gewoon twee lijnen aan het trapje. Bij kilometer 

10 kregen we na een bocht de Eiffeltoren in het zicht. Dat geeft toch een speciaal gevoel. Ook 

lagen er een aantal grote cruiseschepen 

afgemeerd. Na een paar kilometer 

zagen we de eerste rondvaart boten, die 

vlak bij de Eiffeltoren hun vertrekpunt 

hebben. Erg druk was het nog niet, er 

voeren er maar een paar, vol met 

toeristen, rond. Tegenover de 

Eiffeltoren, legden we de Libertas even 

tegen een kade, zodat Joke op de kant 

kon komen. We wilden graag een paar 

foto’s en een stukje film van de varende 

Libertas voor de toren. Even een paar keer op en neer varen en alles stond mooi in beeld. 

Nadat Joke weer aan boord was ging het 

weer verder, richting jachthaven. We 

passeerden vele bekende en minder 

bekende bruggen. Veel toeristen 

flanerend langs de oever, die ook foto’s 

van ons maakten. Bij Isle de la Cité was 

het eenrichting verkeer. De Notre Dame 

zagen we nu eens vanaf het water, ook heel apart. Daarna was het nog maar een paar honderd 

meter, voor we de sluis bij het 

Canal Saint Martin zagen, dat 

toegang geeft tot de 

jachthaven. Via de marifoon 

riepen we het havenkantoor op, 

die even later zorgden dat we 

de sluis in konden varen. Na 

aanmelden kregen we een 

plaats in de haven, met uitzicht 

op het naast gelegen parkje. 

Hier zullen we minimaal een 

week blijven. Zondags kregen 

we bezoek van onze zoon en 

schoondochter, die met de auto langs kwamen. 
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Hoofdstuk 6  Parijs - Curgy 

 

De Parijse jachthaven ”Port de l"Arsenal” ligt aan het 

begin van het Canal Saint Martin. Aan weerskanten zijn 

ligplaatsen en aan de kant van boulevard de la Bastille 

is een park. Aan beide kanten zijn 

appartementsgebouwen zodat het er zomers erg warm 

kan worden.  

Op zondagochtend (18 juni) was er markt op het Place 

de la Bastille, waar we veel fruit en groente kochten.    

‘s Middags kwamen onze zoon en schoondochter, die 4 dagen bleven logeren. We vonden het 

op de meeste dagen te warm om veel te ondernemen. In de ochtend ging het nog, maar          

‘s middags was de beste plek in de schaduw achter de ventilator. Op sommige dagen in Parijs 

was er sprake van een hittegolf en werd er code oranje afgegeven. Verder maakten we met ons 

vieren een mooie vaartocht op de Seine, waarbij we langs veel bekende bezienswaardigheden 

voeren. En natuurlijk voeren we bij de Eiffeltoren langs. Van de vele 

rondvaartboten hadden we geen last. 

Vrijdag 23 juni werd het weer koeler, zodat we ook wat actiever 

werden. Met de metro zijn we er nog op uit gegaan. 

Zaterdags was er de Gay Pride, waar we op de Rue de 

Rivoli een mooi overzicht hadden. Er was veel 

bewaking, alle zijstraten werden door politie 

afgesloten. Iedereen die uit de metro of een zijstraat 

kwam moest zijn tas laten controleren. 

Zondagochtend rekenden we af bij het havenkantoor en via de sluis 

kwamen we weer op de Seine. We waren wel weer aan varen toe. Het 

weer was zonnig en er stond een lekker windje. We voeren de Seine 

verder stroomopwaarts, wat betekende dat we verder zuidwaarts 

gingen. De Seine is een mooie brede rivier  met weinig stroming en 

omgeven door veel groen. De 

aanleg mogelijkheden zijn niet talrijk. Wel wat kleine 

haventjes, die vooral voor kleine bootjes bedoeld zijn. 

Verder werd er hier en daar hard gevaren met waterskiërs 

achter de boten. Niet ideaal om daar vlak bij te gaan 

liggen. We voeren door tot de sluis bij Boissise-la-

Bertrand, waar we rond 17:30 uur aanlegden bij 2 

vrachtschepen boven de sluis. We hadden 53 km afgelegd met 6 sluizen, dus mooi genoeg 

geweest. 

Maandag 26 juni vertrokken we weer met zonnig weer. Ons doel was de plaats Samois sur 

Seine, waar we al eens eerder gelegen hadden. Deze ligplaats ligt achter een eiland in de 

Seine. Als je het niet weet vaar je zo voorbij. Vóór een 

Nederlandse tjalk was precies nog een plaatsje vrij. 

Deze plaats is vooral bekend door het feit dat de 

beroemde zigeuner-gitarist Django Rheinhart hier 

gewoond heeft en ook hier begraven ligt. Ieder jaar 

wordt er eind juni een muziekfestival georganiseerd, 

waar veel gitaristen optreden. Dit jaar werd het naar 

begin juli (om ons niet bekende reden) verplaatst naar 

Fontainebleau, wat hier vlakbij is. Maar hier bleven we niet op wachten. 

Dinsdagmorgen rond 9:00 uur verlieten we Samois weer. We voeren nog maar net weer op de 

Seine toen we veel gebonk hoorden. Onder water dreef een grote balk, die we raakten. 

Gelukkig geen schade en we konden weer verder. Een vrachtschip haalde ons langzaam in en 

toen dat gepasseerd was voeren we ook wat sneller. Zo konden we samen in de volgende 
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sluis. We voeren St. Mammès voorbij. Daar was wel een mooie kade, maar we wilden verder 

naar Montereau, dat ligt aan de splitsing van de Seine en de Yonne.  

Na nog een sluis kwamen we daar tegen de middag aan. Hier waren we al 

eens eerder geweest. De plaats is vooral bekend omdat Napoleon hier nog 

gevochten heeft. Op een muur was een zeer grote afbeelding geschilderd van 

deze veldslag. In de middag deden we nog wat boodschappen, maar daarna 

bleven we rustig op de boot, omdat de lucht er dreigend uit zag.  

Woensdagochtend (28 juni) voeren we 

de Yonne op. Het had ‘s nachts 

behoorlijk geregend, maar het was nu 

weer droog. Na 2 km kwamen we al bij de eerste sluis. Veel sluizen in de 

Yonne hebben scheve wanden. Als je omhoog moet kun je niet bij de bolders 

op de kant komen. Maar een vriendelijke sluismeester pakte, bij de sluisdeur onze lijnen aan 

en legde die om de bolder. Dit herhaalde zich bij de volgende sluis. De Yonne is een mooie 

rivier in een groene omgeving. Veel bomen, langs de kant. Ook kom je hier in de graanstreek, 

je ziet veel gele heuvels en graansilo’s. In sommige scheve sluizen waren drijvende pontons 

geplaatst en dan is het erg gemakkelijk schutten. Na 6 sluizen, kwamen we na 27 km varen 

aan in Pont sur Yonne. Een leuk, vriendelijk dorpje waar 2 grote drijvende pontons zijn. Geen 

water en stroom, maar dat was geen probleem. Hier was nog plaats genoeg. Er zijn volop 

voorzieningen in het dorp. Onderweg hadden we af en toe een 

bui gehad en ook donderdag was het hetzelfde weer.  Maar 

koud was het niet, dus we besloten om nog maar een dagje te 

blijven. We waren nu 1027 km van huis!Onze volgende 

halteplaats was de 

stad Sens, slechts 12 

km en 2 sluizen 

verder. Hier kwamen we vrijdag 30 juni, dan ook al 

om 11:00 uur aan. Er is daar een lange kade, die ook 

bijna helemaal gevuld was met wat grotere boten 

tussen de 15 en 20 meter. Ze worden vaak bewoond 

door Engelsen, Australiërs en ook enkele 

Nederlanders. Omdat het gratis is, er stroom op de kade is en een watertappunt, blijven 

sommigen dan ook dagenlang liggen. Maar gelukkig konden wij ook nog een plaatsje vinden. 

We moesten wel een aantal stroomkabels met elkaar verbinden, maar die hebben we 

voldoende mee. Achteraf waren we wel blij met deze plaats, want vrijdag en zaterdag kregen 

we veel regen. En dan heb je niet erg veel aan een zonnepaneel. 

Sens is een mooie stad, leuk voetgangers- en winkelgebied. Alleen de supermarkten zijn 

allemaal buiten het centrum. Gelukkig hebben we altijd voorraad bij ons, dus dat was ook 

geen probleem. Tussen de buien door konden we wel 

foto’s maken en filmen in deze mooie stad. Op 

zaterdagavond zou er een lichtshow zijn bij de kathedraal 

om 22:30 uur. Het was droog, dus wij er heen. Maar geen 

lichtshow te zien. Er stonden meer mensen tevergeefs te 

wachten. Wel hoorden we muziek, iets verderop. Twee 

straten verder was een groot podium gebouwd, waar een 

grote band optrad. Er was zelfs een groot beeldscherm bij, zodat het voor iedereen goed was 

te volgen. Zondags was het weer al weer beter, af en 

toe miezerde het wat. Voor ons een mooie gelegenheid 

om ook de andere kant van de rivier te bekijken. 

Maandag 03 juli konden we om 9 uur door de sluis. We 

voeren alleen en dat vaart prettig. Vaak varen andere 

boten sneller en dan moet je je snelheid ook aanpassen 

in verband met de sluizen. Maar ook voor één boot 

worden de Franse sluizen vlot bediend.  
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We kwamen bij Villeneuve, een kleinere stad, waar we 

in 2014 ook geweest waren. Daarom voeren we nu 

verder over de slingerende rivier. Ook nu weer veel 

groen aan beide kanten. Het weer was prima en het 

zonnetje scheen uitbundig. Heel af en toe troffen we een 

tegenligger. Na de middag kwamen we aan in het stadje 

Joigny. 

We legden aan bij een steiger 

van Locaboot, een verhuurbedrijf waar je ook kunt overnachten met 

eigen boot. Het was duidelijk wisseldag, want er werd gepoetst op 

meerdere boten. De nieuwe gasten kregen uitleg over de gehuurde 

boot en voeren onder begeleiding van een medewerker op de rivier. 

Sommige boten voeren daarna weg, maar er waren er ook die voor de nacht nog bleven. Vlak 

bij deze haven waren grote winkels op loopafstand. 

De stad Joigny ligt terrasvormig tegen de helling 

aangebouwd. Het is dan ook flink klimmen als je het 

prachtige stadje wilt bekijken. Maar dat was beslist 

de moeite waard. We hebben veel foto’s gemaakt! 

Rond de stad zagen we de eerste wijngaarden van de 

Bourgonje, waar druk werd gewerkt aan de 

wijnstokken. 

De volgende ochtend (04 juni) deden we eerst 

boodschappen, dronken koffie en vulden we de 

watertanks met vers water. Dat hadden we in Sens ook 

gedaan, maar dat water smaakte naar chloor, zodat we 

het weer weg pompten. Daarna voeren we verder over 

de Yonne. Slechts 2 sluizen en 8 km verder, zagen we 

een mooie aanlegplaats bij het dorp Laroche St. 

Cydroine, waar ook stroom was. En omdat het al 15:00 

uur was, legden we aan. Later kwam er nog een 

huurboot met een echtpaar uit Nieuw Zeeland bij ons 

liggen. We hadden deze mensen ook al gesproken bij het verhuurbedrijf. 

Het lag er lekker rustig, want er werd niet veel meer 

gevaren. Wel ook nu weer met de ventilator aan, want het 

was weer erg warm. 

Woensdagmorgen gingen we weer verder. Na 1 km 

kwamen we bij de splitsing van de Yonne en het Canal de 

Bourgogne bij de plaats Migennes. Dat kanaal voeren we 

al in 2014, zodat we  op de Yonne bleven varen. Al snel 

meldden we ons via de marifoon aan bij de volgende 

sluis, waar we ook vlot werden geschut. De sluiswachters 

bellen door naar de volgende sluis, zodat die dan ook 

meestal weer open staat. Al met al gaat dat erg vlot. Na 2 

uur varen en 4 sluizen legden we aan bij een mooie 

ligplaats in het dorpje Gurgy. Hier waren ook 

camperplaatsen, waar we Nederlanders troffen. Door het 

warme weer deden we niet zo veel, maar een verslag 

schrijven lukt dan wel. 

We waren nu ruim 1100 km van huis!     Een mooie steiger in Gurcy 
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Hoofdstuk 7  Gurcy – Clamecy 

 

Na een rustige nacht voeren we donderdag 6 juli tegen 9 uur weer verder. Bij de eerste sluis 

moesten we even wachten, de sluiswachter had niet erg veel haast. Hij was druk bezig met de 

plantenbakken, die hier veel bij de sluizen staan. Wij 

hadden voor deze dag ook niet een lang traject, we 

zouden door naar Auxerre, 11 km en 5 sluizen te gaan. 

De rivier de Yonne maakt veel bochten door een groene 

omgeving. Tegen 11:15 uur kwamen we aan bij 

Auxerre. De 3 imposante kerken zijn al van ver 

zichtbaar, hoog boven de stad uit. De allergrootste is de 

abdij en 

kerk Saint Germain, waar ooit 600 monniken en 

1000 leerlingen woonden. 

