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Dinsdag 11 juli 

 

De tijd is weer aangebroken om in de pen te klimmen en een logboek van de vakantie bij te 
houden. Het is dinsdag 11 juli en de laatste verse boodschappen worden uit de winkels 

geplukt.Om 12 uur wordt de auto volgepropt en we verlaten de Turfberg. Het is al de hele dag 

snikheet.Als we om half een op de boot komen is de binnentemperatuur van de kajuit zo hoog 

dat de kaarsen die in hun houders staan 180 graden naar beneden zijn gezakt.Na een klein 

uurtje hebben we alles op zijn plek en starten om precies 14.00 uur de motor.We beginnen op 
2567.5 met de urenstand op de teller van de motor.We verlaten de Doeshaven en varen s.b. uit 

de Does op om na de brug b.b. uit te gaan de Oude Rijn op.Al snel is de tocht in volle gang en 

na Alphen a/d Rijn gaan we de Gouwe op.Spoorbrug staat open,das lekker. De twee 

hefbruggen bij Boskoop en Waddinxveen hoeven niet te draaien want daar gaan we onder 

door.Via de Julianasluis gaan we de Hollandse IJssel op. We hebben stroom mee en in een 
lekker gangetje zakken we de IJssel af.Om 19.00 uur meldt Loes ons bij de havenmeester van  

IJsselmonde. Intussen ga ik de kombuis in om een stukje lever met de daarbij behorende 

garnituren te maken.Om even voor achten zitten we aan het eerste vakantiemaaltje met een 

toost op een prettige vakantie.Nog even een journaaltje pakken voor het weer en dan gaan we 

de oogjes rust geven. 
 

Woensdag 12 juli 

 

Om half zeven wekt de zon 

mij en ben dan ook gelijk 
helemaal wakker en verlaat 

zachtjes mijn rustplaats om 

een potje thee voor mijzelf te  

maken,Loes drinkt toch geen 

thee.Op het achterdek drink 
ik mijn eerste mok thee,zink 

even weg in gedachten hoe 

vaak ik al in deze haven heb 

gelegen en met wie,om onze 

vakanties te beginnen.Al 
gauw wordt ook Loes wakker 



en ik start de motor.Om 7.00 uur vertrekken we uit de haven van IJselmonde. De eerste hele 

vaardag kan beginnen. We gaan de Nieuwe Maas op en via de Noord de Merwede op.Het 
weer is helemaal toppie zon aan de hemel en erg rustig op het water.Bijna geen vrachtverkeer 

maar ook weinig pleziervaart.We hebben stroom tegen en klimmen met een slakkengang van 

9 k.m. per uur naar boven.Na een aantal uren komen we bij de Afgedamde Maas. Wat is de 

natuur hier nog steeds mooi, heel veel groen en lekkere plekjes om je boot voor anker te 

leggen en even te zwemmen of lekker weg te dommelen  Via de Wilhelminasluis  draaien we 
om 14.00 uur de Maas op en vanaf nu zullen we hier de komende anderhalve week niet meer 

afgaan tot dat we bij Nancy in Frankrijk op ander water gaan varen De eerste sluis vandaag 

staat gewoon open en te wachten tot we binnen varen.Lith gaat draaien dat is een luxe want 

we hebben hier al vaak moeten wachten. Hierna gaan we af op de jachthaven van 

Maasbommel een steunpunt van de Unie van Watertoeristen.Dus voor ons niet zo duur.Als we 
hier aankomen worden we vriendelijk ontvangen door de dienstdoende havenmeester. Er is 

een prima box voor ons en binnen enkele minuten liggen we op deze plek.Het is hier zo warm 

dat we besluiten maar niet te koken.We gaan wel ergens een hapje eten .Er is geen restaurant, 

maar bij de plaatselijke snackbar hebben ze allemaal lekkere hapjes en we leven ons daar uit 

op een loempia met toebehoren een pintje en een ijsje toe.Een kop koffie doen we straks wel 
op de boot Na een zwoele avond gaat .Loes om 23’00 uur slapen en ik lees mijn boek van 

Dan Brown De Delta Deceptie uit. Dan kan ik morgen aan Harry Potter gaan beginnen De 

halfbloed prins ligt al een half jaar op me te wachten. Het is inmiddels doodstil om mij heen 

op de jachthaven.Mijn boek is uit en ik ga voldaan slapen het was een leuke ontknoping van 

het boek,tot morgen. 
 

