Vakantiereis door België 2012
van Bert en Lia Vendelbosch met de SK 244 “Quattro”
deels in gezelschap van Roberto en Trudy Doodkorte met de Pikmeerkruiser “Blauwe Gans”

Met Antwerpen als gezamenlijk startpunt gaat de reis via Gent, Brugge en Kortrijk
in Vlaanderen over naar Tournai (Doornik), Mons (Bergen) en de scheepsliften van
Strépy-Thieu en het “Hellend Vlak” van Ronquières in Wallonië om via Brussel te
eindigen in Klein Willebroek aan de Rupel, waar de (vaar)wegen zich scheiden.

Wachtend bij de ons zo vertrouwde Peulensluis onder de A15, er zouden nog vele, vele sluizen volgen.
Tekst en fotobewerking: Lia

Opmaak en fotoselectie: Bert

Foto’s: Trudy, Roberto, Lia en Bert

Voorbereiding(en):
1.
2.
3.
4.
5.

Aanschaf kaartenboek: Belgische vaarwegen, navigatieatlas & gids van De Rouck Geocart.
De gedigitaliseerde kaart van de Belgische vaarwegen, DKW Internationaal Belgische Vaarwegen.
Het goed geschreven en gedocumenteerde boek van Frank Koorneef: Vaarwijzer Belgische Vaarwegen.
Aanschaf van de VVW – Toervaartgids 2012 en (seizoen)lid worden t.b.v. het zgn. “Ankerproject”
Het via internet aanvragen van een zgn. “FD nummer” voor de haven van Antwerpen.

Navigatie : Handmatig en digitaal met Win GPS 5 Navigator van Stentec.
Kaarten voor Nederland: Papieren waterkaarten van de ANWB en door Stentec gedigitaliseerde kaarten.
Kaarten voor België: Bovenvermelde Navigatieatlas van de Belgische vaarwegen in papieren en digitale vorm.
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Zondag 15 juli

Van thuishaven “Het Balkengat” naar het Spijkerboor in de Biesbosch

In de, achteraf verkeerde,
veronderstelling dat de Peulensluis
op maandag pas om 10.00 uur gaat
schutten, zijn we vanmiddag al naar
de boot gegaan en op ons gemak
naar de sluis gevaren.
DE VAKANTIE IS BEGONNEN!!
Voor we de haven uitvaren regent het
nog een beetje, maar nadat we
eenmaal losgegooid hebben begint
de zon te schijnen en blijft het droog.
Niet te geloven maar dit hebben we
vast!
Om 18.00 uur maken we in de
Biesbosch vast op de kopse kant
van de steiger in het Spijkerboor.
Met nog steeds de zon.
Afstand: 15,4 km
Dr.uren: 1,8
Vaartijd: ca. 3 uur
De steiger aan het Spijkerboor in de Biesbosch op maandagmorgen.

Maandag 16 juli

Van de Biesbosch naar sluis Bovensas in de Roosendaalse Vliet.
Als we wakker worden schijnt de zon volop, we genieten nog
maar even, want in de verte zien we de lucht al betrekken.
Om 10.30 uur maken we los en verlaten de Biesbosch.
We steken de Amer over en varen de Amertak in richting
Oosterhout.
Tijdens het wachten voor de Marksluis vallen de eerste
druppels al.
Pas in de vroege avond zal het weer een beetje droog worden,
alhoewel, het is bijna niet te geloven, maar tijdens het schutten
zelf is het ook even droog.
Na de sluis wordt het weer wat afwisselender, d.w.z. buien en
miezerregen of miezerregen en buien

Sluis Bovensas in de Roosendaalse Vliet

We hebben de Mark en de Dintel al vele malen
gevaren, maar nog nooit met zoveel nattigheid.
De normaal zo vriendelijke en mooie omgeving
geeft door de donkere wolken en de vele
druppels op de ramen nu een triest en
deprimerend beeld.
We varen het toeleidingkanaal naar Oudenbosch
en de gratis overnachtingsplaatsen bij
Stampersgat voorbij en gaan bakboord uit het
Mark-Vliet kanaal op, om even later weer
stuurboord de Roosendaalse Vliet in te draaien.
Na een kilometer of vijf zijn we bij ons eindpunt
voor vandaag, de vrijwel altijd openstaande sluis
Bovensas.

De "Quattro" afgemeerd aan de passantenplaats sluis Bovensas.
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Hier is door het waterschap “Brabantse Delta” een
kleine, maar goed verzorgde afmeerplaats
gerealiseerd voor 2 à 3 schepen.
Er zijn weliswaar geen (nuts)voorzieningen, maar
bij het sluisje staat een afvalcontainer en het
overnachten is gratis.
Als wij aankomen ligt er één kleine “Luxe motor”
uit Gorinchem, die de volgende morgen al vroeg
vertrekt.
’s Avonds krijgen we een telefoontje van Roberto
en Trudy, waarin we afspreken dat we elkaar
morgen in Tholen zullen ontmoeten.
Afstand: 53,0 km.
Dr.uren: 5,5
Vaartijd: ca. 6 uur
Een gewaardeerd initiatief en het vriendelijke verzoek werkt echt!

Dinsdag 17 juli

Van sluis Bovensas naar Tholen.

Na een zeer vochtige en daardoor onrustige nacht komen we om
09.00 uur een beetje tot leven. Omdat het vandaag maar een klein
stukje varen is nemen we alle tijd voor het ontbijt. Bert brengt nog
wat afval naar de container en maakt nog enkele foto’s, waarna we
tegen 11.00 uur vertrekken. Het is inmiddels droog en dus ziet het
er, in tegenstelling tot gisteren, gelukkig iets gezelliger uit buiten.
Aan het eind van de Steenbergse Vliet (een voortzetting van de
Roosendaalse Vliet) is sluis Benedensas een logische naam toch,
die eveneens vrijwel altijd open staat en waar de doorvaart via de
lichten wordt geregeld. De lichten staan voor ons op groen, dus
kunnen we vlot doorvaren om via een klein stukje Volkerak het
Schelde-Rijn kanaal in te draaien. De matige zuid westelijke wind
hebben we schuin op de kop en eenmaal op het kanaal varen we in
Zo triest was het gisteren
de luwte van de hoge begroeiing op de westelijke oever.
Na drie uurtjes varen komen we aan in Tholen, waar we door de
vriendelijke havenmeester van WSV “De Kogge”
een prima plaats aan de passantensteiger krijgen.
Tegen 16.00 uur komen Trudy en Roberto de
haven binnenvaren en meren, zoals afgesproken
met de havenmeester, bij ons langszij af.
Ook zij hebben een rustige en vlotte tocht gehad
vanaf hun thuishaven Herkingen.
Er worden handen geschud en er wordt geknuffeld
om daarna onder het genot van een “glaasje rosé”
en een “neut” aan boord van de “Blauwe Gans”
even bij te praten en de plannen voor morgen te
bespreken.
Ik (Lia) heb gelijk mijn eerste reparatieklus te
pakken, want het koordje van de verder nog in
prima conditie verkerende vlag van de “Blauwe
Gans” is versleten en dus zegt manlief spontaan:
“Oh dat kan Lia wel even maken”.
Dat ‘even’ duurde iets langer, maar het is gelukt
Het futuristische clubhuis/kantine van wsv De Kogge in Tholen.
met een blije Roberto als gevolg.
Afstand: 29,1 km

Dr.uren: 2,8

Vaartijd: ca. 3 uur
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Woensdag 18 juli

Van Tholen naar Antwerpen

Vanmorgen om 08.00 uur al ga ik op zoek naar een
bakker, gevonden in een klein winkelstraatje. Een
supermarkt is een stuk verder lopen en daar gun ik me
geen tijd voor, bovendien zit er t.o. de bakker een kleine
slagerij met een nog kleinere zuivelafdeling, zodat ik
ook nog melk en yoghurt mee kan brengen.
Om een beetje bijtijds in Antwerpen te arriveren
hebben we afgesproken vroeg te vertrekken, dus
worden om 09.00 uur de motoren gestart. Na ruim een
uur varen, met een straffe zuidwester wind op de kop,
komen we bij de Kreekraksluizen, waar we na even
gewacht te hebben op een paar binnenvaarders, naar
binnen mogen en achter in de sluis vast moeten maken.
De mega grote Kreekraksluizen in het Schelde-Rijnkanaal
We schutten ca. 2 meter omhoog en varen om 10.45
uur aan de bovenkant weer de sluis uit.
Er volgt nu een betrekkelijk saai stuk kanaal en na een paar kilometer passeren we de grens, waarvan we overigens
nu nog niets merken. Later constateren we dat het onderhoud van de vaarwegen en dan met name de oevers,
aanzienlijk minder is dan in Nederland, terwijl de vervuiling van het vaarwater op veel plaatsen een veelvoud is.
Omdat Bert bij het oplopen door ons van een geladen tanker alle aandacht nodig heeft en we daardoor ongemerkt
het havengebied van Antwerpen
binnenvaren, vergeet hij ons met FD
nummer te melden bij de Noorlandbrug.
Na een paar kilometer wordt dit alsnog
gedaan en vervolgen we onze tocht door
de haven. Hoewel we inderdaad wel grote
schepen zien verloopt de tocht rustig en
zijn de markante brugconstructies
opvallender dan de schepen.
Wel heeft Bert zoals gewoonlijk wat moeite
om aan stuurboord van het vaarwater te
blijven varen, waardoor ik hem af en toe tot
de orde moet roepen.
Om 13.15 uur liggen we te wachten voor
de Siberiabrug die volgens het bord aan
de brug om 14.00 uur gaat draaien.
Samen met de Londenbrug geeft zij
toegang tot het Willemdok, de enig toegeDe markante 'Lilo' brug in kanaaldok B2 in Antwerpen
stane passantenhaven in Antwerpen RO.
Gelukkig liggen we aan lange lijnen, want het is redelijk druk met beroepsvaart naar en van de naastgelegen
Royerssluis en dus knap woelig water. Na langs de inmiddels gelukkig weer in gebruik zijnde Kattendijksluis
gevaren te zijn, komen we in het Willemdok, waar we door de ons tegemoet varende havenmeesters een plaats
krijgen toegewezen, met het verzoek om “dubbel” af te meren.
Na de koffie ga ik een eindje wandelen met de bedoeling
wat te winkelen, maar ik loop verkeerd en kom ongewild in
een wat vreemde buurt, waar ik in kleine winkeltjes alleen
maar levende etalagepoppen zie.
Ik voel me echt niet op mijn gemak en ga dus rap terug.
Bert heeft ondertussen van beide schepen de watertank
gevuld en onder het genot van een “hapje en een drankje”
worden de plannen voor morgen besproken.
Omdat we met opkomend tij de Schelde op willen varen
en ook afhankelijk zijn van de bedieningstijden van de
Kattendijksluis, besluiten we net na de middag te
vertrekken, hetgeen naar later zal blijken een dik uur te
laat is. E.e.a. geeft ons, de dames dus, echter wel de
Wachten in het zeer woelige water voor de Siberiabrug
gelegenheid om morgenochtend nog even te gaan
shoppen.
Afstand: 41,1 km

Dr.uren: 4,5 uur

Vaartijd: ca. 5 uur
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Fotoimpressie van het varen naar, door en van de haven van Antwerpen

Tientallen havenkranen..................

Zowel grote tankschepen als.................

..............in soorten en maten

.........grote "dozenboten" kom je tegen.