Eerst vulden we de dieseltank bij jachthaven de 

Aquarelle en legden toen de boot vast op een 

open plek. Het was weer erg warm, zodat we ‘s 

middags geen puf hadden om de stad in te gaan. 

Wel kon Joke 2 keer een was draaien. De 

volgende morgen gingen we al bijtijds de stad 

verkennen, want het zou weer warm worden. Eerst staken we via de passerelle de rivier over 

en kwamen zo in het centrum. De stad ligt tegen een heuvel gebouwd, dus het was wat 

klimmen. Maar het is beslist de moeite waard. Veel oude gebouwen en nauwe straatjes, nog 

uit de 13de en 14de eeuw. Je blijft maar foto’s maken. Ook het 

voetgangersgebied zag er prachtig uit, veel bloembakken. Erg bekend 

is de Tour de l’Horloge, een stadspoort met een grote klok. 

‘s Middags deden we boodschappen in een hypermaché, op 

loopafstand van de haven. Daar was het lekker koel en omdat we de 

komende tijd niet veel steden zouden tegen komen, moest er wel 

weer voorraad aangevuld worden. 

Nadat we bij de bakker nog een vers brood gekocht hadden voeren 

we zaterdag 8 juli weer verder. Vanaf hier kwamen we in het Canal 

du Nivernais, 174 km lang en met 110 sluisjes 

van 38,5 x 5,20 mtr. Deze worden allemaal met 

de hand bediend. Het wordt erg op prijs gesteld 

als je mee helpt met draaien en het scheelt veel 

tijd. Dus eerst de boot invaren, omhoog 

klimmen bij het trapje en de touwen om de bolders leggen. Dan een 

deur dicht draaien en na het schutten weer een deur open draaien. De 

sluiswachters hoeven dan niet steeds de hele sluis om te lopen en 

bedanken steeds vriendelijk. Na 12 km 

en 7 sluizen kwamen we bij een mooie 

ligplaats bij het plaatsje Bailly. 

Daar liggen in een zeer uitgebreide 

grot 1,2 miljoen flessen crémant de 

Bourgogne (een soort champagne) opgeslagen. Ze worden 

daar 12 tot 24 maanden bij een temperatuur van 12 graden 

bewaard. Deze grotten zijn enorm uitgebreid, je kunt er met de auto 

in. Vroeger werden hier de stenen gehakt, die in Parijs werden 

gebruikt om b.v. de Notre Dame te bouwen. 

Zondagochtend begon onze dag bij de sluis van Vincelottes, waar 

om 9 uur niemand te bekennen was. Via een telefoonnummer op de 

sluis konden we ons melden en na 10 minuten waren er zelfs 2 
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sluiswachters, zodat we niet hoefden te helpen. Het was wat bewolkt met af en toe een licht 

buitje, maar het was niet koud. Zo deden we deze dag weer 9 sluizen.  

Bij de sluizen is altijd veel bekijks. Mensen stappen van de fiets af om te zien hoe het 

schutten gaat. We kwamen Nederlanders tegen die het erg interessant vonden dat we met de 

boot zo ver van huis waren. 

Rond 15:00 uur kwamen we aan bij Mailly -la-Ville, een mondvol voor een klein maar leuk 

dorpje. Er lagen zelfs 3 ruime pontons met water en stroom. Eerst lagen we er met een Engels 

schip, maar later kwamen er nog een paar boten liggen. Tegen 17:00 uur werd de lucht zwart 

en begon het hard te waaien. We kregen een 

hevige onweersbui over ons heen. Gelukkig 

geen schade, er was alleen een parasol van 

een boot in het water gewaaid en gezonken. 

Na de bui werd hij onder applaus toch weer 

gevonden. 

Maandagmorgen was de temperatuur een 

stuk aangenamer, wel was het bewolkt. We 

besloten om nog een dag te blijven. Af en toe 

werd het zonnig en daarom fietsten we ‘s 

middags naar Mailly-le-Château, waar een kasteel op een rots staat. Vanaf het terras van het 

kasteel heb je een mooi uitzicht.  

Maar de weg er naar toe was steil, dus zagen we daar van af. Het dorpje was ook erg leuk en 

we konden er mooie foto’s maken. Later fietsten we weer terug langs het kanaal naar de boot. 

Bij de sluis, die vlak bij de ligplaats was, gaven 

we aan de sluiswachter door dat we graag om 

9:00 uur door de sluis wilden. Hij had onze boot 

al zien liggen en hij zou 

het regelen. 

En inderdaad de volgende 

ochtend (dinsdag 11 juli) 

konden we zo de 

openstaande sluis invaren en binnen 10 minuten 

waren we al geschut. Hij belde door naar de 

volgende sluis en ook daar ging het weer vlot. Het Canal du Nivernais volgt het dal van rivier 

de Yonne. Daardoor slingert het kanaal net als de rivier. Alleen bij sommige bochten is de 

rivier niet bevaarbaar en dan is er een 

omleiding via een recht stukje kanaal. We 

voeren voorbij de rotsen van Saussois, die 40 

tot 50 mtr hoog zijn. Er was wel een ponton om 

aan te leggen, maar het regende weer, dus 

voeren we verder.  De rotsen worden gebruikt 

door bergbeklimmers om te oefenen, maar wij 

zagen niemand. Later klaarde het op en werd 

het zelfs weer warm. Na 20 km en totaal 8 

sluizen kwamen we aan bij het dorpje Lucy-sur-

Yonne, een wat vervallen dorpje. Je merkt op het 

platteland wel dat de jeugd niet in de dorpen blijft 

wonen. Waarschijnlijk is er niet veel werk. Wel wat 

landbouw, hoofdzakelijk graan. Later kwam er nog 

een grotere boot met een Engels echtpaar achter ons 

liggen. 

Na een rustige nacht vertrokken we (woensdag 12 

juli) met een bewolkte lucht richting de volgende 

sluis. Die stond al open, dus we konden er zo invaren. Ook nu ging het schutten weer erg vlot 

en werd er steeds weer doorgebeld.  
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Bij het dorpje Pousseaux kwamen we bij een ophaalbrug 

die zelf bediend moet worden, de eerste voor ons in 

Frankrijk. We legden de boot even vast om 

te zien hoe de brug bediend moest worden. 

Dat bleek zeer eenvoudig, in een kastje 

zaten 2 groene knoppen en 2 rode. Op de 

groene knoppen een pijl voor omhoog en 

omlaag. De rode knipperlichten voor het wegverkeer gaan automatisch 

branden, voordat de brug omhoog gaat. Zeer eenvoudig systeem. Later 

kwamen we nog meer van zulke bruggen tegen. Nog vóór de middag kwamen 

we aan in Clamecy, een mooi stadje gebouwd op een helling. Veel nauwe 

en steile straatjes liepen we door. Deze stad is erg bekend omdat in 

vroegere tijden vanuit hier met houtvlotten naar Parijs werd gevaren. Deze 

vlotten, hoog opgestapeld en bemand door een aantal mannen dreven zo 

de Yonne af om haardhout te 

brengen naar Parijs. Op de 

vlotten stond een hutje om te 

slapen, want ze waren lang 

onderweg. 

In de haven was water en 

stroom aanwezig. Later kwamen 

er meer boten liggen en werd 

het drukker. Omdat er aan de ene kant maar 3 en de andere kant 4 stopcontacten beschikbaar 

waren, hadden we onze aansluiting gedeeld met een huurboot, bemand met Oostenrijkers. Een 

andere boot hielpen we door ze even een verlengsnoer te lenen. Wij weten uit ervaring dat je 

in Frankrijk overal op voorbereid moet zijn. De huurboten worden over het algemeen maar 

minimaal uitgerust. Maar als je elkaar helpen kan, doe je dat gewoon. Donderdag deden we 

boodschappen en de was. Verder bekeken we de stad. Via 

steile trappen kwamen we van de benedenstad in de 

bovenstad. Veel oude panden en over het algemeen slecht 

onderhouden. 

Vrijdag was het 14 juli, de Nationale Feestdag in Frankrijk. 

Op deze datum werd in Parijs de Bastille bestormd en 

ontstond de Franse republiek. In Clamecy was er in de 

ochtend een herdenking en ‘s middags waren er wat festiviteiten. Vlak bij de haven werd er 

een vuurwerk voorbereid. De voorste boten in de haven werden wat naar achteren gelegd uit 

voorzorg. Onze plek was veilig, zo werd door de mensen van het vuurwerk gezegd. We 

zouden het afwachten.   
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Hoofdstuk 8  Clamecy - Cergy-la-Tour    

 

Na een mooi vuurwerk in Clamecy maakten we zaterdagochtend (15 juli) eerst de boot 

schoon. Er lagen nog wat resten van het vuurwerk op de boot, zoals karton en stof. Maar 

gelukkig geen schade en met de mop sopten we de boel weer schoon. Daarna voeren we 

richting de eerste sluis voor vandaag. 

Vóór ons was juist een boot van een Fransman vertrokken, die de zelfde route voer. Het bleek 

dat deze man alleen voer. Dat was best lastig voor hem, want door de hoge sluiswanden, was 

het moeilijk om te touwen om de bolders te krijgen. Maar af en toe hielpen we hem en alles 

ging goed. Bij een zelfbediening ophaalbrug deden we de 

brug omhoog, zodat hij direct kon door varen. Zo legden we 

22 km af en passeerden 12 sluizen. Dit alles door een mooie 

groene omgeving onder een stralend blauwe hemel. 

Halverwege de middag kwamen we aan bij Monceaux-le-

Comte bij km 90. Wij vonden het genoeg voor vandaag, de 

Fransman voer wel verder. Later kwam de Robbedoes van 

een Nederlands stel (uit Amsterdam) ook bij ons 

liggen. Ook een huurboot met Belgen (die we 

eerder al in Clamecy hadden getroffen) arriveerde 

niet veel later.  

Zondag 16 juli werd een dag van hard werken. We 

vertrokken samen met de Robbedoes en deden 

samen 6 sluizen tot Chitry-les-Mines, een 

voormalig zilvermijn stadje. Daar zagen we vanaf 

het water niets van. De Robbedoes, zou vrienden aan boord krijgen, dus die bleven na de 

middagpauze liggen. Wij vertrokken om 13:00 uur weer en na de bocht en vóór de sluis lag 

een groot schip van een Engelsman van ruim 20 mtr. Die voer eerst erg langzaam de sluis in. 

Er bleef voor ons niet veel plaats over en we gaven bij de sluismeester aan dat we best een 

schutting wilden wachten. Maar nee, wegens waterbesparing moest er met 2 boten geschut 

worden. Het werd passen en meten. We gingen in de sluizen nog steeds omhoog en dus 

konden we de lijnen niet om de bolder krijgen. Je bent dan afhankelijk van iemand die boven 

de lijnen aan pakt. Onze tactiek was om de boot tussen de sluisdeuren stil te leggen en dan 

kwam er vanzelf iemand op het idee om een touwtje aan te pakken. Niet ideaal maar wat moet 

je anders. Zo deden we deze middag nog 12 sluizen. De hele dag waren we voor 16 km en 18 

sluizen bezig en dat bij 30 graden! 

Op het eind van de middag kwamen we bij Sardy aan bij een 

mooie kade, zonder voorzieningen. 

De volgende dag (maandag 17 juli) zouden we de sluizentrap 

doen. Dat is een traject van 3200 mtr lang met 16 sluizen. In 

dit stuk zijn de sluizen nog wat kleiner, 30 mtr x 5,05 mtr. 

Dus gemiddeld een sluis per 200 mtr. De ligplaats bij Sardy 

ligt wat ver van een dorpje af. De sluismeester kwam ons al 

vertellen dat we om 10 uur konden schutten. Eerst zou om 9 uur de grote Engelse boot 

geschut worden. Op onze vraag of er een bakker in de buurt was, vertelde hij dat er bij de 

eerste sluis een broodautomaat was. We liepen er vanaf de ligplaats heen en 

inderdaad daar stond de ”bakkerij”. Je deed een € 1,- in de gleuf en na 15 

seconden kwam er een stokbrood uit, wat zelfs nog warm was. We kochten 

er twee en ze smaakten prima. Samen met een huurboot met Denen, 

konden we om 10 uur schutten. De lijnen werden aangepakt en zo schutten 

we 2,80 omhoog. Omdat de sluizen zo dicht bij elkaar lagen besloot Joke 

om er heen te lopen en dan de touwen aan te pakken. Ook een van de 

Denen deed dit en hielp met het draaien van de deuren. Ook Joke hielp met 

draaien en zo ging het vlot. Tegen 11:30 moesten we wachten op 

tegenliggers en de sluismeester raadde ons aan om aan de schaduwkant van 
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het kanaal, in een breder stuk, maar aan te leggen. Konden we zo rustig ons stokbrood op 

eten. Even later kwam de Robbedoes ook weer bij ons liggen. Na de lunch voeren we samen 

met de Denen weer verder. De voormalige 

sluiswachters huisjes werden hier bewoond door 

kunstenaars, zoals een beeldhouwer en een 

pottenbakker. Bij sluis 6 was een crêperie van een 

Parijse hippie. Hij had allerlei verschillende oude 

stoelen en tafeltjes buiten staan, als terras. Er 

streken een aantal fietsers neer. Helaas voor hem 

hadden wij juist ons stokbrood gegeten. In een 

oude schuit, naast de sluis, had hij een bankstel 

staan en 4 grote geluidsboxen. Zo konden we genieten van mooie 

blues muziek. Na een pauze, wegens tegenliggers, konden we na een 

uur weer verder varen. 