 

 

Donderdag 13 juli 

 
Om tien over zes gaat er een boot de haven 

uit die totaal geen rekening houdt met zijn 

medewatersporters.Enkele schippers zijn dan 

ook een beetje,ja hoe zal ik het zeggen, een 

beetje link.Nu ik toch ook wakker ben ga ik 
de boot droog maken ,de waterkoker slaat af 

en ik kan mijn pot thee maken.Loes wordt 

ook wakker en vindt het tijd om gebruik te 

maken van de douche. Kan nooit kwaad, 

voor 50 eurocent komt ze helemaal fris weer 
terug. Om half acht vertrekken we uit de 

haven om de Maas weer op te stomen Ook 

nu is het rustig we koersen af op sluis Grave  

en wonder boven wonder we kunnen zo invaren.Het is hier zo rustig op het water dat ik me af 

vraag of er nog wel gevaren wordt door de vakantiegangers.Langs de oevers is wel wat zwem 
toerisme van de plaatselijke bevolking denk ik.Met een rustig gangetje komen we bij sluis 

Sambeek.Hier is het even wachten,mooi tijd om even te zwemmen. Alleen is het water ook 26 

graden maar je frist er wel van op. De middensluis is voor ons met nog een boot is het gelijk 

schutten.Als we 200 meter voorbij de sluis zijn begint de motor even in te houden en nog een 

keer en dan…….UIT….Geen paniek, rustig naar de kant sturen en bijna bij de kant anker uit 
,via de marifoon even doorgeven aan de sluis dat we met pech liggen zodat het verkeer het 

weet. De schippers die daarna uit de volgende schutting komen houden rekening met dit 

plezierjacht en varen heel rustig voorbij. De brandstofmeter geeft niet het juiste peil aan. Hij 



is blijven hangen op bijna leeg maar de tank is leeg.Gelukkig heb ik nog 50 liter reserve. Na 

dit te hebben getankt kunnen we weer verder, maar het is niet leuk om hier te liggen op die 
manier.Bij Wansum ga ik maar even naar binnen om nog 74 liter voor € 100.00 bij te tanken 

Het is goed aan de prijs.maar er moet nog 

15 uur gevaren worden om de tank af te 

vullen met mazout. Hierna varen we langs 

Venlo om door te varen naar de vluchthaven 
van Belfeld om hier lekker te zwemmen en 

de nacht door te brengen.Wel een beetje 

hobbelen maar dan weet je tenminste dat je 

een boot hebt en geen slingerhut,tot morgen. 

 
Vrijdag 14 juli.  

 

We zijn vroeg wakker met dit prachtige 

weer en na het ontbijt gaan we gelijk weg. 

Er kunnen hier nog geen boodschappen 
worden gedaan. De winkels gaan pas om 9.00 uur open.De sluizen Belfeld,Heel en 

Maasbracht gaan zeer vlot. Het is aan komen varen en schutten.Als we bij sluis Borne komen 

zit het niet mee. Wwe gaan er wel als eerste in maar hij bouwt de sluis helemaal vol met 

jachten.Helaas kan dit ook gebeuren. Alleen jammer als het zo warm is dat je zonder wind in 

zo’n sluis ligt,even afzien dus.Na een dik uur varen we de sluis uit,op naar Maastricht.Bij ’t 
Bassin van Maastricht is het superdruk er liggen al 4 boten te wachten om geschut te 

worden.De schuttijden zijn van 9.00 uur tot 19.00 uur Eenmaal in de jachthaven is er nog wel 

plek maar her is er wel erg vol.De capitainerie is van 9.00 tot 11.00 uur en van 17.00 tot 19.00 

uur open.Als we bij havenmeester € 15.00 gaan betalen(was vorig jaar nog € 1.25 de meter) 

voor een nacht incl sanitair en stroom vragen we waarom het zo druk is in de stad,hij 
antwoordt A.Rieu heeft het dit hele weekend het Vriethof van Maastricht in beslag genomen 

en het is drie dagen uitverkocht.Als we later de stad in gaan is het er een gezellige boel overal 

lekker druk en helemaal in de Weense sfeer.Terrassen zijn overvol en de restaurantjes puilen 

uit.We willen op het Vrijthof bij brasserie Monopole 

gaan eten maar het is er al zo druk er is geen 
doorkomen aan Bij een klein brasserietje op de 

markt is op het terras nog een tafeltje vrij wat we dan 

ook gelijk inpikken.Een lekkere visschotel laat ons 

door de uitbater verrassen.De huiswijn die hij erbij 

geeft idem dito.Na de koffie gaan we de stad nog in 
maar al gauw blijkt dat je nergens meer doorkomt 

Iedereen wil gratis meeluisteren als om 22.00 uur het 

concert van André Rieu begint.We besluiten om 

terug te gaan naar de boot en daar op ons eigen terras 

een pintje te nemen, hier is geen doorkomen aan.Als we in ‘t Bassin komen is het ook hier een 
gezellig drukke boel.In de kleine uurtjes zakt het geroezemoes weg en het bootjes volk gaat 

allemaal de kooien opzoeken, wij ook morgen is er weer een dag.  