Het sluiskantoor van de Kattendijksluis

De "Skyline" van Antwerpen gezien vanaf de Schelde

De geopende 'Siberiabrug'
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Donderdag 19 juli

Van Antwerpen naar sluis Dendermonde
Zoals afgesproken gaan Trudy en ik om 10.00 uur samen
aan de wandel om een beetje te winkelen en mij
Antwerpen te laten zien.
Gisteren heb ik alleen een poging gewaagd, maar was
toen blijkbaar een straat te vroeg afgeslagen, waardoor
het niet zo’n succes was.
Maar nu lopen we al kletsend, door gezellige
winkelstraatjes en trakteert Trudy mij op koffie op een
zonnig terrasje.
De mannen vermaken zich aan boord met de krant lezen
en oefenen met Win GPS 5 Navigator van Stentec.
Om 13.45 uur varen we naar de Londenbrug, die tegen
14.00 uur zou draaien om daarna gelijk via de
Kattendijksluis de Schelde op te draaien. Helaas
verloopt dit niet zoals verwacht en belooft door de
havenmeester van het Willemdok, want de sluis is al

Dubbel afgemeerd in het Willemdok

bezig met een schut naar buiten, blijkbaar is de
communicatie tussen haven en sluis nog niet optimaal.
Na een klein uur ronddobberen voor de sluis,
aanlegmogelijkheden zijn er niet of nauwelijks, kunnen
we dan toch schutten en om 15.00 uur draaien we
alsnog de Schelde op.
Het is goed te merken dat de vloed opkomt, want met
zo’n 1600 toeren lopen we volgens de GPS 17 km/u.
De lucht betrekt enigszins, maar toch kunnen we nog
genieten van de fraaie “Skyline” van Antwerpen.
Vooral Bert vindt het een aparte ervaring om met ons
eigen schip kort langs plaatsen te varen waar hij in het
verleden meermalen als chauffeur met de touringcar
(Bus)parkeerplaats 'Het Steen' op de rede van Antwerpen
geparkeerd heeft gestaan.
Als we eenmaal de monding van de Rupel en de grote zeesluis Wintam van het Zeekanaal Brussel voorbij zijn,
wordt de lucht nog weer wat donkerder en de Schelde minder breed, maar wel vuiler door drijfhout, takken en
rieteilanden en soms zelfs complete vuilniszakken.
Omdat de lucht steeds dreigender wordt en de
aanleg/overnachtingplaatsen bij Temse en
St.Amands er niet alleen ongezellig maar ook erg
onrustig uitzien (een drijvende steiger langs de oever
heet in België al een haven) besluiten we door te
varen naar de sluis van Dendermonde en daar aan
de binnenkant te overnachten.
Ook deze plaats is niet echt gezellig, maar we liggen
heel rustig en zijn van het getijde water af.
In de sluis is het nog even droog, maar daarna komt
de regen echt met bakken naar beneden. Tijdens het
schutten vraagt de sluismeester of we al het “Vignet
voor de Vlaamse Waterwegen” hebben en zo niet of
we dat dan vanavond of anders morgenochtend even
willen komen regelen. Dat beloven we dus netjes.
Na het afmeren en ons een beetje gedroogd te
hebben, doen we aan boord van de “Blauwe Gans”
maar een poging dit verdrietige weer te verdrinken om
na het eten redelijk bijtijds de kooi op te zoeken.
Overnachten binnen sluis Dendermonde, niet fraai, wel rustig.

Afstand: 51,1 km.

Dr.uren: 4,4 uur

Vaartijd: ca. 4 uur 45 minuten
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Vrijdag 20 juli

Van sluis Dendermonde naar Gent (Portus Ganda)

Na het ontbijt gaan de mannen eerst even de kant op, een heel geklauter trouwens, om het vignet te regelen.
Gelukkig treffen ze een welwillende , soepele sluismeester, die ondanks dat ze geen scheepspapieren bij zich
hebben, bereid is ze op hun woord te geloven en alle papieren in orde maakt.
Wel is er door het verschil in lengte, de Quattro 11.00 meter en de Blauwe Gans 13.95 meter ook verschil in kosten,
zodat voor de laatste dubbel tarief ( € 50,-) geldt.
Ondertussen probeer ik mijn externe “harde schijf” te gebruiken, wat dus van geen kant lukt.
Later samen met Roberto de schijf helemaal gewist, waarna hij weer bruikbaar is.
Roberto heeft berekend dat als we tegen 13.00
uur gaan varen we waarschijnlijk een uurtje
later ingehaald worden door de vloedstroom en
zo nog een beetje profiteren van het
opkomende water, dus gaan we om 12.30 als
de sluis toch aan onze kant open gaat, maar
gelijk naar binnen.
We beginnen dus met stroom tegen en zijn blij
met 8 km/uur bij 1800 en later zelfs 2100
toeren. De Schelde is hier best mooi qua
oevers en begroeiing, maar ook erg saai
doordat je vrijwel geen plaatsen tegenkomt.
Of de mannen hebben een denk- en/of
Pontje "Schellebelle" bij de gelijknamige plaats

rekenfout gemaakt, of we varen toch nog sneller dan dat
de vloedstroom loopt, want als we na een uur of vier
stevig doorvaren op een kilometer of vijf van Gent zijn is
het praktisch doodtij.
Het is licht bewolkt en af en toe schijnt zelfs de zon, maar
de achterflap van de tent omhoog is toch teveel van het
goede en wordt afgestraft met een enorme plensbui.
Ondanks het vele “bovenwater”, letterlijk en figuurlijk, zijn
er in dit gedeelte van de Schelde, met name in de
binnenbochten, veel ondieptes en zandbanken. Je moet
dus goed opletten en de geul (niet betond) aanhouden.
Om 16.45 uur komen we bij sluis Merelbeke, die Bert al
De 'Oude Scheldearm' naar Gent Portus Ganda
een kwartier geleden heeft opgeroepen en waar we dus
vrijwel gelijk in kunnen varen en een meter of drie omhoog schutten.
Volgens onze info draait de Brusselse Poortsluis, die toegang geeft tot de jachthaven in het centrum van Gent,
maar tot 18.00 uur en zijn we dus heel blij dat we al het vignet hebben anders had dat hier veel tijd gekost.
Nu kunnen we dus direct doorvaren en over SB via de openstaande keersluis de Oude Scheldearm indraaien.
Naar de Brusselse Poortsluis is het nu een fraai stukje vaarwater.
Het sluisje wordt betrekkelijk vlot bediend en na gelukkig een waarschuwing van Roberto om de mast te strijken,
varen we even later BB de Visserijvaart naar Portus Ganda in waar we, doordat Roberto al telefonisch heeft
gereserveerd, prima plaatsen krijgen.
Het is inmiddels ruim 18.00 uur en we besluiten na de
borrel de stad in te gaan en omdat vrijdag bij ons nu
eenmaal “frietdag” is, een “patatje met” te gaan kopen.
Het is het laatste weekend van de Gentse feestweken,
waardoor je dus over de hoofden kan lopen.
Overal in de (binnen)stad staan podia met optredens
van verschillende artiesten en zijn er optochten en
straatmuzikanten. Wel leuk en gezellig, maar ook wel
héééél erg druk en soms zelfs benauwend.
De frietjes, in een grote ouderwetse puntzak, smaken
prima. Na zo goed en zo kwaad mogelijk een rondgang
door het centrum te hebben gemaakt, het is meer
schuifelen dan lopen, keren we terug naar de boot.

De sluismeester van de Brusselse Poortsluis kreunt en
steunt net zo hard als de sluisdeuren.

Afstand: 39,7 km
Vaartijd: ca. 6 uur

Dr.uren: 4,9
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Zaterdag 21 juli

Gent (Portus Ganda)

Het werd een enigszins rumoerige nacht, want er zaten de hele nacht herrieschoppers op de steiger en directe
omgeving van de boot, waardoor rustig slapen er, voor mij althans, niet bij was.
Afgesproken is dat we vandaag en morgen in
Gent blijven, zodat we alle tijd hebben om de
stad te bezichtigen.
Om 10.00 uur gaan Bert en ik op zoek naar een
supermarkt voor de nodige boodschappen. Na
wat vragen in een café worden we met veel hand
en armgebaren doorverwezen naar een grote
“Carrefour” supermarkt.
Het is een aardig stukje lopen en we hebben
toch weer meer gekocht dan de bedoeling was.
Terug bij de boot krijgen we aan boord van de
“Blauwe Gans” koffie en horen we dat Roberto al
naar de havenmeester is geweest, zodat Bert
niet gelijk nog eens een eind moet lopen.
Portus Ganda is één van de deelnemers aan
het ‘Ankerproject’ van het VVW, waardoor we
een leuke korting krijgen.
De havenmeester van Portus Ganda met de nu nog lege steigers

Het is droog en redelijk zonnig, dus doen we ’s
middags nog een keer een rondje stad, waar het
nog steeds ‘hartstikke’ druk is. We besluiten nog
maar een keer ‘frietjes met wat er bij’ te eten.
Omdat ik die enorme aantallen mensen toch wel
erg benauwend vind, gaat Bert ’s avonds nog
maar even alleen de stad in. Hij is echter redelijk
e
snel terug, ten 1 doordat het nog drukker is,
maar ook de muziek is niet helemaal zijn genre
en alleen ‘stappen’ is ook niet echt gezellig.
We gaan allebei nog wat aan het werk met de
laptop, ik met de foto’s en Bert met het uitzetten
van de route.
We hebben hier vrij internet (wi-fi), zij het dat het
signaal af en toe weg valt.
Soms denk ik wel eens: “Hoe deden we dat
vroeger ook al weer, toen we nog geen computer
en digitale kaarten hadden en ook overal
kwamen, maar ja, tegenwoordig wordt er geen
meter meer gevaren zonder GPS………..”

Zondag 22 juli

Eén van de bijzondere podia tijdens de Gentse feestweken

Gent (Portus Ganda)

Onze drukbezochte "Terrassensteiger" in Portus Ganda

Als we wakker worden schijnt het zonnetje al en is het
22°, het lijkt echt of de zomer is begonnen.
Vandaag is het, althans wat varen betreft nog een
rustdag en we doen dus kalmpjes aan. Roberto en
Trudy willen in de middag een boottochtje door de
grachten van Gent maken en wij besluiten de
St. Baafs kathedraal te bezoeken.
De voornaamste reden is dat men zegt dat je niet in
Gent bent geweest als je niet het beroemde schilderij
van de gebroeders Hubert en Jan van Eyck uit 1432,
het “Lam Gods” hebt gezien.
Het zal ongetwijfeld komen door ons gebrek aan
cultureel inzicht en kennis, want hoewel op zich een
fraai kunstwerk, vinden wij, chauvinistisch als we zijn,
“Panorama Mesdag” of de “Nachtwacht” aanzienlijk
mooier.
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Een fantastische panorama: De kleurrijke huizen van de Nieuwbrugkaai weerspiegeld in het rimpelloze water van de Leie

Na de bezichtiging lopen we op ons gemak nog even door de stad, maken nog wat foto’s en kopen ‘en passant’ voor
mij nog een mooi nieuw regenjack voor op de boot, omdat het in de sluis volgens mij altijd regent..
Terug aan boord loop ik nog even naar de Turkse slager in de straat voor ons en kom even later terug met een
prachtig stuk rundvlees. Als ik er aan denk, zal ik morgen berichten hoe het smaakt.
Roberto heeft ons havenmeestertje gebeld om te zeggen dat wij morgen graag water willen tanken, maar omdat hij
pas na 10.00 uur aanwezig is, wordt de kraan nu al geactiveerd en de slangen aangesloten.
Na nog een afzakkertje op de “Blauwe Gans”, wat een beetje laat wordt, is het de hoogste tijd om te gaan slapen.

Maandag 23 juli

Van Gent naar Beernen aan het kanaal Gent - Oostende

Om 10.00 uur varen we weg van de steiger in Gent. Het
was een prima plekje, vlakbij het centrum, maar door de
meestal flink aangeschoten jeugd, die er de hele nacht
blijft hangen om ’s morgens pas naar de treinen te
vertrekken, ook wel onrustig en rumoerig.
Roberto heeft de sluismeester van de Brusselse
Poortsluis gebeld en met een beetje passen en meten,
kunnen we met drie boten in de sluis. Op advies van de
havenmeester varen we via de Muinkschelde, de
Ketel-vaart en de Leie dwars door Gent naar de
Ringvaart. Het is inderdaad een afwisselende tocht met
soms fraaie huizen en gebouwen, dan weer groen
begroeide oevers en in het laatste gedeelte een
parkachtige omgeving.
De Muinkschelde door Gent

De Ketelvaart met fraaie bebouwing

Eenmaal op de Ringvaart en later het kanaal van Gent
naar Oostende, varen we wat sneller, want hoewel de
oevers heel natuurlijk ogen is het door de lange rechte
stukken toch enigszins saai vaarwater.
Tegen 14.00 uur komen we bij de jachthaven van
Beernem, zo’n 15 kilometer voor Brugge. De haven
ziet er zo gezellig uit en we worden na onze telefonische
aanmelding zo vriendelijk ontvangen, dat we besluiten
hier te blijven overnachten. Bovendien blijkt er ook nog
eens een grote supermarkt op loopafstand te zijn.
Ik ga dus even de benen strekken en gelijk wat
aanvullingen voor de koelkast halen, waarbij me te
binnen schiet dat ik nog moet vertellen dat het vlees van
de Turkse slager uitstekend smaakt.
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Als Bert bij mijn terugkomst hoort dat er naast de
Super ook een grote drankenwinkel zit, gaat hij
ook nog maar even de voorraad rosé aanvullen,
want het is nog steeds heel mooi weer (zonnig en
25°)en dan is dat een lekker drankje. Bovendien
kan enige beweging voor hem ook geen kwaad.
Roberto en Trudy willen gaan BBQ-en, maar wij
zijn niet van die BBQ mensen, dus zijn we vereerd
met de uitnodiging maar besluiten toch gewoon
aan boord te eten. Later op de avond worden de
plannen voor morgen nog even doorgenomen,
waarbij wij besluiten dat Brugge ons verste punt
wordt, terwijl de “Blauwe Gans” door gaat naar
Oostende omdat ze prettige herinneringen aan
die stad hebben en er bovendien goede vrienden
hopen te zien.
We spreken af elkaar aan het eind van de week
ergens tussen Gent en Kortrijk weer te ontmoeten.
Na de inmiddels gebruikelijke “neut” en andere
“slaapmutsjes” hebben we nu een rustige nacht.