Tegen 16:00 uur kwamen we aan bij sluis 1 bij Port Brûlé, waar de 

wachtplaats voor de eerste van de 3 tunnels was. Hier konden we 

mooi aanleggen en hadden een rustige avond. Ook hadden we zicht op het licht, waarmee de 

doorvaart door de tunnels geregeld werd. We hadden gemeld dat we om 9 uur wilden 

vertrekken, maar het licht stond de hele nacht 

al op groen! 

Dinsdagmorgen maakten we de boot los en 

voeren het toegangskanaal tot de tunnels in. 

Links en rechts zagen we eerst hoge muren, die 

helemaal begroeid waren. Daarvoor stonden 

aan beide zijden nog bomen, zodat het door het 

bladerdak al bijna een tunnel was. Even verder 

op kwamen we bij de eerste tunnel, die slechts 

212 mtr langs was en onverlicht. We hadden 

speciaal en schijnwerper mee, maar dat viel erg tegen. De lichtopbrengst was te weinig om 

ver vooruit te schijnen. Zodoende zagen we 

bijna niets. De tunnel was ook niet breed en 

helaas raakten we de kant met als gevolg een 

kras in de zijkant van de boot. Balen natuurlijk. 

Bij de tweede onverlichte tunnel stond Joke met 

een bouwlamp voorop de boot. Dat werkte een 

beetje beter. Hierna volgde de derde en langste 

tunnel (758 mtr). Langzaam en voorzichtig 

manoeuvrerend kropen we door de tunnel. 

Gelukkig zonder verdere schade. Later hoorden we dat de Robbedoes ook de kant geraakt 

had, dus wij waren niet de enigen die het overkwam. Aan het einde van de tunnel was een 

jachthaven van een verhuurbedrijf, waar we hadden willen liggen. Maar de haven was erg 

smal en de huurboten lagen allemaal met de achterkant tegen de wal aan gemeerd. We 

besloten om maar verder te gaan. De eerste sluis was bij Baye. Vanaf hier gingen we omlaag 

in de sluizen tot Decize en de telling begon weer bij 1. Schutten omlaag gaat veel vlugger dan 

omhoog.  Even verder, bij Bazolles waren weer 2 sluizen vlak bij elkaar. Omdat er doorgebeld 

werd, stonden de sluizen al open. Bij de derde sluis 

lag de Robbedoes, die de dag tevoren nog verder 

gevaren was. Zo gingen we vlot verder met 2 boten 

en kwamen na 19 km, 14 sluizen en 3 tunnels aan bij 

Châtillon-en-Bazois. Hier was weer een haven van 

een verhuurbedrijf, maar de ligplaatsen waren vlak bij 

een weg. In deze plaats was ook een mooi kasteel. We 

tankten eerst water en legden aan de overkant van de 

haven onze boot met pennen vast. 
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Er was ook een Maxi Marché, waar we woensdagmorgen (19 juli) eerst boodschappen deden 

en brood kochten bij de bakker. Terug lopend naar de boot, werd er juist een huurboot naar 

beneden geschut. We vroegen aan de sluismeester of 

die boot ook naar de volgende sluis ging, vlak 

voorbij onze boot. Inderdaad en we konden wel mee 

schutten. Dus snel weer los gemaakt en samen met 

de huurboot begon onze reis weer. Er zaten Denen 

op de boot en ze spraken Engels. Hun zoontje vond 

het prachtig om de sluis te sluiten en na het schutten 

weer open te draaien. Dus ging het weer erg vlot. 

Het landschap na de tunnels was weer heel anders. 

Open en licht glooiende heuvels, waar regelmatig boerenbedrijven stonden. In de weilanden 

stonden de bekende Charolais koeien. 

Bijna wit van kleur, speciaal gefokt voor het 

vlees en afkomstig uit dit gebied. Koeien, 

kalveren en een stier, alles gewoon bij elkaar 

in het land. Een mooi uitzicht en in de verte 

wat hogere heuvels. 

Het kanaal maakte veel bochten en deed 

absoluut niet aan een kanaal denken! Na de 

lunch bleven de Denen bij de sluis liggen en 

voeren wij alleen verder. Ook nu weer vlotte 

bediening en als er een keer tegenliggers in de sluis lagen, hielp ik even mee met draaien. Dan 

kan iedereen weer vlot verder. Na een tocht van 34 km en 14 sluizen kwamen we rond 17:30 

uur aan in Cergy-la-Tour. Aan een grote drijvende ponton met water en stroom was nog plaats 

genoeg. Het plaatsje zelf was niet veel 

bijzonders. Veel te koop staande huizen en 

gesloten winkels. Wel een mooi uitzicht vanaf het 

hooggelegen dorpsplein met kerk. We besloten 

om een dagje rustig aan de ponton te blijven 

liggen, om wat schoon te maken. Later kwam de 

Robbedoes uit de sluis en legde ook aan. 
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Hoofdstuk 9  Cergy-la-Tour - Blanzy  

 

Met de Robbedoes hadden we afgesproken om vrijdag (21 juli) ‘s ochtends even na 8 uur te 

vertrekken. Dan konden we vóór de middag in Decize zijn. Het eerste stuk van het kanaal, 

bijna 8 km, hadden we geen sluizen. Dat waren we niet meer gewend. Na een uur varen 

kwamen we bij de eerste sluis. De sluismeester zag ons al van verre aankomen en vulde de 

sluiskolk. Pal vóór de sluis was een klein aquaduct 

over een riviertje. Omdat we toch even wachten 

moesten, kon Joke een mooie foto maken van onze 

boot in het aquaduct. Nadat ik even geholpen had met 

de deuren open te draaien, konden we invaren. Alles 

ging vlot en de sluismeester sprong in zijn auto om de 

volgende sluis alvast te openen. En zo ging het bij de 

derde sluis ook weer. We passeerden het dorpje 

Champvert, dat er vriendelijk uitzag. Al vlot kwamen we bij St. Léger des Vignes dat 

tegenover Decize ligt en gescheiden wordt door het Canal du Nivernais. Hier werd het even 

oppassen, omdat er van 5 kanten water stroomt. Het kanaal, waar wij nog voeren, gaat hier 

over in de Loire. Daar komt rivier de Aron nog op uit en de oude Loire. In de Loire ligt een 

stuw en wij moesten scherp naar links sturen om via de Loire in het Canal latéral à la Loire te 

komen. Hier was ook de eerste zelfbediening sluis. Aan een paal vanaf de 

kant hing een touw, waar we aan moesten trekken en toen kwam alles in 

werking. Na het invaren even een blauwe stang omhoog drukken en daar 

gingen we dan 4 mtr omhoog. Net na de sluis lag een mooie jachthaven, 

zo te zien vrij nieuw. De haven lag tussen twee sluizen in. Er was een 

hotel bij, huisjes om te huren, een restaurant, dus van alle gemakken 

voorzien. Ook eindelijk weer een 

wasmachine. In de plaatsen die we 

al gepasseerd hadden was bijna 

nergens een wasserette. Dat waren 

we tot nu toe in Frankrijk toch wel 

anders gewend. Maar gelukkig hadden we ruim 

voldoende linnengoed en kleding mee genomen. 

Zaterdag vertrok de Robbedoes weer, maar wij besloten 

om nog een dag te blijven. We wilden Decize nog even bekijken. Dat bleek een leuk stadje te 

zijn, met ruim voldoende winkels. Ook veel bruggen om al dat water over te kunnen steken. 

Het was niet meer zo heel warm, voor ons een stuk aangenamer. 

Op zondag 23 juli leverden we de sleutel weer in bij het havenkantoor en voeren tegen 9 uur 

naar de naast gelegen sluis. Ook deze werkte automatisch. Pal achter de sluis was een T-

splitsing, rechts naar Nevers en links naar Digoin, onze bestemming. Wij gingen nog wat 

zuidelijker, naar de Saône. Maar dat lag nog 180 km en 78 

sluizen verder. Na 3 km kwamen we bij de tweede sluis voor 

vandaag en ook weer met de hand bediend. Het Canal latéral 

à la Loire volgt het Loire dal en heeft daarom ook weer veel 

bochten. In de verte zagen we wat hogere heuvels en dichter 

bij het kanaal veel veeteelt. Ook hier weer de Charolais 

koeien, liggend in de weilanden onder een boom. Naast de 

kanalen lagen fietspaden, die volop gebruikt werden. Ook bij 

de sluizen staan vaak fietsers foto’s te maken, opvallend veel Nederlanders, die in de buurt op 

een camping staan. Op zondag tref je ook veel vissers aan, langs de waterkant. Na een 

lunchpauze bij een aanlegplaats in Vanneaux, kwamen we na 30 km en 8 sluizen aan bij 

Beaulon, waar in een breder deel van het kanaal een aanlegplaats was, vlak voor de volgende 

sluis. Ook stonden er veel campers in het gras onder de bomen. Na ons kwam nog een Noorse 

zeilboot en een Engels schip. Er was voor ons water en stroom, dus prima geregeld. 

Later kwamen nog een paar Nederlanders een praatje maken, die waren met een camper van 
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8,5 mtr op pad, een heel gevaarte. We hadden bij de vorige sluis al aangegeven om de 

volgende dag om 9 uur weer verder te varen. En inderdaad, de volgende ochtend konden we 

weer vlot op pad. Het weer was wisselvallig, met af en toe een bui, maar niet koud. Het 

landschap was nog steeds hetzelfde, we kwamen niet veel dorpjes tegen. Je zit op een zeker 

moment in een bepaald ritme, sluisje in, deuren 

dichtdraaien, schutten en weer een deur open draaien en dat 

alles in een rustig tempo. Het sluispersoneel is steeds 

vriendelijk en bedankt steeds weer voor het mee helpen. Zo 

kwamen we na 23 km aan bij Coulanges, waar een mooie 

aanlegplaats was. Zelfs modern ingericht. Er stond een zuil 

waar je met een bankpasje voor een bedrag van € 2,- 

muntjes kon kopen voor stroom en water! In het kleine dorp 

waren alle winkels verdwenen, alleen een Bar Tabac was er nog, die tevens dienst deed als  

brooddepot. Hier haalde we de volgende morgen een lekker broodje. We waren nu nog 12 km 

van Digoin af. Even na de sluis stroomde de Loire vlak langs het kanaal. 

Na nog 2 sluizen kwamen we 

aan bij het aquaduct over de Loire, 220 mtr lang en 

10 meter boven de rivier. Er waren veel toeristen, 

die hier foto’s maakten. Ook Joke stapte van de boot 

af om foto’s te maken, terwijl ik heel langzaam over 

het aquaduct voer. Een aparte ervaring. Na nog geen 

kilometer kwamen we bij de jachthaven van Digoin. 

We deden een paar boodschappen, want we waren 

nog voor de middag al aangekomen. De jachthaven vonden we wat rommelig, met veel oude 

en onbemande boten. Het stadje was leuk, maar toch besloten we om na de lunch weer verder 

te varen. We kwamen nu op het Canal du Centre. Het zelfde kanaal, maar met een andere 

naam. Het landschap veranderde ook niet. Wel werden de sluizen nu niet meer met de hand 

bediend, maar werkten automatisch. We gingen nog steeds omhoog. Bij de eerste 

automatische sluis, 7 km verder, werkte er niets. Wel zagen we dat er boven de sluis 2 boten 

lagen, die naar beneden wilden schutten. Omdat er niets gebeurde liep Joke naar de sluis om 

poolshoogte te nemen. De bemanning van de Engelse boot wist niet wat te doen. Omdat er op 

de deur van het sluishuisje een telefoonnummer stond, belde Joke om assistentie. Binnen 10 

minuten was er al iemand van de VNF, (de Franse waterweg beheerder) die de sluis bediende. 

Zonder verdere problemen deden we nog 2 sluizen en kwamen we aan bij het stadje Paray-le-

Monial. We hadden al gelezen en gehoord onderweg dat dit een mooie plaats, met een grote 

basiliek, de Sacré Coeur, was. Er was nog een mooie ligplaats vrij, vlak bij het centrum. Vanaf 

deze plek zagen we allemaal grote, witte tenten. Toen we dichterbij kwamen zagen we dat het 

een compleet tentendorp was. Er stonden een aantal 

koelwagens, toiletwagens, een keukentent en een tent die 

dienst deed als restaurant. Ook een aantal tenten waren 

ingericht voor kerkdiensten. Deze plaats bleek een 

bedevaartsoord te zijn, ter ere van Jezus van het Heilig 

Hart. Later hoorde we dat dit tentendorp een aantal weken 

bleef staan en er in die periode meer dan een miljoen 

bezoekers trok, uit vele landen. De volgende ochtend (woensdag 26 juli) rekenden we € 8,- af 

bij de havenmeester en gingen de stad verkennen. 

Paray-le-Monial is inderdaad een uitzonderlijke 

mooie stad en schoon.  De trottoirs bestonden uit 

luxe stenen en meer in het centrum lagen kleine 

keitjes, die in een golvend patroon waren gelegd. 

In de meeste Franse steden bestaan de trottoirs uit 

ruw asfalt, al dan niet met gaten, die dan weer 

dicht worden gesmeerd, maar hier was het echt 

mooi. De basiliek Sacré Coeur lag wat hoger in een mooi park. Gebouwd in de 11de en 12 de 
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eeuw in Romaanse stijl en prachtig onderhouden. Paray-le-Monial is blijkbaar een rijke stad, 

dat kan haast niet anders. Met deze stad bereikten we ook het meest zuidelijke punt van onze 

reis, nog 130 km vanaf Lyon verwijderd. Vanaf nu voeren we eerst in noordoostelijke richting 

naar de Saône, bij de stad Chalon-sur-Saône, waar we nog 102 km vanaf waren. Tot nu toe 

hadden we bijna 1400 km gevaren. Nadat we de volgende ochtend nogmaals € 8,- hadden 

afgerekend, voor de 2de nacht, voeren we langzaam naar de vlakbij gelegen sluis, die  

om 9 uur voor ons in gereedheid was gebracht. Ons volgende doel was de plaats Génelard, 20 

km en 7 sluizen verder. Regelmatig kwam er iemand van de VNF even kijken bij de sluizen, 

of alles goed ging. Het systeem werkte prima en alle 

sluizen stonden voor ons open met groen licht. Zonder 

problemen kwamen we om 12:30 uur aan bij een grote 

zwaaikom in Génelard, pal voor de volgende sluis. Aan 

een mooie kade, met slechts één bolder, legden we de boot 

vast met nog een meerpen. Er was stroom voorhanden, dus 

helemaal goed. Het was weer een warme dag, zoals de 

laatste tijd steeds, dus de ventilator kwam weer goed van pas. Het plaatsje was niet echt veel 

bijzonders, wat huizen en een paar winkels aan de hoofdstraat. Er was wel een mooi 

oorlogsmuseum, naast de sluis. Verderop zou nog een supermarkt zijn, maar we hadden nog 

van alles. We hadden weer met iemand van de VNF afgesproken dat we de volgende dag 

(vrijdag 28 juli) om 9 uur door de sluis wilden op 

weg naar Montceau-les-Mines. We hadden vanaf 

de ligplaats zicht op de sluis en één minuut voor 

9 uur sprong het licht al op groen. Het kanaal 

liep met veel bochten door een groene en 

heuvelachtige omgeving. Het loopt in een wijde 

bocht om het Nationale park de Morvan heen, 

een erg populair vakantiegebied. In de verte 

zagen we hogere en beboste heuvels. Langs de kant, zagen we ook weer veel Charolais 

koeien, liggend onder de bomen wegens de warmte. Montceau-les-Mines was vroeger een 

belangrijke mijnstad en na de sluiting van de mijnen, kwamen er 2000 mensen zonder werk! 

Na de laatste sluis hoorden we dat de drie bruggen in de stad pas weer om 13:00 uur bediend 

werden. Er was een kade met bolders waar we voor de lunch konden aanleggen. Nadat we 

later de bruggen gepasseerd waren, kwamen we bij een jachthaven, beheerd door de 

plaatselijke VVV. De eerste steiger was erg slecht en werd met spanbanden tegen de wal 

gehouden. Meerdere planken waren verrot en we hadden er geen 

vertrouwen in. De volgende steiger was beter en daar legden we de boot 

vast. Er lagen veel verlaten boten met een bord ”te koop”. Om de haven 

stond een hek en de poorten waren voorzien van een codeslot. Op een 

paar meter van de boot zag Joke een duif in het water liggen, die nog 

leefde. Met een schepnet vastgebonden aan de pikhaak konden we er net 

bij en werd de duif, meer dood dan levend, gered. In een nabij gelegen 

bloembak hebben we hem voorzichtig neergelegd en de volgende ochtend 

was hij weg! Joke rekende € 3,30 af (zonder stroom) en hoorde dat er de 

volgende morgen een markt was, pal naast de haven. De stad zag er best 

aardig uit, met zelfs een heel mooi stadhuis. Het wandelgebied met winkels en cafés was ook 

vlakbij. ‘s Nachts werden we wel een paar keer wakker van het uitgaans publiek, dat was 

minder leuk. De markt maakte weer veel goed, veel streekproducten waren er te koop. In de 

platanen naast de haven overnachtten erg veel spreeuwen en blijkbaar zaten we in de 

aanvliegroute. Nadat ik de boot schoon gemaakt had, besloten we om maar verder te varen 

naar Blanzy, 4 km verder. Volgens de VVV was daar een aanlegplaats met stroom. Onderweg 

daar naar toe passeerden we een groot winkelcentrum, waar we de boodschappen deden. 

Zondag 30 juli arriveerden onze dochter en schoonzoon op een camping, slecht 33 km 

verwijderd van Blanzy. Voor ons een reden om er wat langer te blijven voor familiebezoek. 
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Hoofdstuk 10  Blanzy - Chalon-sur-Saône 

  

Maandagochtend (31 juli) tegen 11 uur kwamen 

onze dochter Sandra en schoonzoon Ronald bij 

onze boot op visite. We hadden elkaar al lang niet 

meer gezien en dus was er natuurlijk veel te 

vertellen. Na de lunch reden we samen met hun 

auto naar de camping, waar ze verbleven, via een 

heel leuk weggetje. In het dorpje Uchon was zelfs 

een helling van 18%! ’s Avonds sloten we de dag 

weer af met een etentje in 

de stad Autun.  Tegen 23:30 uur werden we weer netjes afgezet bij 

de boot. 

Na het water vullen, vertrokken we (dinsdag 1 augustus) rond 10 uur 

weer. We deden eerst de laatste 7 sluizen omhoog tot Montchanin. 

De laatste sluis stond op rood en de deuren bleken nog aan de andere kant open te staan. Het 

systeem was in de war, geen telefoonnummer te vinden en op de intercom werd niet 

gereageerd. Maar Joke loste het zelf op. De laatst uit gevaren boot was waarschijnlijk niet 

geregistreerd door de sensor. Nadat Joke daar haar telefoon voor had gehouden, werd dat door 

het systeem geregistreerd als een uitvarende boot. Daarna sloten de deuren, de sluis vulde zich 

met water en daarna kregen wij groen licht om in te varen. Prima technisch inzicht! 

Montchanin lag wat verder van het kanaal af en daarom besloten we om maar verder te gaan. 

Na een zo genaamd scheidingspand kwamen we bij km 48 bij een 

sluizentrap. Deze bestond uit 11 sluizen over een afstand van 5,5 km. De 

sluizen met een verval van meer dan 3 mtr hadden drijvende bolders. We 

waren nu 77 mtr boven het niveau van de Loire. Maar omdat we nu 

omlaag gingen, werd het schutten veel gemakkelijker. Invaren, door een 

ruk aan het blauwe touw de sluis in werking zetten en weer uitvaren. Op 

deze manier hadden we nog 35 sluizen en 48 km te gaan voor dat we op 

de Saône kwamen, dat nog 130 mtr lager lag! 

Bij Saint Julien (km 44) was een mooie aanlegplaats naast een vriendelijk 

parkje. Er stroomde een klein riviertje door heen met een watervalletje. 

We besloten om hier maar te overnachten. Het was erg warm en dat had 

tot resultaat dat we ‘s avonds een stevige onweersbui kregen met veel 

regen. 

Gelukkig koelde het hierdoor wel wat af. De volgende ochtend (woensdag 2 augustus) was 

het eerst wat mistig, maar het werd weer snel helder en warm. Een catamaran, met een Frans 

gezin, voer met ons op. Wij voeren als eerste de sluis in, waarna zij volgden en de aan het 

blauwe koord trokken. Zo deden we weer 11 sluizen, door een prachtige omgeving. Leuke 

sluiswoningen met veel bloemen. De heuvels in de verte werden weer hoger, met veel bossen. 

Rond 12:30 kwamen we aan bij de haven van verhuurbedrijf Locaboat in St. Léger sur 

Dheune. Alle boten waren verhuurd, dus we konden 

uit een groot aantal drijvende steigers kiezen. Water, 

stroom en douches inclusief voor € 15,- . Voor de boot 

was een grasveld met bomen, waar we al snel onze 

stoelen onder zetten, want het werd weer warm. 

Het stadje zag er leuk uit, veel winkels en de bakker 

om de hoek, waar we de volgende ochtend een brood 

haalden en toen weer vertrokken. 

Het Franse gezin was de vorige dag al verder gevaren, dus we konden weer alleen schutten. 

De eerste sluis, vlakbij de haven reageerde niet, toen ik aan het blauwe touw trok. Een 

medewerker van de VNF was al bij de sluis en loste het op. We kregen het advies om heel 

langzaam de sluis in te varen, omdat de sensor anders onze boot niet registreerde. De ene serie 

sluizen blijkt dan gevoeliger te zijn dan de andere. Tot nu toe hadden we geen problemen 



 

23 

gehad na het invaren. Maar goed, we waren niet eigenwijs en volgden zijn raad maar op. Later 

deed dit probleem zich nog eens voor. Toen heeft Joke haar telefoon maar 10 seconden voor 

de sensor gehouden en dit hielp!! Na St. Gilles kwamen we op 

een stuk van 11 km zonder sluizen, dit waren we niet meer 

gewend. We passeerden de plaats Santenay, dat een eindje van 

het kanaal af lag. Ook zagen we weer veel wijngaarden tegen 

de hellingen aan. Na iedere bocht zag het er weer mooi uit. 

Rond 11:30 voeren we bij de plaats Chagny, waar een vrij 

nieuwe haven was aangelegd, maar onder de brandende zon. 

We wilden echter naar Fragnes (8 km vóór Chalon-sur-Saône) en dat lag nog 11 km verder. 

We hadden gelezen dat daar een mooie kade was aangelegd met alle voorzieningen. Maar 

daar voor moesten we nog wel door 11 sluizen, met veel verval. Dorpjes kwamen we niet 

meer tegen, maar de omgeving was mooi. En inderdaad Fragnes was de moeite waard. Mooi 

aangelegde haven met restaurant, havenkantoortje met wasmachine, bakker en zelfs 

fietsenverhuur. De haven werd beheerd door een 

vriendelijke en behulpzame dame van de VVV. 

Er was ook een wasmachine, dus we besloten om er een 

extra dag te blijven, om er de was te doen. 

Slecht een paar km verder bleken er een aantal grote 

supermarkten te zijn, waar we later op de dag met de 

fiets heen gingen, om de voorraad weer aan te vullen. 

We hadden gelezen dat de haven van Chalon-sur-Saône 

erg gewild was en dat je er niet kon reserveren. Maar omdat we er niet meer zo ver van af 

waren, voeren we zaterdagochtend (5 augustus) al weer bijtijds die kant op. Eerst nog door 

een mooi groen bosachtig gebied, maar even later kwam het industriegebied in zicht. We 

voeren onder een restaurant door, dat over het kanaal gebouwd was. Na nog een spoorbrug 

waren we al, iets na negenen, bij onze laatste sluis in het Canal du Centre. Dit was ook tevens 

de sluis met het meeste verval, nl. 10,76 mtr. Er werd juist een catamaran naar boven geschut 

en nadat deze was uitgevaren, kregen we al groen licht. We waren de enige boot, de deuren 

gingen dicht en een paar minuten later, lagen we al op het niveau van de Saône. Het schutten 

aan de drijvende bolder ging zo rustig dat het, bij wijze van spreken, wel zonder lijn had 

gekund. Na nog een kilometer varen, kwamen we op de T-splitsing met de rivier de Saône. 

Stroomafwaarts voeren we langs de stad, waar aan 

de kade grote cruise schepen lagen. De stad wordt 

druk bezocht door toeristen. Na de oude boogbrug 

Saint Laurent voeren we bakboord uit, waar achter 

het eiland Saint Laurent de jachthaven was. We 

kregen door een behulpzame havenmeester een 

plaatsje aangewezen, waar we twee dagen wilden 

blijven. In het havengebouw rekenden we af en 

ontvingen wat informatie en een stadswandeling van de stad. Op een paar minuten lopen, 

vanaf de haven was een groot winkelcentrum met allerlei bekende en onbekende winkels. 

Chalon-sur-Saône is een zeer oude en vooral mooie stad. De Romeinen kwamen er 2000 jaar 

geleden al. In een museum in de stad worden veel overblijfselen uit die tijd 

bewaard. 

Veel oude vakwerkhuizen, nauwe straatjes en pleintjes. Absoluut de moeite 

waard. 

Op zondagochtend was er een markt bij de kathedraal Saint Vincent en de 

straten in de omgeving. Veel streekproducten, kippen aan het spit en allerlei 

groenten. Nadat we bij de bakker een brood en wat lekkers voor bij de 

koffie gekocht hadden, gingen we weer terug naar de haven, waar weer 

regelmatig boten binnen kwamen, hopend op een plaatsje. De zon scheen 

weer uitbundig, dus maakten we er een rustige dag van. 