De goed geoutilleerde en gezellige haven van Beernem

Afstand: 39,8 km

Dr.uren: 4,2

Vaartijd: ca. 4,5 uur

Dinsdag 24 juli

Van Beernem naar Brugge (Jh.’Flandria’)

Om 09.30 uur gaan de lijnen los en varen we gezamenlijk op
naar Brugge. Het is ook vandaag weer heerlijk weer en we
genieten van een rustige tocht.
Bij de Moerbruggebrug liggen we om voor ons duistere
reden een half uurtje te dobberen, want behoorlijke
wachtplaatsen kennen ze vrijwel niet in België, maar daarna
gaat het vlot. Bij de Katelijnepoortbrug in Brugge zwaaien
we de “Blauwe Gans” uit en varen een klein stukje terug naar
V.V.W. Jachtclub ‘Flandria”, één van de twee jachthavens
van Brugge. We vinden een prima plek, recht tegenover de
kantine annex clubhuis aan steiger 22B, waar we na
aanmelding mogen blijven liggen. Er is een mooi sanitair
gebouw met zelfs een wasmachine en droger, waarvan het
Geduldig dobberen voor de Moerbruggebrug
gebruik overigens nogal aan de prijs is, vinden wij.
Naast de haven is de grote touringcar-parkeerplaats waar Bert meerdere malen is geweest.
Na de middag gaan we de stad in, waar het ook
zonder feest druk is met toeristen, maar wel gezellig.
Opvallend is het grote aantal chocolaterieën, iets waar
België en zeker Brugge nu eenmaal om bekend staat.
Hoewel we likkebaardend in de etalages staan te
kijken, blijven we sterk en beperken ons tot een
drankje op een terrasje buiten het centrum, om daarna
op ons gemak door het Minnewaterpark terug naar de
boot te lopen.
Het is inmiddels 15.00 uur en ruim 30°. Terug aan
boord zetten we open wat open kan en hangen we alle
beschikbare zonwering op, waardoor het zowel in de
kuip als binnen toch redelijk uit te houden is.
Omdat we aan walstroom liggen draai ik maar even
een wasje met onze eigen wasmachine, wat ik
Het centrum van Brugge met fraaie geveltjes.
’s avonds in de kuip ophang.
Ik denk dat het met de horren erin lekker doorwaait en
dat het dan hopelijk morgen droog is.
Afstand: 12,5 km.

Dr.uren: 1,8

Vaartijd: 1 uur 45 minuten
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Woensdag 25 juli

Van Brugge naar Beernem.
Een beetje uitgeslapen en rustig ontbeten. De was is
inderdaad zo goed als droog, dat werkt dus prima!
We drinken koffie in de kuip, “kuipkoffie” en geen
“klepkoffie” (dat was in de fietsreizentijd) en vullen
daarna nog even de watertanks uit de “goede kraan”
recht voor de boot.
Een unieke voorziening trouwens, is dat je bij Jh.
“Flandria” twee soorten water hebt, drinkwater en
spoelwater, gelukkig duidelijk herkenbaar en uiteraard
met verschillende aansluitingen.
Om 11.15 uur varen we de haven uit en deze keer
hebben we de bruggen mee, de Steenbruggebrug
blijft zelfs na een vriendelijk verzoek van Bert een paar
minuten langer open staan, waardoor we om 12.30 uur
al weer afmeren in de haven van de Beernemse
Watersportvereniging.

De haven van Brugge met linksonder de 'spoelwaterkraan

Omdat er morgen getankt moet worden ( wsv Beernem
heeft als één van de weinige een dieselpomp aan het
water) en dit alleen ‘cash’ betaald kan worden, pakken
we de fietsen om een bank met ‘flappentap’ te zoeken.
Op aanwijzing van de havenmeesteres wordt die snel
gevonden, waarna we nog een rondje door het dorpje
maken.
Hoewel ik niet bepaald een fan van jurk of rok ben, zie
ik een heel lief, mooi japonnetje hangen, oftewel een
“schoon kleedje” zoals de Vlamingen zeggen en tot op
de dag van vandaag heb ik nog mijn twijfels of ik het
toch niet even had moeten passen.
We fietsen door nieuwbouw en oudere wijken, waarvan
de laatste een verwaarloosde indruk maken en mij sterk
doen denken aan een paar weken geleden, toen we
Stilleven bij de "Flappentap" van de KBC in Beernem.
met de auto door voormalig Oost Duitsland reden.
We komen nog een Aldiwinkel tegen en ook nog een
Carrefour supermarkt, dus heeft Beernem alles in huis voor een foeragestop, zeker als men fietsen aan boord heeft.
Terug aan boord is het aangenaam, want we liggen in de schaduw van de bomen en een beetje op de wind.
Afstand: 11,3 km.

Dr.uren: 1,3

Vaartijd: 1 uur 15 minuten

Donderdag 26 juli

Van Beernem naar Deinze
Vanmorgen gaan we na het ontbijt samen nog even naar de
supermarkt om onze voorraad nog wat aan te vullen.
Nu de winkel toch zo dichtbij is scheelt dat immers een hoop
gesjouw.
Eenmaal terug bij de haven leveren we de sleutel van de
poort in en vertellen gelijk dat we er aan komen om diesel te
tanken.
Er is voldoende voorraad, want een grote tankauto is net
bezig de opslagtank van de haven te vullen, dus tanken we
“verse” dieselolie.
Bert moet wel een kwartiertje op z’n hurken zitten, want het
is onder toeziend oog van de havenmeester gedeeltelijk
zelfbediening, d.w.z. Bert moet het vulpistool ingeknepen
houden en de havenmeester let op de meter.
Om 11.30 uur varen we weg van deze gastvrije haven.

“Verse dieselolie” tanken in Beernem
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Na een uurtje varen moet ik plotseling in actie komen voor het opvissen van een prachtig wit bolvormig stootkussen.
Het is even spannend, want in ons kielzog zit een flink binnenvaartschip, maar het lukt precies op tijd.
Om 13.30 uur gaan we SB uit het Afleidingskanaal van de Leie op richting Kortrijk, om ruim anderhalf uur later
over BB de “Toeristische of Oude Leie” op te draaien. We varen de aan de l.o. gelegen “Deinze Yachtclub”
voorbij en meren direct na de Tolpoortbrug af aan een
prachtige nieuwe kade, t.o. de “Onze Lieve Vrouwe”
kerk in het centrum van Deinze.
Ik ga even alleen aan de wandel en heb het idee dat
de Tolpoortbrug een beetje de verbinding is tussen het
oude(re) en het duidelijk nieuwe, dan wel
gerenoveerde gedeelte van Deinze.
Hier zijn mooie winkels en brede straten, waar het op
dit moment ‘kermis’ is.
De temperatuur aan boord blijft nog steeds oplopen en
omdat de supermarkt hier nog dichterbij is dan in
Beernem, haal ik even gauw sla en krieltjes, zodat ik
niet uitgebreid hoef te koken, maar met een kwartiertje
klaar ben.
Inmiddels hebben we contact gehad met Roberto en
Trudy, die terug zijn uit Oostende en in Brugge bij
V.V.W. Jachtclub “Flandria” liggen.
De prachtige nieuwe kade in het centrum van Deinze
Door wat droevige omstandigheden bij één van hun
vrienden, voelen ze zich genoodzaakt om morgen met
een gehuurde auto een dag naar Nederland te gaan, teneinde persoonlijk van hun medeleven blijk te geven.
Hierdoor wordt het waarschijnlijk één of twee dagen later voordat we elkaar weer zullen treffen.
Het is een klamme, zwoele avond, met tot laat meer dan 25°, we zitten dan ook zo lang mogelijk in de kuip.
Afstand: 33,5 km

Dr.uren: 3,4

Vaartijd: 3 uur 45 minuten

Vrijdag 27 juli

Van Deinze naar Sint-Martens-Latem

Hoewel we eigenlijk alles “in huis” oftewel “aan boord” hebben loop ik toch nog even naar de supermarkt voor wat
laatste boodschappen. Zo dichtbij als deze, we kunnen bijna naar binnen varen, zullen we wel niet meer treffen.
Even voor 11.00 uur varen we weg van deze fraaie en niet onbelangrijk, gratis aanlegplaats.
Van de kermis in de brede straat bij de winkels, een paar honderd meter bij ons vandaan, maar achter de grote
“Onze Lieve Vrouwe” kerk, hebben we totaal geen last gehad.
We varen stroomafwaarts over de Oude of Toeristische Leie, ik noem het trouwens maar de “Kromme Leie”,
zoveel onoverzichtelijke bochten zitten erin, richting Gent.
Na eerst een paar veevoederfabrieken voorbij te zijn gevaren, wordt het op de oevers een aaneenschakeling
bungalows, kleine en hele grote villa’s tot
kleine kasteeltjes toe. Wel hebben ze
allemaal, op een paar restaurants na, hele
grote tuinen en gazons voor het huis met
de bekende kreet: ”Verboden aan te
meren”.
Het is mooi varen, natuurlijk door het
fraaie weer, maar ook omdat het er
allemaal goed onderhouden uitziet.
Na een paar kilometer komen we bij sluis
Astene, die altijd open staat en waarvan
de afmetingen (42,20 x 5.20) nog
gebaseerd zijn op de oude “Spitsen”.
De doorvaarthoogte van de bijbehorende
ophaalbrug is in gesloten toestand
volgens de kaart 2,50 meter en volgens
het bord bij de brug 2,30 meter.
(Centi)meters zijn blijkbaar niet overal
hetzelfde in België, maar met gestreken
mast en heel langzaam en voorzichtig
varen, lukt het net.
Het openstaande sluisje van Astene met ophaalbrug van 2,3 of 2,5 mtr?
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Net iets meer dan stationair ( zo’n 1000 toeren)
varen we met 7km/uur heel rustig verder.
We komen vrijwel geen andere schepen tegen en
om 12.30 uur zien we net na de brug in de N437,
aan de rechter oever een prima steiger, waar we
onder het toeziend oog van de Belgische
waterpolitie, die in de schaduw van de brug ook
hun lunchpakketjes aan het verorberen zijn,
stoppen om rustig te eten. Honderd meter terug
aan de linker oever zijn ook een aantal, althans in
onze ogen, eenvoudige steigers , in België heet
het dan al gauw “Jachthaven” , maar dat laten we
maar voor wat het is.
Om 13.10 uur krijg ik een SMSje van Rudy, die
met Miranda en de kinderen aan de Franse kust
met vakantie is, met het advies vanavond en
vannacht de boot extra goed vast te leggen, want
er komt bar slecht weer aan.
Ik heb m’n mobieltje nog niet neergelegd of de
eerste druppels vallen al, maar gelukkig kan ik net Onze lunchplek met aan de overkant de drijvende steigers van
Motor Yacht Club Gent, locatie Sint-Martens Leerne.
op tijd de tent en de ramen dicht doen.
Een uurtje later, het regent inmiddels “pijpenstelen”, zien we bij het dorpje Sint-Martens-Latem een aanlegsteiger,
waar precies nog plaats is voor één boot, dus toch maar regenjack aan en naar buiten.
Eigenlijk liggen we op de plaats van de rondvaartboot, maar zo lang die niet komt is dat toegestaan.
Als het later even droog is, meren we de “Quattro” wat beter af met een lijn extra voor de voorspelde storm.
Om de beurt verkennen we het dorpje, waarbij we toch wel heel aparte kunstuitingen tegenkomen.
Om 18.30 uur gaat het weer regenen om, althans volgens de voorspelling, voorlopig niet meer op te houden.
Afstand: 16,1 km

Dr.uren: 2,2

Vaartijd: 3uur 15 minuten

Zaterdag 28 juli

Van Sint-Martens-Latem naar Gent v.v.

Vandaag een halve rustdag. Na de lunch varen we op ons “gemakkie” de Kromme of Oude dan wel
Toeristische Leie af tot aan de jachthaven van VVW Gent-Leie, net na de kruising met de Ringvaart.
Het is een heel mooi stukje vaarwater, een mix van Linge, Vecht en Giessen, met veel onoverzichtelijke bochten.
Daarbij is het hier en daar zo smal, dat de ons
tegemoetkomende rondvaartboot regelmatig haar positie
meldt via de marifoon, zodat niemand voor verrassingen
komt te staan.
Ter hoogte van het fietspontje van Afsnee komen we haar
tegen, waarbij we terecht een reprimande krijgen van de
schipper, waarom we geen antwoord gegeven hebben op
zijn waarschuwingen.
In de loop van de middag komt de zon nog tevoorschijn en
wordt het zo’n 20° . De fraai aangelegde tuinen, met
veel hortensia’s aan de waterkant en af en toe een
automatische “maaikever” zijn een lust voor het oog.
Op de terugweg vaart Bert nog even de echte “Oude Leie”
op naar Drongen, wat ik gezien de breedte en naar mijn
idee ondieptes maar niks vind en dus blij ben als we weer
heelhuids van dit doodlopende stuk af zijn.
Terug in Sint Martens Latem ligt de rondvaartboot niet aan
de steiger afgemeerd, maar net er voor aan de graswal,
zodat wij weer gewoon op ‘ons plekje’ kunnen.
Bert gaat nog even kennis maken met de schipper en zich
Kunst(mat)ige ontspanningsoefening in de pauze…?
gelijk excuseren voor z’n nalatigheid.
Eén en ander wordt op typisch Vlaamse, dus vriendelijke wijze geaccepteerd.
Op aanraden van Bert, die gisteren nog wat winkeltjes heeft ontdekt, loop ik nog even het dorpje in en kom na een
uurtje terug met een heel leuk cerise rood shirtje.
Alles bij elkaar is het toch nog een aangename dag geworden, zeker gezien de voorspellingen van gisteren.
Afstand: 17,6 km

Dr.uren 2,4

Vaartijd: 2 uur 30 minuten
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Fotocollage van het liggen aan….. en het varen over de Leie

Kunst op een keurig onderhouden gazon

De steiger in Sint-Martens Latem voor plezier- en beroepsvaart

Treur(ende) , maar prachtige wilgenbomen

Vrouwelijk naakt tussen de coniferen

Dit zou zo maar de Linge kunnen zijn.......

Bloeiende hortensia's

.....en dit een Hollandse polder...........
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Zondag 29 juli

Van Sint-Martens-Latem naar Deinze

Het is gelukkig weer een strak blauwe lucht met een lekker zonnetje. Na de koffie vertrekt het Nederlandse jacht dat
voor ons ligt en verhalen wij de “Quattro” naar het voor de recreatievaart bestemde gedeelte van de steiger.
Hier mag je als pleziervaart 24 uur afmeren, op het andere deel mag dat weliswaar ook, maar ben je verplicht,
wanneer de rondvaartboot daarom verzoekt, (tijdelijk) plaats te maken.
We liggen nog maar net vast, als een Belg bij ons langszij wil afmeren. De rest van de steiger is leeg, dus wijzen wij
dat vriendelijk, doch beslist van de hand, hetgeen op onbegrip stuit en boze gezichten oplevert.
Om 14.00 uur meert dezelfde rondvaartboot als gisteren, nu wel aan de steiger achter ons af. Het past net.
Tegen 16.00 uur krijgen we telefoon van Roberto. Ze zijn zojuist in Gent aangekomen, gaan straks nog even op de
fiets de stad in en komen dan morgen onze kant uit.
Mede omdat Bert de stinkende uitlaatgassen van de generator van de rondvaartboot zat is, besluit hij dan maar vast
richting Deinze te varen. We hebben dan in ieder geval weer warm water en morgen vers brood.
Het blijft een leuk stuk varen met af en toe puur Hollandse poldergezichten, een zonnetje en witte “wattenwolken”.
Vlak voor het openstaande sluisje van Astene roept Bert dat er werk aan de winkel is, er drijft weer een losse
stootbal in het midden van het vaarwater, nu echter met een lijn eraan waardoor het opvissen met de pikhaak een
stuk beter lukt. Als het zo doorgaat wordt het nog vol op het voordek

In Deinze maken we weer vast aan de mooie nieuwe kade, waar overigens buiten de zojuist geplaatste kliko’s geen
voorzieningen zijn, maar je wel, zoals al eerder vermeld prima (gratis) ligt, in het centrum en bij de winkels.
De lucht betrekt nu snel en we liggen nog maar net vast als de eerste spetters vallen.
De combinatie van wolken, zon en regen levert wel een prachtig panorama op, wat ik zo goed mogelijk probeer vast
te leggen met de fotocamera.
’s Avonds ga ik nog even op zoek naar een slager om morgen vers vlees te hebben.
Afstand: 18 km.

Dr.uren: 1.9

Maandag 30 juli

Van Deinze naar Kortrijk

Vaartijd: 2 uur 15 minuten

Vanmorgen eerst naar de slager die ik gisteren heb gevonden.
Een keurslager aan het eind van een straatje, bijna haaks op de
kade met op de hoek een kroeg. Toch ook nog maar even naar
de Carrefour voor brood en dan koffie.
Als we daarna vertrekken is het droog en bewolkt maar wel een
aangename temperatuur van ca. 25°.
Om 12.00 uur liggen we samen met een Nederlandse
binnenvaarder in sluis Sint-Baafsvijve, op de gekanaliseerde
Leie, waar we 2,5 meter omhoog schutten. Net na de sluis
krijgen we telefoon van Roberto met de vraag waar we zijn. We
leggen uit dat we al op weg zijn naar Kortrijk en dat we hopen
elkaar daar weer te zien. Bij de volgende sluis Harelbeke staan
de deuren nog open, want de binnenvaarder heeft gemeld dat
wij er ook nog aan komen.
De gekanaliseerde Leie tussen Deinze en Kortrijk
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De passantenhaven van Kortrijk ligt in een dode arm van de Leie net voorbij de lichten waarmee de doorvaart door
de stad wordt geregeld. Deze staan op rood, dus liggen ook wij een kwartiertje te dobberen voor we om ruim 14.00
uur de meest noordelijke van de twee jachthavens in mogen varen.
Omdat we graag bij een stroompaal willen liggen sluiten we, tot ongenoegen van de havenmeester, niet echt netjes
aan langs de steiger. Hij past met z’n korte beentjes precies 15 meter, de lengte van ons snoer, af en beweert dat
het meer dan genoeg is en we dus makkelijk op kunnen schuiven.
Uiteraard gehoorzamen we en wonderlijk genoeg gaat het inderdaad net, zij het dat de kabel “snoerstrak” staat.
Na de koffie lopen we de stad in, een kwartiertje en je
staat midden in het centrum, met ook hier weer een mix
van oud en modern waaronder een groot winkelcentrum
“K in Kortrijk” van drie verdiepingen met 80 zaken.
Om 17.00 uur zijn we terug aan boord en een half uurtje
later komt de “Blauwe Gans” de haven invaren.
Nadat ze netjes achter ons hebben vastgemaakt, hebben
we onder het genot van glaasje bij ons aan boord eerst
even bijgepraat. Ook de havenmeester komt weer even
langs om te informeren hoe lang we denken te blijven.
Hij blijkt een gezellige prater en over het aanbod van een
borreltje hoeft hij ook niet lang te denken, want mits met
mate gedronken is dat de beste medicijn om oud te
worden. Gezien zijn conditie en leeftijd geloven we hem.
Nadat we het havengeld voor twee dagen hebben
voldaan vertrekt hij weer naar zijn eigen schip.
Roberto en Trudy vertellen dat de autorit naar Nederland
en terug niet echt vlot is verlopen, en dat de “Blauwe
De ogenschijnlijk strenge, maar o zo vriendelijke en
Gans” zelf ook een paar problemen heeft, waarvan het
behulpzame 78 jarige havenmeester van Kortrijk
uitvallen van de generator wel het vervelendst is.
Afstand: 26,3 km

Dr.uren: 3,4

Dinsdag 31 juli

Rustdag in Kortrijk

Vaartijd: 3 uur 30 minuten.

Vandaag wordt er dus niet gevaren, maar een poging ondernomen om de problemen bij de “Blauwe Gans” te
verhelpen. De luiken gaan open, het gereedschap komt tevoorschijn en de technische termen vliegen je om de oren.
Ik ga intussen met Trudy gezellig op de boodschappen toer. Als we later met een volle “Turbo” (boodschappentas
op wieltjes) terugkomen, horen we dat het bij de heren niet echt mee zit. De impeller van de generator blijkt totaal
versleten. Ondanks de hulp van de havenmeester, hij
biedt spontaan aan even met de auto naar een
watersportzaak te rijden, is er in Kortrijk en/of
omgeving geen nieuwe te krijgen.
Dat is dubbel pech omdat er elektrisch gekookt wordt,
dat wordt dus koude schotels of “uit eten”.
’s Middags, het is nog steeds bewolkt en af en toe
een beetje miezerig met zo’n 20 graden, lopen Bert
en ik nog even de stad in naar het gezellige centrum,
waar ik na in een winkel geïnformeerd te hebben een
“Flappentap” vind en we nog een (overdekt) terrasje
pikken. Op de terugweg maak ik nog wat foto’s, ook
van het symbool van Kortrijk, de Broeltorens, die
helaas wegens restauratie volledig zijn ingepakt.
Het symbool van Kortrijk, de (ingepakte) Broeltorens