 



 

24 

Hoofdstuk 11  Chalon-sur-Saône - Dôle 

 

Het was maandag 7 augustus even lastig om een brood te kopen. Omdat de meeste bakkers 

ook op zondag open zijn, hebben ze vaak op maandag een vrije dag. De bakker vlak bij de 

haven was dicht en ook aan de overkant van de Saône kon ik geen bakker vinden die open 

was. Gelukkig kon ik bij de Carrefour wel terecht en 

zo konden we dan wat later toch vertrekken. Het was 

weer zonnig en warm, net als de laatste dagen.  

We gingen stroomopwaarts de Saône op, die 

nauwelijks stroomde. De rivier maakte veel bochten 

door een groen landschap. Licht glooiende heuvels 

met koeien zagen we wel, maar verder weinig 

dorpjes. Na de kanalen met de kleine sluisjes was het 

weer eens lekker om wat door te kunnen varen op 

groot water. We schoten flink op en zo kwamen 

we na 25 km bij het stadje Verdun-sur-le-Doubs, 

dat aan een zijarm (de Doubs) ligt. Daar zou een 

mooie haven zijn, hadden we gelezen. Er lag een 

lange ponton waar een aantal boten met de 

achterkant vast lagen. Er was ook één lege 

vingersteiger waar wij aan vast wilden maken. 

Maar dat ging niet door. Er kwam direct een 

man aan lopen en die gaf aan dat we daar niet 

mochten liggen. We moesten, net als de andere boten ook met de achterkant vast maken. 

Echter door onze hekschroef, die aan het zwemplateau is gemonteerd, is dat erg lastig en we 

gaven aan dat we dat niet wilden. Een andere keuze had hij niet, dus 

bedankten we voor de eer en voeren weer terug naar de Saône. Na een 

klein uurtje varen, kwamen we bij de eerste en enige sluis voor deze dag. De sluizen op de 

Saône zijn allemaal 180 mtr x 12 mtr en via de marifoon bereikbaar. Samen met een Engelse 

boot werden we vlot geschut. Na nog eens 10 km varen, bereikten we het stadje Seurre, waar 

een mooie ponton en haventje was voor een sluis. Hier legden we aan, achter een eilandje. 

Seurre is een erg oud stadje, waar we later even door liepen. Het kasteeltje wordt als hotel 

gebruikt en alle kamers waren bezet. Tegen de avond betrok de lucht, maar de temperatuur 

bleef hoog. ‘s Nachts begon het wel wat te onweren en kregen we regen. 

Ook de volgende ochtend hielden we het niet droog en soms kwam de regen met bakken uit 

de hemel. Niet bepaald geschikt om de touwen los te gooien. We wachtten het maar af en 

eindelijk tegen 10 uur hield het op. Joke riep de naast gelegen sluis op en we konden direct 

wel invaren. In de sluis lag al een huurboot en nadat we ook in gevaren waren, gingen ook 

meteen de deuren dicht. Vlot gingen we bijna 5 mtr omhoog. Hierna voeren we eerst 10 km 

door een omleidingskanaal, omdat de Saône gedeeltelijk niet bevaarbaar was. Daarna kwamen 

we weer op de rivier en voeren we door naar Saint-Jean-de-Losne, waar we eerst aan het 

water gingen tanken. We hadden vanaf Auxerre geen diesel meer getankt. Er lag net een 

hotelschip bij de pomp te tanken, maar de schipper vond het goed dat we langszij aan zijn 

schip vast maakten. Het kon wel even duren, want hij moest 1000 liter diesel tanken! Maar 

goed, we hadden geen haast en nadat hij klaar was, 

maakten we onze boot los, zodat hij kon vertrekken. In 

een grote kom, achter een brug waren twee havens 

gevestigd. Wel veel waterplanten in het water, dus we 

moesten voorzichtig varen. We legden aan bij de 

steigers van H2O, een soort verkoophaven met plaatsen 

voor passanten. 

Saint-Jean-de-Losne is van oudsher een belangrijke 

plaats geweest voor de scheepvaart. Het ligt op een kruising van de Saône, het Canal de 

Bourgogne en iets verder het Canal du Rhône au Rhin.  
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En een aantal kilometers verder ligt nog het Canal de Champagne, dat weer verbinding heeft 

met de Maas. Je kunt er dus alle kanten op. Het is nog steeds een erg gewild stadje bij 

hotelschepen en de pleziervaart. 

Het is een aardig stadje met goede voorzieningen. Vlak achter de haven was een grote Casino 

supermarkt, waar we voor € 4,- wel 8 kg was 

konden draaien en ook drogen voor nog zo’n 

bedrag. Dus een poosje later lag alles weer 

schoon en droog op de boot. Het weer was wel 

wat wisselvallig met af en toe een buitje. Later 

klaarde het op en werd het weer zonnig. 

De volgende dag (woensdag 9 augustus) 

verlieten we de haven weer en voeren weer de 

Saône op. Achter ons voer een kajuitboot met 

Nederlandse vlag en ”Rotterdam” als thuishaven 

op de spiegel. Na 4 km kwamen we bij Saint-Symphorien bij de sluis, die toegang gaf tot het 

Canal du Rhône au Rhin. Het kanaal is 236 km lang en heeft 114 sluizen. Het hoogste punt 

ligt 340 mtr boven de zeespiegel. Eerst gaat het via 73 sluizen totaal 340 mtr omhoog en 

daarna via 42 sluizen weer omlaag tot het niveau van de Rijn. 

We moesten even wachten en de ”Rotterdammers” gingen ook deze kant op. In 

de sluis bleken het Zwitsers te zijn! Nadat we ruim 3 mtr omhoog waren 

geschut ontving Joke van de sluismeester een afstandsbediening, compleet met 

een oplader in een koffertje. Verder 

werd de werking uitgebreid uitgelegd 

door de vriendelijke man en ook zat er 

nog informatie over de route in het 

koffertje. Het eerste deel van het kanaal ging door een 

bosachtige omgeving. Na een paar sluizen kwamen 

we in een kanaalpand, waar we niet mochten stoppen. 

Dit werd ook duidelijk aan gegeven met borden. 

Naast het kanaal stond namelijk een zeer grote 

chemische fabriek, waar allerlei gevaarlijke stoffen 

werden gemaakt. In de sluizen voeren de Zwitsers 

eerst in en daarna wij. De vrouw van het echtpaar, 

klom vervolgens bij het laddertje omhoog en pakte 

steeds ook onze lijnen aan en legde ze keurig om 

een bolder. Erg aardige mensen, die ook tijdens het 

schutten steeds een praatje maakten. Na 9 sluizen 

en 23 km gevaren te hebben kwamen we aan in de 

stad Dôle. De haven werd gerund door bootverhuurbedrijf Nicols. Mooie steigers en pal bij 

het centrum. 

Dôle is een oude en erg mooie stad met een 

grote basiliek. Veel restaurants en een groot 

park. We maakten een wandeling door de 

stad en kwamen ook bij het geboortehuis van 

Louis Pasteur. Dit pand lag met de achterkant 

aan een grachtje, vader Pasteur was 

leerlooier. Vanaf de boot hadden we ‘s 

avonds mooi zicht op de verlichte basiliek. 
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Hoofdstuk 12  Dôle - l’Isle-sur-le-Doubs    

 

Donderdag 10 augustus ging de reis weer verder. We kwamen alleen bij de eerste sluis, wat 

prettig was. Dat werkte ook vlotter, want dan konden we de boot bij een trapje leggen. Zo 

voeren we rustig verder, sluisje in, sluisje uit. We kwamen een paar kleine dorpjes tegen, waar 

bijna geen winkels waren. De omgeving was groen en door de bochten ook afwisselend. 

Jammer genoeg waren er maar weinig aanlegplekken onderweg. En als er 

een aanlegplek was, lagen er 

vaak al boten. 

We tuften rustig verder en na 

31 km en 10 sluizen vonden we, net achter een 

brugje, een aanlegplaats. Er lagen al 2 boten, dus 

veel ruimte was er niet. Maar de voorste boot van 

een Engels echtpaar werd direct wat naar 

achteren gelegd, zodat we er bij konden. Later 

kwam er nog een Belgische SK kotter, die door 

de Engelsman langszij de laatste, onbewoonde, boot werd afgemeerd. Naast de aanlegplaats 

lag een waterkracht centrale in de rivier de Doubs. 

De Belgen vertrokken ‘s ochtends al weer op tijd, om als eerste in de volgende sluis (2 km 

verder) te schutten. Een kwartiertje later volgden wij 

en omdat we even moesten wachten, arriveerden de 

Engelsen ook. Samen gingen we verder. We kwamen 

bij de tunnel van Thoraise (185 mtr), die mooi 

verlicht was. Bij wijze van kunstwerk werd de tunnel 

afgesloten door een watergordijn, dat uiteraard even 

stopte op het moment dat er een boot de tunnel 

inging. We kwamen ook bij een dubbele sluis, die 

5.10 mtr overbrugde. De Engelsen hadden dit nog nooit eerder gezien en gingen uitgebreid 

foto’s maken. Later kwamen we achter een Peniche van 38 mtr, die wegens de diepgang niet 

sneller dan 4 km voer. Later werd het water breder en gebaarden ze, dat we maar voorbij 

moesten varen. Na 22 km en 7 sluizen kwamen 

we tegen 15:00 uur aan bij de stad Besançon. Al 

van verre zagen we de citadel, waarvan het 

hoogste punt 118 meter boven de rivier ligt. 

Onder de citadel lag de tunnel van Tarragnoz van 

394 mtr lang en goed verlicht. De stad Besançon 

is al 2000 jaar oud. De Romeinen kwamen hier al 

en toen heette de stad Vesontio. Haar historisch 

centrum ligt in een lus, die op natuurlijke wijze 

werd gevormd door de Doubs. Het centrum staat op de werelderfgoed lijst van de Unesco. 

Vlak voor de tunnel lag een mooie ponton, waar we eerst aanlegden, omdat het hard begon te 

regenen. De volgende ochtend voeren we door de tunnel en legden aan in de jachthaven. Dat 

bleek één lange ponton te zijn, voorzien van stroom en water. Een toegangshek met code, 

sloot het terrein af. Nadat we bij de VVV een stadsplattegrond hadden gehaald, konden we 

een supermarkt vinden waar we boodschappen deden. 

Na de lunch maakten we nog een lange wandeling 

door het mooie centrum. Terug gekomen in de 

jachthaven spraken we nog een poosje met een 

Luxemburgs echtpaar die een Fries vlaggetje op hun 

prachtig opgebouwde vrachtscheepje hadden. Dit was 

in Oppenhuizen gedaan, evenals het schilderwerk. Ook 

de Belgen kwamen later nog een praatje maken, want 

die hadden gezien dat we uit Leeuwarden kwamen. Hun SK kotter kwam uit Sneek en 

Leeuwarden kenden ze wel. 



 

27 

Zondagochtend (13 augustus) verlieten we de haven weer en voeren naar 

de sluis, die 2 km verder lag. De Doubs stroomde niet erg snel, dat was 

prima te doen. Er werd door borden langs de kant aan gegeven hoever je 

uit de kant moest blijven. Er liggen, vlak bij de 

kant rotsen onder water en ook veel waterplanten. De rivier maakte 

veel bochten en de heuvels werden ook steeds hoger. Ook voeren we 

vaak langs hoge rotsen. 

We waren nu in de 

Jura. De rivier kan in de regentijd behoorlijk 

stijgen. Dat is vooral te merken bij de sluizen, 

waar de kades vaak 4 á 5 meter hoog zijn. Dat is 

bij het schutten lastig, want in de wanden kun je 

niet vast maken. Dus eerst naar een ladder varen 

en dan naar boven klimmen. 

Soms komt de boot, na het omhoog schutten, 

niet hoog genoeg bij de kade zodat je dan ook weer via het laddertje terug naar de boot moet 

klimmen. Met 2 boten in de sluis is het al helemaal lastig, want je kunt niet altijd bij een 

trapje komen. Daarom vaart iedereen het liefst alleen in de sluis. We wilden wat kilometers 

maken en zo kwamen we na 36 km en 10 sluizen rond 16:00 uur aan bij de jachthaven van 

Baume-les-Dames met een restaurant bij de haven. Er trad een zangeres op, die gezeten op het 

terras mooie Franse liedjes zong, zodat we een life concert kregen. Het was niet druk op het 

terras en om 17:30 uur hield ze op met zingen. Vóór ons lag een Japanse zeilboot, die 

vermoedelijk pech had. Er was een tijdje een monteur aan boord, die de volgende dag zou 

terug komen. 

Maandag, 14 augustus, voer al om 7:45 uur 

een boot met Zwitsers voorbij en niet veel 

later volgde al een Nederlands schip, om op 

tijd bij de eerste sluis te zijn. Wij voeren pas 

rond 9 uur weg. We hadden er weer mooi 

weer bij. Toen we bij de sluis aan kwamen, 

lagen de eerder vertrokken boten er ook nog. 