Woensdag 1 augustus

Van Kortrijk naar Bossuit

Volgens de havenmeester hebben we zo’n drie uur nodig om van Kortkijk naar Bossuit te komen, dus besluiten we
om 13.00 uur te gaan varen, in de hoop rond 17.00 uur in Bossuit te zijn.
Bert gaat naar de sluismeester van sluis 11 in het kanaal Bossuit-Kortrijk om e.e.a. af te spreken.
Als hij terug is gaan we samen naar het Begijnhof. Op weg daar naar toe lopen we de O.L.Vrouwe kerk binnen, waar
we prachtige gebrandschilderde ramen bewonderen. Het Begijnhof is een oase van rust, met een 40-tal kleine, goed
onderhouden huisjes, waar oud (deurklopper) en nieuw (intercom) elkaar probleemloos aan vullen. Terug aan boord
eten we een boterhammetje en vragen via de marifoon de centrale groen licht om het kleine stukje Leie, van de
passantenhaven naar de sluis op te mogen varen. De Leie loopt door de stad en is hier zo smal, dat er wisselend
één richting verkeer geldt.
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Er wordt aan gewerkt om de vaart door Kortrijk te verbeteren, maar tot het zover is wordt de op en afvaart nog met
verkeerslichten geregeld.
Bert heeft nog even gebeld, dus de
sluis staat open en de reuze aardige
sluismeester pakt de lijnen aan.
We moeten bijna drie meter omhoog en
de bolders staan ver van de sluismuur,
dus dat lukt nooit zelf.
Het is een klein, smal sluisje
(Spitsformaat 38,7 X 5,2) met bloemen
tegen de deuren en onkruid op de
muren. Als we sluis 11 uitvaren zien
we sluis 10 al liggen, even groot of
klein, met nu een verschil van bijna
twee meter, terwijl het water aan de
Klassiek en modern.......in het Begijnhof
Oud en nieuw ……en……. bovenkant al over de deuren loopt.
In sluis 9, alle drie worden door dezelfde sluismeester bediend, krijgt de “Blauwe Gans” koelwaterproblemen.
We mogen even in de sluis blijven liggen om te kijken wat er aan scheelt, want buiten de sluis vastmaken gaat
vrijwel nergens in België. Het koelwater is inderdaad minder, maar de temperatuur blijft goed, dus toch maar verder.
De volgende sluis (Zwevegem) vervangt de oude
sluizen 6, 7 en 8, is aanmerkelijk groter en heeft een
verval van 14 meter.
De sluis staat open en de lichten op groen, dus varen
we naar binnen waarna er niets meer gebeurt.
Na ruim een half uur wachten, zonder enige reactie op
zowel telefoon als marifoon, komt er een binnenvaarder
waarna er plotseling contact mogelijk blijkt en nadat we
iets zijn opgeschoven, wordt er geschut.
De sluis is voorzien van drijvende bolders, wat het
schutten een stuk makkelijker maakt.
Nadat we dus 14 meter omhoog gegaan zijn, laten we
na de sluis de binnenvaarder maar voorbij lopen, zodat
we bij de volgende sluis (Moen) er achter liggen i.p.v.
er voor. Een stuk veiliger en ook rustiger. Deze sluis
heeft geen drijvende bolders, maar de sluismeester is
Sluis 11 in het kanaal Bossuit-Kortrijk
behulpzaam met de lijnen. We zakken 4,5 meter.
In de laatste sluis van dit kanaal, sluis Bossuit, zijn weer drijvende bolders, waar we overigens vanwege nog
steeds dezelfde binnenvaarder slecht bij kunnen en dus toch met een lange lijn moeten werken.
De zon heeft inmiddels plaats gemaakt voor een dik wolkendek met af en toe miezer regen.
Op de kaart staat direct na de sluis een passantenhaven aangegeven, waar we willen overnachten.
Het blijkt echter niet meer dan een kademuurtje met wat bolders te
zijn, waar we vanwege de ondiepte niet eens bij kunnen komen.
Op tien meter uit de kant lopen we al vast en besluiten dus maar door
te varen naar de eerstvolgende sluis op de Schelde.
Even later worden de koelwaterproblemen bij de “Blauwe Gans” toch
groter, waarna Bert de sluis, waar we zojuist afgeschut zijn, oproept
met het verzoek even te wachten, zodat we weer terug naar boven
kunnen schutten, om aan de binnenkant, waar wonder boven wonder
een stevige, lange steiger is, te overnachten.
Het is op dat moment redelijk druk met de beroepsvaart op de
Schelde, maar een begripvolle schipper in de opvaart legt zijn schip
zelfs helemaal stil om Roberto alle ruimte geven om te draaien.
In de sluis wordt het roken steeds erger, dus motor uit en de “Quattro”
ernaast vast gemaakt. Heel rustig vaart Bert de sluis uit en meert hij
de “Blauwe Gans” keurig af aan de steiger.
Het vermoeden bestaat dat dan toch ook de impeller van de
hoofdmotor beschadigd dan wel helemaal stuk is.
Gelukkig is er een reserve exemplaar aan boord en gaat Roberto dus
gelijk aan het sleutelen.
Na ruim een uur sleutelen, de impeller is heel slecht bereikbaar, is het
karwei geklaard en kan er morgen voor we schutten op het kanaal
nog worden proef gevaren.
Lange lijnen, minstens 25 meter, zijn geen
Inmiddels valt de regen met bakken uit de hemel, dus blijven we
overbodige luxe in België.
lekker binnen en gaan bijtijds naar bed.
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Afstand: 18 ,5 km.

Dr.uren: 3,00

Donderdag 2 augustus

Vaartijd: 5 uur 20 minuten

Van Bossuit naar Tournai (Doornik)
Fris en fruitig beginnen we aan de dag, in de hoop dat de
problemen nu voorbij zijn. Om 08.30 uur komt de
sluismeester zeggen dat hij om 09.00 uur en om 12.00
kan schutten, dus gaat Roberto eerst even proefvaren.
Alles lijkt in orde, maar inmiddels is de sluis dicht, om
even later toch weer open te gaan.
In de sluis begint de “Blauwe Gans” toch weer te roken,
dus na de sluis maar weer vastgemaakt aan de kade.
Met behulp van een korte slang wordt de aanzuigpijp van
het koelwater doorgeblazen en vervolgen we onze weg.
Een paar kilometer na Ecluse Herinnes, we zijn nu in
Wallonië, steekt het probleem weer de kop op en maken
we vast aan een loswal.

Aan de kade bij sluis Bossuit met op de achtergrond de Schelde

In de sluis moeten we een formulier in vullen met de
gegevens van zowel schip als bemanning.
We zien daar niet direct het nut van in, maar naar later
zal blijken heeft het dat wel degelijk. Roberto heeft
inmiddels “rode oortjes” van het bellen naar diverse
mensen in Nederland die eventueel adviezen of liever
nog oplossingen zouden kunnen hebben.
Het komt er op neer dat er te water gegaan zal moeten
worden om de aanzuigopening onder het schip
te controleren.
We besluiten eerst nog maar een poosje in een rustig
tempo door te varen om direct na Ecluse Kain een
geschikte plek te zoeken.
Ook in Tounai wordt de doorvaart met lichten geregeld.

De passantensteiger in Tournai (Doornik).

Dus de natte zwembroek maar weer aan en opnieuw te
water. De derde duikpoging is succesvol, er komt een
centimeters dikke lijn van zeker twee meter lengte naar
boven.
Door al dit oponthoud varen we niet meer door naar
Peronnes, maar stoppen bij een mooie passantensteiger, halverwege in Tournai, waar nog net plaats is
voor allebei.
Ook in Tournai is het opletten omdat ook hier de
doorvaart vanwege de smalle bruggen met lichten
geregeld wordt.
’s Avonds lopen we met z’n vieren naar het, zo blijkt,
drukke centrum voor een heerlijk patatje met extra’s.
Het is een enerverende dag geworden, met gelukkig
redelijk veel zon en een goede temperatuur.

We leggen de “Quattro” met de achterkant halverwege
langszij de “Blauwe Gans”, zodat er vanaf ons
zwemplateau te water gegaan kan worden. Bert blaast
van binnenuit de boel door, waardoor Roberto onder
water makkelijker de aanzuigopening kan vinden.
Na een paar keer duiken en zoeken wordt er een
handjevol troep (plastic en waterplanten) gevonden,
waarna er inderdaad weer voldoende water uit de uitlaat
komt. Zwembroek uit, kleren aan en varen maar……….!
Fout, helemaal fout, nog geen tien meter van de kant
hoort Roberto een hoop geratel in het schip en denkt dat
de koppeling het begeven heeft.
Bert gaat ook even luisteren en denkt meer dat er een
stuk touw of kabel in de schroef zit.

Hier hebben we inderdaad "super frites" gegeten.
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Afstand: 23,1 km.

Dr.uren: 3,7

Vaartijd: ca. 7 uur

Vrijdag 3 augustus

Van Tournai (Doornik) naar Péronnes

Om 11.15 uur vertrekken we uit Tournai. We zien op afstand wel de contouren van de Vlaamse Ardennen , maar
langs de oevers is het toch de industrie, zand, grind en schrootbedrijven, die het beeld bepalen.
Na een halfuurtje komen we bij het bunkerschip “Neptune” in Antoing, waar de “Blauwe Gans” haar dorst wil lessen.
Ze is niet de enige en dat is logisch, want de mogelijkheden om ‘blanke diesel’ te tanken zijn niet dik gezaaid in
België en al helemaal niet direct aan de waterkant, dus moet ze een poosje op haar beurt wachten.
Omdat er geen goede mogelijkheden zijn om af te meren, later
zal blijken dat we die conclusie te snel trokken, varen wij in een
rustig tempo door naar Ecluse 2 “Péronnes” waar we aan een
niet in gebruik zijnde werkbak vastmaken.
Tijdens het wachten vermaak ik me met een witte gans, die heel
professioneel voor fotomodel speelt.
De sluis is zojuist dicht gegaan, maar als een half uurtje later de
“Blauwe Gans” arriveert, is ze precies op tijd en kunnen we
invaren. Met het idee wat ruimte te maken vaart Bert tot redelijk
voor in de sluis, waar we later goed spijt van krijgen. Er zijn
geen drijvende bolders en de vaste liggen ver uit elkaar.
Dus maken we vast op de middenbolder en hopen dat de
sluismeester de kolk rustig vol zal laten lopen. Helaas is het
tegendeel waar en dondert het water letterlijk naar binnen,
"Mijn hagelwitte fotomodel op ons zwemplateau"
waardoor de stroom vat krijgt op de kop en deze van de
sluismuur wegdraait. Om dit te corrigeren start Bert de motor en met roer aan BB lukt dat, zij het enigszins
ongecontroleerd, waardoor eerst de achterkant en later de kop vrij hard tegen de sluismuur klapt.
Gelukkig is de SK een sterk en zwaar gebouwd schip,
waardoor we geen schade hebben, maar wel schrik in ons
lijf, ik in ieder geval wel. Als we een kwartiertje later afmeren
in de jachthaven van Péronnes, sta ik nog te trillen.
Roberto en Trudy gaan in de kantine wat eten en informeren
gelijk naar de dichtbij zijnde supermarkt.
Na de koffie zetten we de fietsen in elkaar en gaan dus o.l.v.
Roberto op weg. Het zou ca. 2 kilometer zijn, maar het Frans
van Roberto, alhoewel al gauw beter dan dat van mij, is
blijkbaar ook niet 100 procent waardoor we na een ommetje
van een kilometer of tien bij bedoelde super arriveren, die
inderdaad
nog geen
twee
kilometer
De dames geven het tempo aan...zucht..zucht..zucht
ver is.
Het blijkt dat we over de brug moeten rijden i.p.v. er onder door,
dus rijden we echt “een brug te ver”.
Maar de super heeft een ruim assortiment, dus rijden we na een
uurtje met goed gevulde tassen, nu de kortste weg, terug naar de
boot. Bert repareert eerst zijn voorrem en gaat daarna, ondanks
de dreigende lucht toch nog op zoek naar een Aldi, die zo hebben
we gehoord t.o. het bunkerschip in Antoing is. Ook Bert gaat een
beetje aan het dwalen, maar om 18.45 uur heeft hij de Aldi
gevonden, net op tijd want de winkel sluit om 19.00 uur.
Het blijkt dat je daar dus wèl kunt aanleggen, maar ja, als hadden
komt is hebben te laat en dus wijsheid achteraf.
Hij slaagt er wonderwel in de nodige blikjes bier en andere
versnaperingen op de (vouw)fiets mee te brengen, maar moet dat
met een nat pak bekopen, want ondertussen valt de regen met
bakken uit de hemel en ziet het er naar uit dat dit nog wel even zo
blijft. We liggen aan het eind van de steiger, een prima plek met
vrij uitzicht over het meer, “Le Grand Large” , maar met als nadeel
dat je voor stroom ruim 60 meter snoer en voor water ruim 30
meter slang nodig hebt.
Kletsnat maar, …...de voorraad bier is aangevuld!

Afstand: 9,6 km

Dr.uren: 1,8

Vaartijd: 3 uur 15 minuten
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Zaterdag 4 augustus

Van Péronnes naar Strépy Thieu

Voor vertrek heeft Roberto de waterslang nog uitgelegd
en nadat die van ons er aan gekoppeld is halen we net de
vulopeningen van de beide schepen. Bij de “Blauwe
Gans” moet de slang zelfs dwars door de kuip.
Om 10.15 uur verlaten we dan de jachthaven om direct
daarna voor Ecluse 1 Péronnes bijna een uur te moeten
wachten. Deze sluis heeft een verval van 12,50 meter,
maar gelukkig drijvende bolders en bovendien laat de
sluismeester de kolk ook nog eens geleidelijk vollopen,
waardoor het schutten een “makkie” is.
Het kanaal Nimy-Blaton-Péronnes heeft wel groene
oevers, maar is recht en saai en uitermate stil.
Op de totale lengte van ruim 40 kilometer komen we 1
binnenvaarder en 2 plezierjachten tegen.

Het mooie groene, maar ook saaie kanaal Nimy-Blaton-Péronnes.

Ecluse 1 "Maubray-Péronnes" Verval van 12,50 mtr.