De sluis was in storing en men had al 

gebeld. Dus lieten we het anker maar zakken 

en wachtten af op wat er gebeuren ging. Na een poosje verscheen er een autootje van de VNF. 

Er bleek een plastic stoel en nog 2 jerrycans tussen de sluisdeuren vast te zitten. De VNF man 

viste alles er uit en toen kon er weer geschut worden. De eerste 2 boten gingen eerst en wij 

wachtten een beurt af. Wij waren de enige boot en zo konden wij in alle volgende sluizen 

alleen schutten. Met een gangetje van 8 km vervolgden we onze reis. Alles verliep verder 

prima. Het landschap begon ook wat te veranderen. De 

omgeving langs het kanaal werd wat glooiender, 

afwisselend met weilanden en bos. Op de achtergrond 

zagen we nog wel hogere bergen. Tegen 16:00 uur kwamen 

we aan in l’Isle-sur-le-Doubs, dat als het ware omsingeld 

wordt door de rivier en het kanaal. Er was plaats aan de 

kade, waar je gratis kon liggen. Water en stroom was 

ook aanwezig, tegen een wel heel hoog tarief. Voor 12 

uur stroom en water moest er via de betaalpas € 8,40 

afgerekend worden. Maar na een dag varen, hadden 

we niet beslist stroom nodig en zo dachten er meer 

mensen over. 
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Hoofdstuk 13   l’Isle-sur-le-Doubs -  Mulhouse   

De volgende morgen was het nog een beetje mistig, maar de eerste boten waren al weer 

vertrokken. Wij volgden een half uurtje later toen de zon al weer uitbundig scheen. Langs het 

kanaal werd veel gefietst en het bleek dat de internationale fietsroute van Boedapest naar 

Parijs hier ook langs liep. We voeren eerst door een 

bosachtig gebied, maar later werd de omgeving weer wat 

wijdser. Alle sluizen die we naderden stonden al klaar, als 

we aan kwamen, zodat de tocht erg vlot verliep. Ook een 

ophaalbrug werd al 

geopend, toen we nog 

een eindje van de brug 

af waren. Bij km 159, bij de plaats Voujeaucourt kruiste 

het kanaal de rivier de Doubs. Hier kwam ook rivier de 

Allan uit in de Doubs. Gelukkig stroomde rivier bijna niet 

en wordt met tonnen de vaarweg aan gegeven. Net na de 

middag kwamen aan in de stad Montbéliard, waar een jachthaven met alle voorzieningen was. 

Aan de overkant een Intermarché supermarkt met wasserette. We besloten om 2 dagen te 

blijven. 

Woensdagochtend, toen het nog niet zo warm was bezochten we het centrum, wat beslist de 

moeite waard was. Mooi versierde bruggen met uitbundig bloeiende plantenbakken. Bij 

Montbéliard, in de gemeente Sochaux, staan ook de Peugeot fabrieken. Deze zijn in 1810 

geopend als smederij. Later werden er in 1896 fietsen gemaakt. In 1891 werd de allereerste 

auto gebouwd! 

Verder een imposant kasteel, wat op een heuvel 

gebouwd is. Dit kasteel behoorde toe aan Henriette 

von Würtemberg. Door een huwelijk kwam de stad in 

Duitse handen en werd bijna 4 

eeuwen lang een Duits vorstendom 

in Frankrijk. Pas in 1793 werd het 

door Frankrijk geannexeerd. In 

Montbéliard moesten we ook aan de VNF doorgeven dat we de volgende 

dag richting Montreux-Château zouden varen, omdat vanaf sluis 7 een 

sluiswachter het traject bediend. 

Nadat we de volgende ochtend nog even een baguette hadden gekocht, 

gooiden we de touwen los. We hadden doorgegeven dat we om 11 uur bij 

sluis 8 in Fontenelles zouden zijn, waar de afstandsbediening weer moest 

worden afgegeven. Eerst voeren we een paar kilometer langs de Peugeot fabrieksterreinen. 

We zagen er weinig van, want het kanaal was uitbundig begroeid. Na een rustige tocht 

kwamen we keurig op tijd bij sluis 8 aan, die al voor ons open stond. Na het omhoog schutten 

werden er nog wat gegevens genoteerd en gingen we 

verder. Bij de volgende sluis, die wel open stond was 

niemand. Eric klom omhoog en legde de boot vast. Al 

vlot kwam er een auto met een sluiswachter van de 

VNF aan, die ons de eerste sluizen zou begeleiden. De 

man sprak prima Duits en was erg vriendelijk. Na ook 

nog een draaibrug te hebben gepasseerd was het tijd 

voor de lunch. De volgende sluizen werden door een 

student bediend en al vlot waren we in Montreux-Château, waar een mooie aanlegplaats was. 

Veel plantenbakken, die uitpuilden van de bloemen. Bij een zuil kon je met een bankpas het 

liggeld betalen en na het intoetsen van het nummer van de ligplaats kon je stroom en water 

krijgen. Aan de andere kant van de weg was een camperplaats, die op dezelfde manier konden 

betalen en dan een code kregen voor de slagboom. Er kwam geen mens aan te pas! Het stadje 

was 400 mtr verderop en zag er mooi verzorgd uit. Bij een grote Colruyt supermarkt kochten 

we nog wat fruit en deden het verder rustig aan. Het was weer een warme dag. We waren nu 
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op het hoogste punt aangekomen en zaten 340 mtr boven zeeniveau. Vanaf nu zouden we 

alleen nog maar omlaag schutten, minder vermoeiend. 

Vrijdag 18 augustus voeren we eerst 5 km verder, op weg naar sluis 2. 

Hier lag al een Duitse boot uit Papenburg op ons te wachten. Vanaf hier 

begon de sluizentrap van 15 sluizen. De eerste 9 sluizen lagen op een 

traject van anderhalve kilometer. Dit was echt sluis uit, sluis in, allemaal 

met een verval van 2,5 mtr. We werden begeleid door 2 studenten op 

scooters, de ene reed steeds vooruit om de deuren open te zetten en de 

andere sloot de sluizen weer, nadat we waren uit gevaren. In het eerste 

uur tijd deden we 8 sluizen, daarna lagen ze iets verder uit elkaar. Al vóór 

de middag kwamen we aan in de 

jachthaven van Dannemarie, waar 

we aan legden. Dat bleek een mooi 

plaatsje te zijn, met goed 

onderhouden huizen, flink wat winkels en een mooi 

Hotel de Ville (stadhuis). We konden er niet erg lang 

rond lopen, want de lucht betrok en terug op de boot, 

kregen we een flinke onweersbui over ons heen. Tegen 

de avond was het weer droog en was de temperatuur een stuk aangenamer. 

Dannemarie is de poort van de Elzas. Op de kaart is goed te zien dat dit gebied vroeger Duits 

was. Je ziet alleen maar Duitse plaatsnamen en dat is toch vreemd in Frankrijk. Wel spreekt 

men Frans. 

We hadden aangegeven dat we de volgende morgen (zaterdag 19 augustus) om 9 uur door de 

naast gelegen sluis wilden. Met ons voer nog een boot met een Zwitsers echtpaar. De sluis 

stond al open en ernaast stonden een paar VNF auto’s. Eén van de mannen stelde zich voor als 

Tony en hij zou ons helemaal begeleiden naar Mulhouse, dat 23 km én 23 sluizen verder lag. 

Het werd weer een kwestie van invaren, de boot 

laten zakken en weer uitvaren. Het ging bijzonder 

vlot allemaal. Tony vertelde dat we halverwege 2 

tegenliggers zouden krijgen. Bij een sluis plukte 

hij nog wat bramen voor ons. Net na de middag 

werd er gezamenlijk afgesproken om pauze te 

houden in een sluis. Onderweg passeerden we 

dorpjes als Illfurth en Zillisheim, waar ook 2 

ophaalbruggen waren. 

Rond 15:30 uur kwamen we aan in Mulhouse, waar de havenmeester 

al klaar stond om ons te helpen met aanleggen. De jachthaven lag 

tegen het centrum aan, pal tegenover het station. De havenmeester gaf 

ons een sleutel van het hek en nog wat informatie. In de haven zwom 

een grote muskusrat, die door de havenmeester Castor werd genoemd 

en een wijfje. We zagen ze tijdens ons verblijf geregeld langs 

zwemmen en knabbelen aan de waterplanten. Ze 

hadden wel wat weg van otters.  

Zondagmiddag bekeken we het mooie centrum 

van Mulhouse. De straatnaambordjes hadden 2 

talen, boven Frans 

en onder een of 

ander Duits (of 

Zwitsers?) dialect. 

Het oude raadhuis 

was prachtig beschilderd. Het was weer erg warm, dus deden we 

de rest van de dag rustig aan. 
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Hoofdstuk 14   Mulhouse – Kembs - Niffer 

 

Maandagmorgen (21 augustus) namen we de trein naar Basel. 

We hadden eerst het plan om er met de boot heen te varen, maar 

dat deden we niet vanwege de stroming van de Rijn. Het zou 

ons te veel tijd kosten en met de trein waren we er al in 25 

minuten. Bovendien bleek de jachthaven van Basel ook nog een 

stuk van het centrum te liggen. Bij de VVV in Basel kregen we 

een plattegrond en wat gegevens over de stad. We pinden eerst 

wat Zwitserse franken, want Zwitserland is 

geen onderdeel van de EU. Bij het station 

stond ook douane, om eventueel bagage te 

controleren. Basel heeft een erg mooi 

centrum, leuke vakwerkhuizen een een heel 

bijzonder stadhuis, waarvan het eerste deel al tussen 1504 en 1514 werd 

gebouwd. Door uitbreiding van de stad werd ook het stadhuis steeds groter 

en kreeg het tussen 1535 en 1904 zijn huidige vorm. De muren aan het 

binnenplein zijn prachtig beschilderd. Het Kanton parlement vergadert nog 

2 keer per maand in het gebouw. 

Aangekomen bij de Rijn, konden we 

inderdaad zien dat er een sterke stroming was, waar de 

veerpontjes moeizaam 

tegen in kwamen. 

Plezierboten zagen we 

ook niet varen. De 

oude binnenstad bleek ook zeer de moeite waard. Aan het 

eind van de middag keerden we terug naar 

Mulhouse. 

Dinsdag 22 augustus deden we eerst wat boodschappen bij een hypermaché 

van E.Leclerc, die op nog geen kilometer van de haven lag, ‘s Middags 

maakten we een tour door de stad met de Navette, 

een elektrisch busje dat ieder kwartier een vaste 

route door de stad reed. Als je je hand opstak 

stopte het en als je in het busje op de stopknop 

drukte, stopte het ook weer direct. Op deze manier kon je een groot 

deel van het centrum van Mulhouse bekijken. 

De volgende morgen (woensdag 23 augustus) waren we voor 9 uur bij de laatste sluis van het  

Canal du Rhône au Rhin. We hadden ons al aangemeld en de sluis stond open met groen licht. 

De sluismeester vroeg nog een aantal gegevens en daarna konden we de stad verlaten. Eerst 

kwamen we nog door een bewoonde buurt, maar al snel veranderde het uitzicht en kwamen 

we in een industriegebied. Het kanaal werd 

even later ook veel breder en was vanaf nu 

toegankelijk voor vrachtschepen van meer 

dan 3000 ton. Na een bocht kwamen we in 

een mooie groene omgeving, waar we later 

ook nog twee aanlegplaatsen zagen aan een 

drijvende ponton. De laatste 12 kilometer 

veranderde het landschap niet meer. Het 

zonnetje scheen weer volop en in de verte 

zagen we bergen. We waren nu ook nog 

meer 15 km vanaf Basel. Bij km 0 (bij Kembs-Niffer) meldden we ons bij de sluis. Dit duurde 

even, maar na het schutten zaten we op het Grand Canal d’Alsace, oftewel het Elzaskanaal. 
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Hoofdstuk 15     Kembs – Niffer - Neuburg am Rhein 

 

Zodra we de sluis uitvoeren en het Elzaskanaal afvoeren (bij km 185) in noordelijke richting, 

kregen we ongeveer 4 km stroom mee. Het kanaal loopt eerst evenwijdig aan de Rijn, want 

deze rivier begint al veel eerder in Zwitserland, maar is pas bij Rheinfelden (km 150) voor een 

deel bevaarbaar. Vanaf km 164 stroomt de Rijn door de stad Basel. De stroming is dan flink. 

Later bij km 174 splitst de Rijn zich en is alleen het parallel lopende Elzaskanaal bevaarbaar. 

Dit was een breed kanaal, met schuine wanden, wat ons aan het Canal du Nord deed denken. 

Langs de kant veel bomen en struiken, maar dorpjes zagen we niet. Af en toe kwamen we een 

vrachtschip tegen. In dit kanaal liggen ook nog dubbele sluizen, die gemiddeld 15 km uit 

elkaar liggen met een groot verval. Door werkzaamheden aan de sluizen, was er steeds maar 

één sluiskom beschikbaar. Voor ons geen probleem, 

want wij pasten er wel bij, maar de beroepsvaart 

ondervond wel hinder en had te maken met 

wachttijden. We deden 4 sluizen en kwamen na 59 

km in Breisach, waar havens waren in een zijarm 

van de Rijn. Vanaf hier, bij sluis Vogelgrün, voeren 

we afwisselend op de Rijn of op een stuk 

gekanaliseerde Rijn. We kregen nog wel sluizen. In 

het havenkantoor bij Breisach was niemand meer aanwezig, maar we vonden wel een plaatsje. 