Het doet mij enigszins denken aan het Wilhelminakanaal tussen Tilburg en Helmond, maar dan breder.
Na een poosje varen we de splitsing met het Canal Ath-Blaton voorbij, de verbinding met de Dendre (Dender).
Later horen we van een Belgische jachtschipper dat die vaarweg weer helemaal op 1.50 tot 1.80 meter diepte is
gebracht en dus , als je niet opziet tegen veel schutten (alleen op het kanaal al 21 sluizen en dan de Dender nog)
het een aantrekkelijke route schijnt te zijn.
Een paar kilometer voor Mons (Bergen)
wordt de omgeving wat afwisselender.
We varen “Le Grand Large” van Bergen op,
aarzelen om verder te varen, besluiten dan
om hier te overnachten, om uiteindelijk toch
door te varen naar Strépy Thieu.
De voornaamste reden is dat we hier in
Mons aan een vrij lage drijvende steiger
liggen, met de wind vol in de zij, zodat de
stootwillen er tussen uitrollen en de kans op
(be)schade(gingen) ruimschoots aanwezig is.
Al vrij snel hierna krijgen we de eerste grote
sluis(d’Obourg-Warton) met vaste bolders
en een verval van 5 meter en even later de
tweede sluis( d’Havre) met een verval van
10 meter en gelukkig drijvende bolders.
Na deze sluizen wordt het landschap
heuvelachtig en een stuk aantrekkelijker en
af en toe zien we de contouren van het
reusachtige liftgebouw van de schepenlift
De ”Quai Public de Thieu” met het kolossale liftgebouw.
van Strépy Thieu tussen de bomen door.
Vlak voor de ingang van de liftbakken is de “Quai public de Thieu” oftewel de openbare aanlegkade, waar we mits
we een stukje vrij laten voor de passagiersschepen, vrij mogen aanleggen en overnachten.
Het aantal vaaruren is vandaag wat langer dan gebruikelijk, maar komt door het programma van morgen.

Afstand: 56 km.

Dr.uren: 6,5

Vaartijd: 7 uur 50 minuten
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Zondag 5 augustus

Rondje "Canal du Centre Historique »
Vandaag krijgen Roberto en Trudy een aantal vrienden op
bezoek om het liften en schutten met zowel de nieuwe grote
liftbak, als de 4 oorspronkelijke, historische bakken mee te
maken.
Op advies van Bert maken we om 09.30 uur los en varen de
grote (118 X 12 m) liftbak in. Iedere schipper moet zich
melden en nu blijkt waarom we bij de eerste sluis van
Walonië alle gegevens hebben moeten invullen, want nu is
het een kwestie van de naam “Quattro” invoeren en haar
hele doopceel wordt gelicht en uitgeprint.

Technisch vernuft in de moderne tijd………..

Maar ook vroeger kon men er wat van……….

Er gaan een stuk of vijf jachten mee naar boven en niet bij allemaal gaat de afhandeling even vlot, dus varen we pas
om 11.00 uur aan de bovenkant, ruim 73 meter hoger de waterbak uit, het nieuwe aquaduct op.
Na een paar kilometer draaien we SB uit naar “Ascenseur 1” van de inmiddels tot het werelderfgoed behorende
historische serie van 4 vrijwel gelijke basculeliften met elk
een verval van ca. 17 meter.
De afmetingen zijn een heel verschil met de vorige, grote
liftbak, want in deze kleine bakken ( 40.80 X 5.20 m)
passen we samen maar net in, misschien kan er nog een
kleintje bij, maar dat is echt het maximum.
Aanlegmogelijkheden zijn ook hier niet voorzien, maar de
vaart door het smalle kanaal is leuk.
Wel is er een weelderige groei van waterplanten en drijft er
veel eendenkroos wat bij de “Blauwe Gans” toch weer een
beetje problemen veroorzaakt, die echter al varend
verholpen worden, er zijn nu genoeg hulpkrachten aan
boord.
De bediening van de sluizen en bruggen gebeurt door
verschillende ploegen en is niet bepaald op elkaar
afgestemd, waardoor je dus geen haast moet hebben want
dat hebben ze hier ook niet.
Omdat de brugwachter van brug “Saint Nicolas” is lunchen
en we bij “Ascenseur 4” bijna een uur moeten wachten,
spant het er nog om of we wel op tijd zijn voor het sluisje
van Thieu dat maar tot 17.00 uur draait, maar het lukt.
Tegen vijven meren we weer af op de plaats waar we
vanmorgen vertrokken zijn. We hebben nog steeds mooi
zonnig weer, wat later op de avond voor schitterende
beelden van de omgeving zorgt.
Zo mooi.......zo groen.....maar ook.....zo (ver)vuil(d)....

Afstand: 20,2 km.
Dr.uren: 3,2
Vaartijd: 6 uur 40 minuten
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Zomaar een paar foto’s van de meest spectaculaire waterbouwkundige werken……..

Met 5 jachten omhoog, we zijn ongeveer halverwege........

De "Quattro" vooraan in de waterbak, die bijna boven is....

Is dit het einde van de bevaarbare wereld.....?

Gelukkig niet, 20 meter lager gaat het kanaal weer verder.

De acht reusachtige wielen waarover de staalkabel loopt
die waterbak en contragewicht(en) met elkaar verbindt.

Het "Hellend Vlak van Ronquières" van beneden gezien.
Lengte 1,5 km. Hoogteverschil 66 meter.
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Maandag 6 augustus

Van Strépy Thieu naar Ecluse 5 Ittre

Omdat we zodra de mogelijkheid zich voordoet met
de liftbak mee naar boven willen, staan we bijtijds op
en zien dat de bak om 08.00 uur nog helemaal
bovenin hangt. Het is een beetje bewolkt en ook niet
echt warm, 18°.
Via de marifoon vragen we in ons beste Frans of we
geschut kunnen worden en om 09.00 uur kunnen we
invaren.
Vandaag hebben we een vrouwelijke sluismeester,
die de administratieve verplichting(en) tijdens het
stijgen afhandelt en daarmee dus tijd wint, zodat we
ruim een half uur later aan de bovenkant weer
uitvaren.
Het is een wonder van techniek en een hele relaxte
manier van schutten. Na een kilometer of tien
verlaten we het Centrumkanaal en draaien BB het
kanaal Brussel-Charleroi op.

Omdat we hier ruim 70 meter omhoog worden gehesen........

Tegen 12.00 uur arriveren we bij
het “Plan incliné de Ronquières” oftewel het
”Hellend Vlak van Ronquières”.
Het is nog steeds bewolkt en fris, zodat een jack
geen overbodige luxe is.
De enorme waterbak is net met een groot
vrachtschip onderweg van beneden naar boven,
dus moeten we nog ruim een half uur wachten
voordat we kunnen invaren. We vinden het een
hele belevenis en tijdens de “rit naar beneden”
genieten we ondanks het wat sombere weer, met
af en toe wat spetters toch van het fraaie uitzicht.
De afdaling over anderhalve kilometer duurt ruim
40 minuten en gaat zo rustig dat het water in de
bak echt stil staat.
Eenmaal beneden varen we nog een uurtje door
een, zeker in vergelijking met de laatste dagen,
heel aardig landschap en besluiten dan bij de
International Yachting Club Ittre te overnachten.
Aankomst bij de bovenkant van het "Hellend Vlak"

Men is hier nog volop bezig met renovatie en het
aanleggen van water en elektriciteit bij de nieuwe
steigers. Door de aanwezigheid van walstroom
kan er gewassen en bij de “Blauwe Gans" weer
gekookt worden. Na een forse regenbui ga ik op
de vouwfiets op zoek naar een bakker of een
super. Hoewel ik flinke hellingen en heuvels
beklim, ze zetten er heel link maar geen hellingpercentage bij, vind ik geen van beide. Later
vertelt de havenmeester dat, al had ik ze kunnen
vinden, veel winkels op maandag gesloten zijn.
Bert zegt koelvloeistof te ruiken en samen
verhelpen we een kleine lekkage in de leiding naar
de boiler. Terwijl ik aan dit verslag ga werken gaat
Bert nog even bij de sluis kijken en een praatje
maken met de sluismeester.
Dit blijkt z’n voordeel te hebben, want de volgende
...worden we hier over 1,5 km ruim 60 mtr naar beneden gereden
morgen bij het schutten hoeft hij, in tegenstelling
tot de andere jachten, niet meer met z’n papieren naar het sluiskantoor.
Tijdens het als altijd weer gezellige “borreluurtje” , bespreken we de plannen voor de komende dagen.
Afstand: 31 km.

Dr.uren 2,4

Vaartijd: 4 uur 30 minuten
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Dinsdag 7 augustus

Van Ecluse 5 Ittre naar Brussel

Om 09.15 uur gaan we los om vervolgens 3 minuten
later voor ècluse 5 Ittre, voor het eerst treffen we een
goede wachtsteiger, weer vast te maken. Er liggen al
een aantal jachten meer dan een uur te wachten en
het duurt nog een uur tot het vrachtschip, wat zich
blijkbaar al heel vroeg heeft gemeld, er aan komt.
Het is de vraag of er jachten mee kunnen, maar
uiteindelijk gaan er drie mee de sluis in.
De “Blauwe Gans” ziet de beperkte ruimte niet zitten
en besluit een schut te wachten.
Het is verre van ideaal, maar met een drijvende bolder
achter en voor een trap met om de twee meter bolders
in de muur, waardoor ik dus iedere keer moet
verpakken, gaat het gelukkig vrij geleidelijk 14 meter
naar beneden.
Om 11.00 uur varen we in een heel rustig tempo
De wachtsteiger voor ecluse 5 Ittre, met op achtergrond de
achter het vrachtschip de sluis uit. Sneller varen heeft
jachthaven met het spiksplinternieuwe clubgebouw.
geen zin, want bij de volgende sluis is de kolklengte
tien meter korter, dus kunnen we sowieso niet mee schutten en bovendien willen we op de “Blauwe Gans” wachten.
Bij sluis 6 Lembeek, we zijn zojuist de provincie
grens en dus de taalgrens weer gepasseerd, zijn
geen wachtsteigers, maar met een beetje
improviseren lukt het toch om voor de sluis vast te
maken.
Na een half uurtje wachten zien we, juist als de sluis
opengaat, in de verte de “Blauwe Gans” aankomen.
We schutten met nog een Nederlands schip ruim
zeven meter naar beneden en varen gezamenlijk op
naar sluis 7 Halle midden in de gelijknamige plaats.
Vanwege de geringe manoeuvreer ruimte direct voor
sluis 8 Lot worden we al een paar honderd meter
voor de sluis door grote lichten aan de kant
gewaarschuwd om te wachten.
Toch gaat het schutten redelijk vlot en na sluis 9
Ruisbroek halen we bij écluse 10 Anderlecht, we
zijn zojuist het overwegend Franstalige Brussels
De Blauwe Gans en de Quattro weer samen in sluis Lembeek
gewest binnengevaren, het vrachtschip van vanmorgen
weer in.
We moeten dus weer een schutje wachten, waarna we
nog één sluis krijgen, ècluse 11 Molenbeek, voor we bij
ons eindpunt van vandaag zijn, de Koninklijke Brusselse
Jacht Club ofwel de B(ruxelles) R(oyal) Y(acht) C(lub).
Het koninklijke is er naar mijn mening inmiddels wel wat
af, want het geheel maakt een beetje smoezelige,
verwaarloosde indruk, terwijl je kijkend naar de schepen
in de haven al gauw denkt: “Vergane Glorie”.
De vaart door Brussel valt ook tegen, het zijn
voornamelijk grote grauwe (kantoor)gebouwen,
wooncomplexen en industrieën, met name op het
gebied van bouwmaterialen en schrootverwerking.
De wet van Murphy is blijkbaar nog niet uitgewerkt, want
bij het invaren van de haven draait de “Blauwe Gans”,
een groot stuk plastic in de boegschroef wat er, ook bij
andersom draaien, niet meer uit gaat.
De Bruxelles Royal Yacht Club
Al deze dingen samen hebben, al of niet terecht, maar
wel begrijpelijk, niet bepaald een positieve invloed op onze mening over het varen door België.
Vooral de vervuiling door plastic en andere afvalstoffen is problematisch.
Afstand: 31,4 km

Dr.uren: 4,7

Vaartijd: 8 uur
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Woensdag 8 augustus

Van Brussel naar Sluis Duffel

Omdat daar later misschien weinig tijd en gelegenheid voor is, nemen we hier vast afscheid van Trudy en Roberto.
Om 08.30 varen we de jachthaven uit om via het Zeekanaal Brussel-Schelde naar Klein Willebroek te varen.

We weten dat Brussel een moderne stad is met een mooi oud centrum, maar dit is onze herinnering vanaf het water.

De bruggen, allemaal met marifoon, draaien vlot en langzamerhand wordt de omgeving ook iets aantrekkelijker.
Bij sluis Zemst moeten we een poosje wachten en zijn er voor de sluis voor jachten weer totaal geen mogelijkheden
om ergens vast te maken. Na een minuut of twintig kunnen we dan toch naar binnen en treffen hier gelukkig wel
weer drijvende bolders. De sluismeester gebruikt de
halve kolk, waardoor we snel negen meter lager zijn.
De kademuren in Willebroek zijn voorzien van hele
series bloembakken, wat een hele fleurige aanblik geeft.
Om 11.45 uur zijn we bij de sluis van Klein Willebroek
waar de “Blauwe Gans” vrijwel direct kan invaren om met
de stroom mee over de Rupel en de Schelde naar
Antwerpen te gaan.
Wij blijven wachten op voor ons gunstig tij.
Het dorpje ziet er pittoresk uit, maar buiten drie
restaurants is er totaal geen bedrijvigheid, geen bakker,
geen slager, geen super(tje), helemaal niets. De enige
mogelijkheden zijn met het pontje overvaren naar Boom
of op de fiets terug naar Willebroek. We besluiten een
noodrantsoen (pannenkoeken) aan te spreken en daarna
ga ik op de fiets naar Willebroek, waar ik na enig vragen
De sluis van Klein Willebroek met de kerktoren van Boom.
een Lidl vind en met de nodige proviand terugkeer.
Om 18.00 uur komt de sluismeester vertellen dat het
opkomend tij is en dus gunstig voor ons. Een kwartier
later liggen we in de sluis en even later draaien we de
Rupel, die later overgaat in de Beneden Nete, op.
We komen maar één binnenvaarder tegen, maar door
het miezerige weer, met af en toe echt regen en de vele
onoverzichtelijke bochten met ondieptes is het goed
opletten geblazen.
Bij de splitsing met de Dijle, de toegang naar Mechelen
en via een kanaal naar Leuven, houden we BB aan.
Om 19.50 uur varen we het toeleidingkanaal van sluis
Duffel in, waar de lichten al op rood groen staan.
Twintig minuten later varen we sluis uit en gaan direct
BB uit een zijarm in waar VVW Nete is gevestigd. Het
ziet er enigszins troosteloos uit, maar er is een plaatsje
De steiger van VVW Nete, een prima overnachtingsplaats
vrij aan de enige lange steiger en dat is voor ons
voldoende. Bert gaat nog even op verkenning, maar er is nergens iemand aan boord, laat staan een havenmeester
te vinden. Het is inmiddels droog en windstil en alleen het geluid van vogels verstoort af en toe de stilte.
Afstand: 40,7 km

Dr.uren: 4,2

Vaartijd: 3 uur 15 + 2 uur 15 minuten
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Donderdag 9 augustus

Van sluis Duffel(Nete) naar Sluis 5 Dessel (Kan.Hrtls-Bocholt)

Het is een beetje nevelig, maar het lijkt er op dat het een mooie dag gaat worden met nu al zo’n 20°.
Om 09.30 uur maken we los en vervolgen onze tocht over het Netekanaal. Het is een aantrekkelijke omgeving en
een verademing t.o.v. wat de laatste dagen gewend waren. Even later varen we langs het stadje Lierse, met een
fraaie, lange passantensteiger en arriveren tegen elven
Het Netekanaal met de stevig lekkende sluis Viersel.
bij sluis Viersel, waar we vijf meter omhoog moeten
schutten, naar het Albertkanaal.
We moeten een aardige tijd wachten en ook hier, het
klinkt eentonig en wordt ook vervelend is er geen enkele
aanmeermogelijkheid om te wachten op de
sluisbediening. Eenmaal aan de beurt is de service van
de sluismeester(es) wel weer perfect.
Er wordt een lijn met een haak in de sluis neergelaten
waar wij onze lijn aan kunnen hangen om boven om de
bolder gelegd te worden.
In vergelijking met het A’dam-Rijnkanaal vinden we de
golfslag en deining op het Albertkanaal erg
meevallen en na ruim een uur steken we over en
varen over BB de, na een oproep over de marifoon,
direct opengaande sluis 10 Herentals in.
We moeten 7,5 meter omhoog en ook hier komt er
een lijn met haak naar beneden. Prima service!
Vanuit de sluis zien we, vrijwel naast de sluis een Aldi
winkel, maar besluiten nu toch maar door te varen.
Het eerste stuk van het kanaal Herentals-Bocholt
lijkt wel een prachtige laan met aan weerszijden grote
bomen. We hebben van de sluismeester een briefje
gekregen met telefoonnummers van collega’s die

Sluis Herentals met de 'slimme uit- en invaarborden'

soms wel twee of drie opeenvolgende sluizen bedienen.
Hoewel er marifoon staat aangegeven, blijkt bellen veel
efficiënter te zijn.
We horen dat we bij sluis 9 Geel zo’n drie kwartier moeten
wachten en maken vast aan een blijkbaar toevallig daar
liggende zolderbak. Een Belgische familie met een
Nederlandse Neptunes 107 vraagt of ze langszij mogen en
na enig gemanoeuvreer lukt ze dat.

Bijna vooraan in sluis 9 Geel, maar hier gaat het goed.

Eenmaal in de sluis pakt de sluismeester de lijnen aan,
maar wil wel dat wij naar mijn idee (te) ver voor in de
sluis vastmaken. Gezien onze ervaring van vorige
week vind ik dat niet zo leuk, maar het gaat helemaal
goed. Ons oorspronkelijke plan om in de jachthaven
Geel, net voor sluis 8 Geel te overnachten, laten we
letterlijk varen en besluiten door te gaan en dan maar
te zien tot hoever we komen of een geschikte
overnachtingsplaats zien. De volgende drie sluizen
De ooit " bloeiende mini supermarkt" bij sluis 5 Dessel.
worden vlot bediend en vlak voor sluis 5 Dessel zien
we aan BB een eenvoudige schoeiing met wat paaltjes op de kant en een keurig gemaaid graswalletje.
Een prima overnachtingsplaats voor ons.
Op de kaart en in de boeken staat dat er ook een “Minisupermarkt” bij de sluis moet zijn, maar bij navraag blijkt dat
het huis er nog wel is, maar dat de handel vanwege het wegvallen van de beroepsvaart al enige jaren is gestopt.
’s Avonds worden we nog flink opgeschrikt door een vrachtschip, dat vrij hard de smalle ingang tegenover ons naar
de daarachter liggende plassen in vaart en daardoor een flinke zuiging teweeg brengt.
Afstand: 49,1 km.

Dr.uren: 5,9

Vaartijd: 8 uur
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Vrijdag 10 augustus

Van Sluis 5 Dessel naar Weert (NL)
Om 09.00 uur belt Bert de sluismeester en een
kwartiertje later liggen we in de sluis. Ook sluis 4 Dessel
wordt door deze sluismeester vlot bedient, zodat we drie
kwartier later de kruising met het kanaal naar
Kwaadmechelen al passeren. Het kanaal wordt nu een
stuk breder en we kunnen dus een beetje doorvaren.
Aan beide zijden van het kanaal loopt een (fiets)pad,
waar redelijk veel gebruik van wordt gemaakt, hetgeen
Bert sterkt in zijn mening dat er in België of gefietst,
zowel recreatief als wielrennen, of gevist en misschien af
en toe ook nog gewerkt wordt.
In de laatste drie sluizen, sluis 3 Mol, 2 Mol en 1
Lommel, met elk een verval van bijna 4,5 meter, krijgen
we weer keurig een lijn met een haak naar beneden.
We komen hier voor het eerst kleine beroepsvaart tegen.

Het mooie, vrije overnachtingsplekje voor sluis 5 Dessel

Het gaat allemaal vrij vlot en in tegenstelling tot
sommige eerdere dagen is het gewoon plezierig varen.
De laatste 25 kilometer komen we geen sluizen meer
tegen, wel een paar aanlegmogelijkheden en een
tweetal jachthavens, waardoor we lekker opschieten.
Wij hebben de indruk dat de Kempische kanalen,
althans het gedeelte dat wij gevaren hebben aanzienlijk
schoner zijn dan wat we de laatste twee weken in
Wallonië ervaren hebben, in ieder geval is de omgeving
stukken mooier.
Bij Bocholt draaien we de Zuid Willemsvaart op en
moeten bij sluis 18, om fraude te voorkomen, het vignet
van de Vlaamse Waterwegen inleveren.
Wij hebben het namelijk niet op de boot geplakt, maar

Sluis18 Bocholt, voor ons de één na laatste sluis in België

Vrijdag 10-8-2012 varen we bij een temperatuur van 25,8° om 14.12
uur via de Zuid Willemsvaart Nederlands Limburg binnen. Heerlijk!!

Afstand: 47,4 km.

Dr.uren: 5,8

aan de binnenkant van het raam gehangen, wat
enigszins begrijpelijk, niet de bedoeling is.
Na ruim twee kilometer varen we na een haakse
bocht over SB, sluis 17 Lozen in, waar we vlot
geschut worden.
Nog weer twee kilometer verder haal ik
opgelucht adem, want we varen Nederland
binnen. Ik vond de afgelopen weken een hele
belevenis en leuk om meegemaakt te hebben,
maar ben gewoon blij weer “thuis” te zijn.
Bij sluis 16 Weert moeten we een tijdje
wachten, maar het is mooi weer en lekker rustig
op het water.
Om 15.30 uur meren af in de knusse
jachthaven in het centrum van Weert. Het voelt
voor mij aan als een soort thuiskomen, dus
gaan we maar gelijk even de stad in en
wandelen door het fraaie winkelcentrum en over
de markt.
Het is vrijdag, dus haalt Bert, na ons eerst even
gemeld te hebben bij de brugwachter annex
havenmeester, net als vorig jaar, frietjes met
extra’s bij de snackbar aan de overkant.

Vaartijd: 6 uur 30 minuten
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Zaterdag 11 augustus

Van Weert naar de Polderveldplas bij Panheel

De gezellige haven van Weert, vlakbij het (winkel)centrum.

Als we opstaan is het enigszins bewolkt, maar later
komt toch ook het zonnetje door.
Na het ontbijt wordt de “Turbo” gepakt en gaan we
eerst boodschappen doen.
Er is hier in het winkelcentrum een grote AH en even
verder een Jumbo, die onze voorkeur heeft.
We brengen de boodschappen aan boord, doen op ons
gemak koffie en gaan dan nog even terug naar de
markt.
Om 13.00 uur willen we verhalen om water te tanken
en moeten dan noodgedwongen langszij bij een klein
omgebouwd vrachtscheepje, dat vanwege haar lengte
bij de watersteiger ligt afgemeerd.
Een half uurtje later varen we de jachthaven van
Weert uit naar sluis 15. We moeten even wachten op
een schut van beneden, maar worden dan toch met
nog een paar schepen vrij vlot geschut.

Ook bij Panheel moeten we even geduld hebben, want
na het invaren om 15.15 uur wordt er nog gewacht op
een aantal jachten. Achteraf komen we er achter dat
sluis Panheel zaterdags om 16.00 uur stopt, dus zijn
we nog maar net op tijd.
Sluis Panheel lijkt op de sluizen in België, groot verval,
gladde muren en weinig bolders voor jachten, maar we
hebben de laatste weken zoveel ervaring opgedaan dat
dit geen problemen meer oplevert.
We draaien de Polderveldplas op en zien aan de
steiger, waar we vorig jaar met de “Onderneming”
hebben gelegen, nog een puntje vrij, net genoeg lengte
voor ons en dus een prima plek.
Het is ondertussen een strak blauwe lucht met een
lekker zonnetje en een temperatuur van 26°. Achter ons
liggen twee schepen uit onze omgeving en verder is het
een beetje komen en gaan van voornamelijk Duitse
boten. Na het eten wordt het rustiger en genieten we
Het mooie kanaal van Wessem naar Nederweert.
van een heerlijke zomeravond met later voor het eerst
sinds weken weer eens een beetje TV kijken.
Afstand: 21,1 km

Dr.uren: 2,3

Zondag 12 augustus

Van Polderveldplas naar Asseltse plassen

Prima weer om een beetje te boenen met het schone
water van de Polderveld Plas.