De volgende morgen (donderdag 24 augustus) voeren we al weer vroeg verder, omdat we in 

een keer door wilden naar Straatsburg, dat 70 km verder lag. We hadden ook nog 5 sluizen te 

gaan, deze dag. Wat ons erg opviel was het feit dat we overwegend Nederlandse 

vrachtschepen tegen kwamen, die er ook altijd goed onderhouden uitzien. Sommigen waren 

wel 135 mtr lang en bijna 5000 ton. In de sluizen van 185 mtr lang en 12 mtr breed pasten ze 

er maar net in. Als wij ons ook meldden voor de sluis, werd door de sluismeester aan de 

schippers gevraagd, om wat voorin te varen. Zo konden wij er dan ook nog bij. Maar alles 

ging goed en redelijk op tijd kwamen we de sluis Straatsburg-Süd, die toegang geeft tot de 

stad. Het aanmelden per marifoon verliep niet goed, zodat we het per telefoon nogmaals 

probeerden. Dit lukte beter en weldra waren we in jachthaven Koejac, die erg vol lag. 

Eerst tankten we diesel en meldden ons toen voor een plaatsje. Tussen een paar boten was nog 

net een vrije box. Met het nodige manoeuvreren (dank 

zij de boeg en hekschroef) kregen we de boot zonder 

schade op zijn plek. In het havenkantoor kregen we 

een enthousiaste uitleg over de hoogtepunten van de 

stad, een plattegrond en een boekje met informatie. 

Tegenover de jachthaven werden ‘s avonds de 

rondvaartboten in een groot schiphuis gevaren. Verder 

zagen we ook een aantal grote cruiseschepen want, 

Straatsburg is een populaire tussenstop. 

De volgende morgen (vrijdag 25 augustus) deden we eerst wat boodschappen, want de bakker 

en supermarkt waren vlakbij. We hoefden alleen maar een park door te lopen. ‘s Middags 

haalden we de fietsen onder de bank vandaan, want de 

binnenstad was bijna 2 kilometer van de haven vandaan. 

Vlak bij de kathedraal stalden we de fietsen en liepen de 

brug over de rivier, de Ill over. Hierna waren we meteen 

in het oude centrum en dat was goed te merken. Wat een 

drukte, hele groepen (met en zonder gids) liepen door de 

nauwe straatjes en over de pleinen. Veel restaurantjes en 

souvenirwinkels. Vlak voor de kathedraal ( das Liebenfraumünster) werden de tassen 

gecontroleerd en hierna kon je naar binnen. Ook daar veel mensen, die in een lange rij door de 

kerk liepen. Van buiten was het al een imposant gebouw, met een toren van 132 meter hoogte. 

Een uitzichtplatform was via 332 treden te bereiken, vanwaar je een uitzicht had op de 
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Vogezen en het Zwarte Woud. Maar met dik 30 graden 

hadden we hier geen puf meer voor. Wel hebben we de 

kathedraal verder uitgebreid bekeken. 

Hierna haalden we de 

fietsen weer op en 

reden naar de wijk 

Petite France, met 

zekerheid de mooiste wijk van Straatsburg. De wijk is 

omgeven door veel water en ook het riviertje de Ill 

stroomt er door. Hier varen veel rondvaartboten hun 

route. Prachtige 

straatjes met vakwerkhuizen en leuke pleintjes, 

omgeven door platanen en ook hier weer veel 

toeristen. We maakten er uiteraard volop foto’s. 

Zaterdagochtend verlieten we de jachthaven weer en 

voeren eerst in de richting van het Canal Marne au 

Rhin. Daar op een kruising van water voeren we eerst 

langs het gebouw van de Rechten van de Mens. Op de 

andere 

zijde stond het Europees Parlement, een 

gigantisch gebouw dat er uitziet als de boeg van 

een schip en bestaande uit erg veel spiegelglas. 

Zeer indrukwekkend om te zien. Hierna draaiden 

we de boot weer, om naar de Noord sluis van 

Straatsburg te varen. Via deze sluis kwamen we 

weer op de Rijn, waar het erg rustig was. We 

hadden nog twee sluizen te gaan, voordat 

we ”echt” op de Rijn zaten. In onze kaart en op pc- Navigo stond een oud marifoon-nummer 

van de sluis van Iffezheim, zodat we geen reactie kregen op onze oproep. Nadat ik een 

naastgelegen tanker had opgeroepen, kregen we het juiste nummer en was het vlot geregeld.  

Na de sluis hadden we tot Zwolle (650 km verder) geen sluizen meer en begon het echte 

werk. We kregen meteen 8 km stroom mee en dat schoot op, 

met een vaartje van 18 km/u. Wel moesten we goed op de 

betonning letten, want de vaargeul lag dan weer rechts en 

dan weer links. Sommige strekdammen lagen onder of 

amper boven water. Soms zagen we een aantal keien in de 

rivier liggen. Ook was de vaargeul in de Rijn hier erg 

bochtig en niet erg breed. De vrachtschepen kwamen maar 

moeizaam vooruit tegen de stroom in. 

Bij Neuburg am Rijn (km 334) was een klein jachthaventje waar ook passanten terecht 

konden. Daar hoorden we, dat dit eerste stuk van de Rijn ook het moeilijkste was om te varen 

en nu ook nog eens wegens de lage waterstand. Bij het 

invaren van het haventje kwam je dwars op de stroom 

te liggen, dus je zeilt naar binnen. De ontvangst was 

hartelijk, we werden met onze boot tegen het terras 

van het clubhuis gelegd. We voegden ons bij de 

aanwezige leden voor een biertje. Er was veel 

belangstelling voor onze lange tocht, er werd ons van 

alles gevraagd.  
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Hoofdstuk 16    Neuburg am Rhein - Keulen  

 

Zondagochtend (27 augustus) was het eerst wat bewolkt. We verlieten Neuburg weer bijtijds. 

Af en toe kwamen we een vrachtschip tegen. Later werd het wat zonniger en tegen 10 uur 

kwamen we al de eerste speedboten tegen. Het was duidelijk weekend. De grotere speedboten 

(de strijkijzers) veroorzaakten veel golven en vooral als ze ons 

opliepen hadden we daar hinder van. 

Een kwestie van alles ”zeevast zetten” en de golven insturen, 

dan ging het wel. 

We passeerden Karlsruhe, waar we alleen maar 

industriegebied van zagen. Verderop was de omgeving weer 

groen. Af en toe kwamen we een jachthaventje tegen, gelegen in een zijarm of baggergat. 

Onderweg passeerden we Mannheim, waar de Neckar in de Rijn uitmondt. Ludwigshaven lag 

aan de andere kant van de rivier, waar we langs het terrein van BASF voeren. 

Onderweg kwamen we regelmatig een, buiten werking gestelde, kerncentrale tegen. Tegen 

16:00 uur kwamen we na 109 km gevaren te hebben, bij het plaatsje Gernsheim. Hier was de 

invaart van de haven wat minder moeilijk, omdat het ter plaatse minder stroomde. Naast de 

haven was een restaurant met biergarten, waar live muziek was. Nadat we ons telefonisch 

hadden gemeld, kwam de havenmeester speciaal voor ons langs. Maandagochtend werden we 

al vroeg gewekt door bouwvakkers, die naast de haven aan het werk gingen. Het weer was 

prima en even later voeren we de Rijn weer op. Er was 

nu meer beroepsvaart, waarbij we vooral veel tankers 

en containerschepen tegenkwamen, met de 

Nederlandse driekleur. De Rijn werd hier breder, het 

varen werd wat ontspannener. Wel moesten we op de 

tonnen blijven letten. Bij km 481, kwamen we na een 

bocht, bij Nierstein, dat ook wel bekend staat als 

Riesling- City. Door de speciale rode aarde en de 

ligging ten opzichte van de zon, komen hier topwijnen vandaan. Het was een mooi gezicht, 

zoals het zonnige dorp afstak tegen de groene hellingen vol met wijnstokken. 

Niet veel later voeren we door Mainz, waar de rivier de Main in uitmondt. Ook de stad 

Wiesbaden gleed aan ons voorbij. Verder passeerden 

we met wijnstokken begroeide hellingen, waar ook 

veel hotels gelegen waren. Tegen 14:00 uur bereikten 

we onze bestemming na 65 km, het mooie en 

wereldberoemde stadje Rüdesheim. In een zijarm 

vonden we in een goed uitgeruste haven een plaatsje. 

Water en stroom, en zelfs een buitendouche op de 

steiger. Prachtige toiletten en douches in een drijvend 

gebouw. Onder een afdak stond meerdere fietsen, die we gratis mochten gebruiken. Een aantal 

supermarkten waren vlakbij. Langs de Rijn lagen meerder cruiseschepen afgemeerd, waar 

busjes en ander vervoer klaar stonden om de gasten op te halen. 

Donderdagochtend (29 augustus) reden we met de fiets naar de 

plaatselijke VVV. We hadden in de haven een folder gekregen over het 

zgn. Ring-ticket (een all inclusief ticket) wat het volgende inhield: met de 

kabelbaan de berg op naar het Niederwald monument waar we koffie 

dronken. Vanaf daar was er een 

wandeling langs de berghellingen met 

allerlei mooie uitzicht punten. We 

liepen langs de wijnstokken en hadden 

een prachtig uitzicht over Bingen, dat 

aan de andere kant van de Rijn ligt. 

Later kwamen we uit bij het dorpje 

Assmannshausen, waar we met de stoeltjeslift weer naar beneden gingen. 
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Hier dronken we een lekkere wijn uit Rüdesheim. 

Met een boot voeren we, via Bingen, later weer terug naar Rüdesheim. 

Onderweg passeerden we de Mausenturm, ook een erg bekende 

bezienswaardigheid. Hierna maakten we nog een wandeling door de zeer 

bekende Drosselgasse, daar moet je gewoon geweest zijn. Daarna fietsten 

we weer terug naar de jachthaven waar we aan het eind van de middag 

aankwamen, en het 

wegens de warmte 

kalm aan deden. 

Woensdagmorgen (30 augustus) voeren 

we de jachthaven van Rüdesheim weer 

uit met als bestemming Koblenz. Bij de 

afgemeerde cruiseschepen langs de wal, 

werden de gasten met treintjes 

opgehaald voor een tochtje. De 

veerboten tussen Bingen en Rüdesheim 

staken de Rijn ook al weer over. De 

rondvaartboten voor dagtochtjes lagen nog aan de steiger, zodat het met de drukte nog erg 

mee viel. We passeerden het eiland met de Mausenturm en voeren tussen de strekdam en 

tonnen door het smalle stuk. Het stroomde ongeveer 8 km en we 

passeerden een paar tegemoet komende vrachtschepen. Na 4 km 

werd de Rijn weer breder. Af en toe lag er een eilandje in de Rijn, 

maar er werd goed aangegeven aan welke kant we voorbij 

moesten varen. We kwamen langs mooie dorpjes, zoals Lorch, 

Nierderheimbach en Bacharach. Bij km 550 kwamen we bij 

Oberwesel, waar een centrale post is. Vanaf hier staan tot St Goar 

langs de kant 5 signalerings-borden, waarmee voor de opvaart wordt 

aangegeven wat voor schepen stroomafwaarts komen. Dit omdat de 

Rijn op deze plek erg smal en bochtig wordt. Bij km 554 voeren we 

langs de Loreley, een steil uit de Rijn oprijzende rots, de rivier is op 

dit punt maar 90 mtr breed en stroomde flink! Ook liggen hier 7 

rotsblokken in het water, de 7 Jungfrauen genoemd. De Loreley is erg 

beroemd en er varen veel rondvaartboten naar toe. Verderop voeren 

we langs St Goar, met aan de overkant St Goarshausen, Bad Salzig 

en Boppard. Allemaal bekende plaatsen, waar de rondvaartboten 

regelmatig aanlegden. 

We zagen langs de rivier bij deze plaatsen ook veel campings en 

camper plaatsen. 

Na 66 km gevaren te hebben, bereikten we Koblenz, waar we 

aanlegden bij Yacht Club Rheinlache, in een zijarm van de Rijn. Deze 

haven ligt aan de goede kant van Koblenz en is 2 km van het 

centrum. Het was weer een warme dag, maar we gingen toch maar de stad in. Uiteraard 

kwamen we bij de ”Deutsches Eck”, de plek waar de Moezel in de Rijn stroomt. Omdat er 

onweer dreigde gingen we op het einde 

van de middag terug naar de boot. Wel 

werd het broeierig warm, maar het bleef 

droog. 

Donderdagmorgen (31 augustus) was 

het heel ander weer, een stuk koeler en 

het regende flink. 

We besloten om door te varen naar 

Keulen, een traject van 100 km. Maar 

met de stroom mee was het best te doen. 
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Af en toe was het droog, maar het was somber 

weer. Dit hadden we al weken lang niet meer 

mee gemaakt.  