Vaartijd: 2 uur 45 minuten

Vanmorgen wordt eerst de bovenkant van de boot
geboend, omdat we ons bijna schamen met zo’n vuile boot
door Nederland te varen, maar het is al een paar keer
gezegd, in België was dat onbegonnen werk.
Niet alleen het vaarwater is er smerig, we denken zelfs dat
de “Quattro” daar vuil werd van de regen i.p.v. schoon.
Het is weer een strak blauwe lucht met stralende zon en
een temperatuur van 27°, dus is het niet echt een straf.
Juist als we willen vertrekken, zien we in de verte de “Joy
Tug” van Joost en Thea Hoogendoorn de plas op varen.
We gaan ze even gedag zeggen en zien als we dichterbij
komen ook de helemaal nieuw geschilderde Valkvlet van
Lien en Gerard de Vos liggen. We gaan even kort bij hen
langszij voor een praatje en varen om 14.00 uur de plas af.
We willen via sluis Heel, maar horen dat die in het
weekend geen recreatievaart schut, dus zijn we verplicht
via sluis Linne en sluis Roermond onze reis te vervolgen.
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Voor sluis Linne is het druk tot zeer druk en liggen we bijna een
uur te dobberen, want het is wel een grote sluis, maar dan duurt
het ook lang voordat de vele jachten, ondanks de hulp van
stewards, vastliggen en het eigenlijke schutten kan beginnen.
Als ze dan net aan de benedenkant aan het invaren zijn, ben je
zomaar een uur verder voordat de sluis weer boven is.
Sluis Roermond staat open aan de bovenkant, waardoor we
gelijk kunnen invaren en bovendien is het grootste gedeelte
schepen en scheepjes in de diverse jachthavens van Roermond
achter gebleven, zodat we twintig minuten later weer de sluis
uitvaren, de Maas op.
Een paar kilometer verder is aan de oostelijke oever de toegang
naar de Asseltse Plassen, met direct daarna over BB een
betrekkelijk kleine plas waar twee lange steigers, vrijwel haaks
aan elkaar zijn.
Ze verkeren weliswaar in deplorabele toestand v.w.b. het plankier,
daar wordt ook voor gewaarschuwd, maar de stalen meerpalen
en het steigergeraamte zijn solide genoeg om een goede
overnachtingsplaats te bieden.
Bovendien is het gratis, wat gezien de locatie en conditie wel
logisch is, maar waar vindt je het nog in ons land?
De onveilige steiger op de Asseveldse Voorplas.

Afstand: 16,3 km

Dr.uren: 2,3

Vaartijd: 3 uur 15 minuten

Maandag 13 augustus

Van de Asseltse Plassen naar Venlo(Blerick)
Vanmorgen eerst ook het onderschip van de verschansing
tot de waterlijn goed gespoeld, geboend met shampoo en
weer gespoeld, zodat de “Quattro” weer enigszins
toonbaar is.
Om 10.30 uur varen we de plas af, het weer is wat
somberder maar de temperatuur is nog goed, zo’n 25°.
Bij sluis Belfeld moeten we weer even wachten, maar
kunnen later met een beetje passen en meten net met de
beroepsvaart mee schutten. Intussen is het wat
opgeklaard en komt het zonnetje af en toe door.

De Keverborg bij Kessel aan de Maas

Vanaf de rivier zien we in de totaal gerenoveerde
stadshaven van Venlo een SK liggen, dus draait Bert
even de haven in om te kijken wie het is en in ieder
geval even een praatje te maken.
Het is de SK 282, waarvan de eigenaren echter
zeggen geen verenigingsmensen te zijn, maar het al
dan niet lid worden nog eens in overweging te zullen
nemen. Bert laat een kaartje achter maar is niet
optimistisch. We verlaten de stadshaven weer, die
sinds de renovatie geen vrijhaven meer is, maar in
beheer bij WSV De Maas.
De prachtig gerenoveerde passantenhaven van Venlo.
Een paar kilometer lager uit varen we de, aan de
linkeroever in een gedeelte van de industriehaven gelegen, eigen haven van WSV De Maas in, waar we van de
dienstdoende havenmeester een prima plaats krijgen in box 14.
We liggen bijna naast de SK 226 van Hans en Ans Hoppzak, die hier hun thuishaven hebben.
In de namiddag wordt het drukkend benauwd en om 17.30 uur vallen er wat druppels, maar niet genoeg om de boel
eens lekker op te frissen, toch klagen we niet want tot nu toe hebben we prima weer.
Om een uur of half tien gaat Bert nog even een biertje kopen in de kantine, maar hij is al snel terug, want helemaal
in je ééntje drinken is niet bepaald gezellig vindt ie.
We krijgen telefoon van Rudy en spreken af dat we zullen proberen om woensdagmiddag in de buurt van Kerkdriel
te zijn, zodat hij met de “meiden” aan boord kan komen om een hapje mee te eten.
29

Afstand: 24,6 km

Dr.uren: 2,8 uur

Vaartijd: 3 uur 50 minuten

Dinsdag 14 augustus

Van Venlo naar de Kraaijenbergse Plassen

WSV De Maas beschikt over een eigen
dieselpomp aan het water, dus varen we om
09.00 uur de box uit om onze voorraad
dieselolie weer op peil te brengen. We
moeten even wachten maar om 10.00 uur
zijn de tanks weer vol en de portemonnee
leeg, want echt leuk is het met de huidige
dieselprijzen eigenlijk niet meer.
We willen vandaag naar de Kraaijenbergse
Plassen bij Cuijk om morgen op ons gemak
Kerkdriel te kunnen halen. Sluis Sambeek
zit niet tegen en dus draaien we 15.15 uur
de industriehaven van Cuijk in, gaan SB uit
en varen daarna BB eerst naar de vorig jaar
geopende Jumbo winkel aan het eind van de
plas Heeswijkse Kampen.
Deze maakt deel uit van een groot project
met woonwijken, maar ook kapitale huizen
aan het water en is tot een maximum
Het havenkantoor annex kantine en restaurant van WSV De Maas
doorvaarthoogte van drie meter bereikbaar.
Bij de jachthaven zien we de SK 324 van Ferrie en Adrie de Kraker liggen, we zwaaien maar gaan toch eerst even
door om boodschappen te doen. Als we later terugkomen zien we geen beweging aan boord en varen we door naar
de achterste plas om een plekje voor de nacht te zoeken.
Vrijwel alle geschikte plekjes zijn echter bezet en terwijl
de lucht inktzwart wordt, vergeten we door het zoeken
dat alle patrijspoorten open staan en als de wolkbreuk
los barst is de waterval binnen dan ook net zo groot als
buiten.
We besluiten in de haven van WSV De Kraaijenbergse
Plassen te overnachten en hebben daar geen spijt van.
Het is een prima haven met goede voorzieningen, zoals
een wasmachine met droger en een gezellige kantine.
Later op de avond, de havenmeester is er nog net om
waspoeder te kopen, ga ik nog een grote was draaien.
We moeten wel een beetje geduld hebben en lopen dus
wel een paar keer heen en weer om te kijken hoever die
is, maar om twaalf uur ’s avonds ligt alles weer droog en
gevouwen in de kast.
Ondertussen heeft Bert ook nog even een gezellig
De prima haven van WSV De Kraaijenbergse Plassen
praatje gemaakt met Adrie en Ferrie.
Afstand: 63,8 km

Dr.uren: 6,1

Woensdag 15 augustus

Van de Kraaijenbergse Plassen naar Kerkdriel

Appeltern aan de Maas met de St. Servatius kerk.

Vaarttijd: 7 uur 15 minuten

Het is niet echt zonnig maar een beetje bewolkt met een
temperatuur van 22°. De “Ferad” is al vertrokken.
Om even over 10.00 uur maken we los en verlaten WSV
De Kraaijenbergse Plassen en draaien even later de
Maas op richting Grave. Na een uurtje zijn we bij sluis
Grave waar we aan de wachtsteiger vastmaken.
We treffen hier de “Ferad” weer, die aan de binnenkant
ligt afgemeerd, een prima plek zo.
Om 12.30 uur zijn we geschut en varen we in een rustig
tempo de Maas af naar de sluis van Lith.
Tegenwoordig officieel de Prinses Maxima Sluizen,
maar gezien de oproepen, door de beroepsvaart is die
naam nog niet echt ingeburgerd en roept men nog
gewoon sluis Lith, die trouwens ook zo antwoordt.
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Ilse, onze oudste "snoeperd", is het zelf geen "snoepje"?

Ook hier moeten we een poosje wachten om daarna
voor het eerst in de nieuwe sluis van Lith te worden
geschut.
Tegen 16.00 uur maken we helemaal achterin het gat bij
Kerkdriel vast aan een verlaten steiger, waar we in het
verleden al vaker overnacht hebben en die
waarschijnlijk hoort bij een café op de dijk, wat al twee
jaar te koop staat.
Bert heeft deze plaats uitgeduid aan Rudy en inderdaad
een half uurtje later zien we ze al aankomen, compleet
met logeertrolley, want ze hebben besloten een daagje
mee te varen met Opa en Oma.
In de verte onweert het en zien we dikke regenvlagen,
maar bij ons blijft het bij een paar spetters
In de loop van de avond, na de koffie, gaat Rudy weer
naar huis en proberen de “meiden” elkaar in slaap te
praten, wat natuurlijk niet lukt, maar uiteindelijk wordt
het stil in het vooronder.

Afstand: 49,2 km

Dr.uren: 5,0

Vaartijd: 5 uur 45 minuten

Donderdag 16 augustus

Van Kerkdriel naar thuishaven “Het Balkengat”

Het weer is gelukkig weer een beetje opgeknapt en na een rustige
nacht met een aangename koele temperatuur, ruimen we de
beddenboel aan kant om gezellig aan de dinette te kunnen ontbijten.
Om 09.50 uur gaan we varen. De zon schijnt weer, de lucht is blauw
en de temperatuur ca. 26°. Dus geen klagen.
Vlak voor Heusden mogen Ilse en Romy van Opa kiezen of ze brood
willen eten of frietjes.
Tegen de verwachting in wordt het geen brood, dus draaien we de
voorplas op en maken even later in de stadshaven vast.
Terwijl we in de haven liggen, komt er nog even een voor ons
onbekende SK Paviljoen binnen varen, die echter
gelijk weer vertrekt, waardoor we geen gelegenheid hebben even
kennis te maken of een lid te werven.
Na de frietjes en het ijsje wandelen we nog even door het stadje en
varen dan naar de Wilhelminasluis bij Andel.
We kunnen gelijk naar binnen en varen even later over de
Afgedamde Maas bij Woudrichem de Boven Merwede op.
We hebben
stroom mee,
dus gaat het in
een aardige
vaart richting
Gorinchem.
Romy. ons "Lachebekje", maar o zo lief !!
Een half uurtje
later zijn we al bij de Peulensluis, die door Bert zoals
gebruikelijk gebeld is en dus openstaat.
Weer een kwartier later, rond 17.00 uur, liggen we keurig
afgemeerd in onze eigen box bij WSV “De Snap” in het
Balkengat, waar we een brandschone auto onder het
afdekzeil uithalen..
Met hier en daar toch wel wat gemengde gevoelens kijken we
terug op een enerverende reis door België, die wat ons betreft
De "Quattro" is weer thuis, nu wij nog..........
niet direct voor herhaling vatbaar is , maar door de
spectaculaire momenten en gebeurtenissen en niet te vergeten de aanwezigheid en gezelligheid van onze
reisgenoten, toch een overwegend positief gevoel achter laat.
Mochten we ooit nog eens België bezoeken weten we nu al dat dat beperkt zal blijven tot Vlaanderen en dan met
name de Kempische kanalen, alhoewel Gent en Brugge het bezoeken meer dan waard zijn..
Afstand: 52,6 km

Dr.uren: 5,3

Vaartijd 6 uur 50 minuten
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Totale afstand: 957 kilometer
4 historische bascule liften

Totaal dr.uren: 110
2 x de grote liftbak van Strépy Thieu

Totaal aantal sluizen: 66

waaronder…

1 x het hellend vlak van Ronquières.

Het kolossale liftgebouw van Strépy Thieu, in diepe (zondag)avondrust, genietend van de laatste zonnestralen.

De 32 meter brede waterkering in het toeleidingskanaal naar Strépy Thieu, met de toepasselijke naam "Blanc Pain" oftewel "Wit Brood".

Sfeervolle opname van de verlichting aan de bovenzijde van sluis Duffel, sterk ingezoomd.

32