We voeren weer langs bekend klinkende namen 

zoals: Sinzig, Linz, Remagen, Köningswinter en 

Bonn. Maar het was geen weer om stadjes te 

bekijken, dus we voeren verder. Veel burchten, 

prominent op de bergtoppen. Na Köningswinter 

veranderde het landschap. De oevers werden 

vlakker en er kwam ook wat meer industrie langs de kant. Het viel met de beroepsvaart erg 

mee. We moesten goed letten op het zgn. blauwe bord, waarmee de beroepsvaart aan geeft dat 

ze aan de ”verkeerde kant van het vaarwater” gaan varen. Dit om minder last van de stroom 

bij stroomopwaarts of juist meer profijt van de stroom bij stroomafwaarts te hebben. 

Het was weer droog en zonnig toen we rond half vier aan kwamen in de Rheinau Sporthafen 

Köln. Hier tankten we eerst diesel, waarna 

we van een vriendelijke havenmeester de 

keuze kregen uit 3 ligplaatsen om de boot aan 

te leggen. De stad gingen we niet meer in na 

zo’n lange vaartocht. 

Vrijdag 1 september deden we eerst wat 

noodzakelijke klusjes aan boord. Na de lunch 

was het nog steeds mooi weer, dus tijd om er 

op uit te gaan. Lopend langs de Rijn, kwamen 

we voorbij cruiseschepen die hier afgemeerd lagen. We kwamen 

langs de Fischmarkt en niet veel later bij de Dom van Keulen, 

met zijn twee imposante torens. Grote groepen toeristen, onder 

leiding van een gids, liepen er rond. Ook in de straten rondom de 

Dom was het druk. Straatmuzikanten zorgden voor de sfeer. In 

de buurt van de haven dronken we uiteraard een paar glaasjes 

Kölsch (het bekende Keulse bier in de smalle glaasjes) dat hier 

veel gedronken wordt. Nog op de ouderwetse manier met 

streepjes op het 

bierviltje, om de 

aantallen bij te 

houden. Na twee 

nachten was het 

weer tijd om verder 

te varen.     
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Hoofdstuk 17    Keulen - Arnhem 

 

Na een regenachtige nacht was het zaterdagochtend (2 

september) weer droog, maar nog wel wat bewolkt toen 

we vertrokken. Eerst passeerden we nog een paar 

afgemeerde cruiseschepen, waar al vroeg gasten werden 

opgehaald om met een treintje de stad te gaan bezoeken. 

Af en toe kwamen we een vrachtschip tegen, maar erg 

druk was het nog niet. Bij het havengebied van Keulen 

werd het wat drukker met beroepsvaart. Opvallend was 

dat er veel Nederlands werd gesproken via de marifoon. Veel 

containerschepen van 135 mtr, tankers of een koppelverband 

van 180 mtr zagen we. Na een uurtje kwamen we voorbij 

Leverkussen. De Rijn maakte veel bochten en met onze AIS 

(automatisch identificatie systeem) konden we al vóór de 

bocht zien of er vrachtschepen naderden. 

Veel chemische industrie 

langs de kant en weinig stadjes. 

Na bijna 4 uur varen bereikten we de Marina Düsseldorf in de 

voormalige tolhaven, vlak voor de Tv-toren. Ruim van te voren 

zagen we de toren van Düsseldorf al, die hoog 

boven de stad uit steekt. De havenmeester gaf 

ons een mooi plaatsje. We waren nog maar net onderweg naar de Altstadt, 

toen we een flinke bui kregen, dus eerst maar even schuilen. Later bleef het 

gelukkig nagenoeg droog. Op de 

Rijnboulevard stonden verschillende stands 

met elektrische auto’s en scooters van 

diverse fabrikanten. In de Altstadt was het 

ontzettend druk, alle terrassen zaten vol. 

Ook op de Königsallee liepen drommen mensen. Bij de 

winkels van enkele bekende en, vooral zeer dure merken, 

stonden mensen buiten in de rij om 

mondjesmaat binnen gelaten te worden door beveiligers. Na wat zoeken 

vonden we later nog een plaatsje om een lekkere Alt te drinken. 

Toen we zondagochtend Düsseldorf weer verlieten zagen we op de kades 

langs de Rijn meer dan 100 campers staan, dus populair is de stad wel. In de 

bocht langs de stad voeren de vrachtschepen met het blauwe bord aan de 

verkeerde kant van het water, zodat wij ook links gingen varen. Ondanks de 

zondag was het erg druk op de Rijn. Dus goed opletten en inspelen op de 

bewegingen van de scheepvaart. Maar we hadden inmiddels al ruim 600 km 

Rijn gevaren, dus dat lukte prima. Bij Duisburg zaten we 

wel heel duidelijk in het Roergebied. Waar je keek was 

het industrie en kolenopslag. Midden in de Rijn lagen 

lege duwbakken voor anker, waarmee kolen worden 

vervoerd van Rotterdam naar het Roergebied. Soms was 

het even rustiger en dan kwamen we weer veel schepen 

tegen. Na 75 km varen bereikten we Wesel, waar we al 

eens eerder gelegen hadden. In een zijarm waren 3 jachthavens, maar wij kozen voor de 

laatste, Yacht Club Wesel, waar we net als de vorige keer, mooi langszij een lange steiger 

konden afmeren. Na het aanmelden, gingen we lopend de stad in. Wesel heeft een groot 

winkelbestand, maar wij vonden het wat sfeerloos. Dit mede omdat op zondag alle winkels 

dicht waren. Wel erg druk was het op de boulevard langs de Rijn. Toen we later weer op de 

boot waren, zagen we regelmatig kleine vliegtuigjes en zweefvliegtuigjes over vliegen. Het 

vliegveldje ligt pal naast de jachthaven. 
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Maandagochtend (4 september) verlieten we Wesel weer. 

Onze bestemming was Arnhem, 65 km verder. Met zonnig 

weer voeren we de Rijn weer op, waar het op dat moment 

rustig was. 

De Rijn werd steeds breder, met strandjes tussen de kribben. 

Het zag er vriendelijk uit. Af en toe een tegenligger, een 

altijd snel varende 

politieboot en soms een veerpont. Bij Rees zagen we 

weer bebouwing, met terrassen aan het water. Het 

werd inmiddels ook drukker, het leek wel of de 

beroepsvaart in groepjes voer. Zo zagen we niets en 

zo een hele colonne tegelijk. We voeren Kalkar weer 

voorbij, waar we wel eens geweest waren. 

In de buurt van Emmerich werd het ineens erg druk. 

Soms wel 3 vrachtschepen naast elkaar, de een haalde de 

andere in. Daar tussendoor voer nog het cruiseschip ”de 

Statendam” op volle snelheid. We bleven wel 10 minuten 

klutsen. Na 45 

km gevaren te 

hebben 

kwamen we bij 

Tolkamer weer in Nederland. Bij het bunkerschip 

lagen een aantal schepen te tanken. Bij de 

Pannerdense kop voeren we het Pannerdens-

kanaal in. Dit is de verbinding tussen de Rijn 

(Waal) met de Neder-Rijn en de Gelderse IJssel, 

vlak bij Arnhem. 

Na 4,5 uur legden we aan in de gastvrije 

haven van RZV Jason, waar we al vaker 

lagen. 

Een winkelcentrum is hier vlakbij. We 

kochten na bijna 4 maanden weer eens zoute 

haringen bij de visboer, die we in het 

buitenland niet konden kopen. 
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Hoofdstuk 18   Arnhem - Leeuwarden 

 

Het was bewolkt, toen we dinsdagochtend (5 

september) Arnhem weer verlieten. Eerst 

stroomopwaarts via de Neder-Rijn naar de 

IJsselkop, het begin van de Gelderse IJssel. De op 

de IJssel opvarende sleepboot, die op dat moment 

voor ons nog niet zichtbaar was, had ik op de AIS 

al gezien. Ik meldde via de marifoon dat we zo de 

IJsselkop om zouden varen en de schipper meldde 

ons dat hij aan de verkeerde kant voer. Zo weet je 

precies wat er gaat gebeuren en dat is wel zo 

duidelijk. Voor de rest was het uitzonderlijk rustig 

op de IJssel. Een uur lang hadden we zelfs geen 

tegenliggers. Het water stond erg laag, soms lagen 

de tonnen droog op de kribben! Ondanks de lage 

waterstand 

hadden we 

aan het 

begin toch 5 km stroom mee. We passeerden Zutphen 

en Deventer. Na 7 uur varen kwamen we tegen vieren 

aan in Hattem. Via de marifoon hadden we ons 

aangemeld en we kregen te horen waar we konden 

gaan liggen. Later op de avond begon het te regenen 

en ook ‘s nachts hoorden we het regelmatig plenzen. Woensdagmorgen (6 september) was het 

niet veel beter, regelmatig een bui. Door stevige tegenwind stonden er flinke golven op de 

IJssel. Het was maar een paar km varen naar Spooldersluis bij Zwolle, die al voor ons open 

stond. Via het Zwarte Water en het Meppelerdiep voeren we naar de Beukersluis. De Blauwe 

Handbrug ging net op dubbel rood, toen we er om 

12 uur aankwamen. Maar wij konden onder het 

vaste brugdeel door, een voordeel van een lage boot. 

We passeerden Giethoorn en legden een half uur 

later aan in het Steenwijkerdiep, vlak bij Steenwijk. 

We hadden 38 km gevaren en door de vele regen 

hadden we geen zin om de stad in te gaan. 

Bovendien waren we al vaker in Steenwijk geweest. 

Maar de volgende ochtend (donderdag 7 september) voeren we toch even naar de stadshaven 

om nog wat boodschappen te doen. Het was wat bewolkt en af en toe een paar spetters. Vóór 

10 uur verlieten we Steenwijk al weer en voeren via het kanaal Steenwijk-Ossenzijl, naar de 

Linthorst Homansluis. Dit was tevens onze aller laatste sluis op deze reis. Met 2 andere 

schepen werden we vlot geschut. Daarna volgden nog 2 bruggen, voordat we in Echtenerbrug 

kwamen. Na het betalen van € 2,- konden we door de brug. Op het Tjeukemeer, dat daarna 

volgde, stond een stevige wind, maar we hadden de golven op de kop, dus geen probleem. De 

brug van Follega, wat verderop, was ook de laatste brug die voor ons geopend moest worden. 

Vanaf hier konden we tot thuis met onze boot overal onder door. We hadden met onze dochter 

en schoonzoon in Woudsend afgesproken om de volgende dag in de namiddag bij hun te 

komen eten en bij te praten. We waren uiteindelijk ook 4 maanden weg geweest. We meerden 

donderdagmiddag eerst af in de Wellesloot, omdat het weer erg slecht werd. In de avond en 

nacht kregen we flink wat buien met veel wind over ons heen. Er viel meer regen in een paar 

dagen, dan we in de laatste 3,5 maand gehad hadden, welkom in Nederland! 

Gelukkig was het vrijdagmiddag weer wat beter, zodat we richting Woudsend voeren. 

Het was weer erg gezellig om elkaar te zien. Zaterdagmiddag voeren we richting Sneek om 

daar op zondagochtend op visite bij onze zoon en schoondochter te gaan. Ook hier weer volop 

bijgepraat. 
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Maandag 11 september, op weg naar Grou hoorden we op de radio dat het de volgende dag in 

het Noorden, zeer zwaar zou gaan stormen. We besloten om daar niet op te wachten en maar 

meteen naar huis te varen. Zo kwam er toch onverwacht snel een einde aan onze vaartocht. 

 

We kunnen terug zien op een lange en vooral mooie reis door Nederland, België, Frankrijk en 

Duitsland. Het weer was overwegend mooi en zonnig, met regelmatig erg hoge temperaturen. 

Wel af en toe een bui, maar dat was eerder een uitzondering, behalve de laatste 2 weken. 

 

Het Canal du Nivernais en het Canal du Centre waren vrij rustig.  

Ook de rivier de Doubs was prachtig om te varen, vooral het gedeelte door de Jura. 

Het varen op het eerste stuk van de Rijn, viel ons erg mee. Wel moet je daar goed binnen de 

tonnen blijven en geconcentreerd varen.  

Van de beroepsvaart hadden we geen last, wel zijn de snelle boten niet prettig.  

Het stuk vanaf Koblenz hadden we al eerder gevaren, dat voelde vertrouwd.  

 

In totaal waren we 123 dagen (17,5 week) weg, waarvan 88 dgn. in Frankrijk.  

Hiervan hebben we 85 dgn. gevaren en 38 dgn. stil gelegen. 

Gevaren afstand:  2731 km, waarvan 8,5 km door 6 tunnels 

Aantal sluizen:  442 + 1 scheepslift en het Hellend Vlak bij Ronquières 

Aantal draaiuren:  325,1 uur 

Verbruikte diesel:  734,2 liter voor een bedrag van € 996,05 

Verbruik per uur:  2,26 per uur 

Aantal havendagen:  62 voor een totaalbedrag van € 955,06 

Benodigde vignetten:  België (€ 40,-) en Frankrijk (€ 231,70) 

 

Einde 
 