 

 

 
 

 

 



 

 
Zaterdag 15 juli 

 

Op deze prachtige zaterdag gaan we eerst nog 

even de stad in. Er is een gezellige  markt om 

lekker doorheen te struinen.Daarna gaan we toch 
nog maar even het “Vriethof” op en drinken er 

een heerlijke espresso op ons brasserie terras.Het 

personeel van de stadsreiniging is hard aan het 

werk om het plein weer in top conditie te 

krijgen.Op de terugweg doen we de laatste verse 
boodschapjes voor het weekend.Eenmaal terug in 

de jachthaven gaan we gelijk weg en kunnen als 

laatste boot aansluiten in de sluis.De havenmees-

ter staat met een lijst in zijn hand de bootnamen te controleren en om te kijken of iedereen 

betaald heeft. Als dat zo is gaat hij schutten.Eenmaal aan de andere kant liggen er al weer 
boten die de stad in willen.De drie boten voor ons gaan de Maas verder af en wij gaan naar de 

sluis van Lanayen die zomaar gelijk open gaat en nog wel de grote kolk ook.Vorig jaar stond 

hier een tankauto van de firma Gielen tel nr. 012-451590 die komt op afroep -lekker 

makkelijk als je toch moet wachten voor een schutting.Ook op de Belgische Maas is het niet 

druk.Eenmaal op het Albertkanaal gaat het met dit rustige gangetje en mooi weer heel 
voorspoedig.Na drie uurtjes komen we bij de bunkerboot Neptunia. Daar leggen we aan en 

gaan de tank weer eens verwennen met 407 liter mazout ,de 

prijs is inmiddels ook hier al opgelopen naar € 0.81. Ook een 

emmertje schroefasvet en een gastank komen aan de beurt. 

Als dit achter de rug is gaan we naar de Roei en Zeil 
vereniging van Luik. Even voorbij het standbeeld van 

Koning Albert b.b uit. Deze plas wordt gebruikt om kinderen 

te leren zeilen.Helemaal aan het einde is een stuw die de de 

eigenlijke splitsing is van de Maas en het Albert kanaal.Op 

deze plek hebben we afgesproken met de Fam van der Werf 
met de Klooskotter My Way Schipper Kees,schipperse Ans,zoon Bas en niet te vergeten de 

scheepshond Eddy Er is ruimte genoeg om af te meren,Even melden in het clubhuis wat de 

bedoeling is en dat er in de loop van de dag nog een schip bij komt,allemaal geen 

probleem.Een wandeling over de pier splitsing waar veel mensen liggen te zonnen.Met een 

beetje zwemmen en lezen komen we de middag verder door.Om half vijf belt Kees dat hij bij 
het tankschip ligt waar wij eerder die dag ook al waren Hij is dus heel dicht bij. Om half zes 

vaart hij de plas op en meert naast ons af Na even bij gepraat te zijn van beide kanten nemen 

we maar eerst een borrel en proosten op een gezellige 

vakantie.Kees is donderdagavond vertrokken uit 

Leiden.Via het Rijn Schie kanaal en de Rotterdamse 
Parksluizen De volgende morgen de Oude Maas op.en 

dan naar boven via de Waal naar sluis Andries om dan 

ook de Maas op te komen en de zelfde weg te volgen 

die wij een aantal dagen ervoor ook gevaren hebben. 

s’Avonds in Venlo gestopt na ruim 16 uur varen is er 
wel war nachtrust verdiend.Op zaterdag in een keer 

door naar Luik waar we nu aan de borrel zitten.Om half 

zeven even naar de kantine van de vereniging om liggeld te betalen, Als we daar aankomen is 



het een gezellige boel. We worden zeer hartelijk ontvangen en krijgen gelijk een pintje 

aangeboden die wij als echte Hollanders dan ook gelijk accepteren.Na wat heen en weer 
gepraat en dat we het hier de vorige keer zo naar ons zin hadden pakt de waard het gastenboek 

en kijkt of we er in staan. Ja hoor in 2003 waren we hier ook.We nemen nog een pint en 

willen betalen maar nee hoor we hoeven alleen de drankjes te betalen en verder niets  wij 

vinden het gewoon gezellig dat jullie hier zijn.Achteraf bleek de man de voorzitter van de 

club te zijn.Om 8 uur werden we door de dames uit de kroeg gehaald want ze wilde eigenlijk 
wel eens wat eten en wij natuurlijk ook. Dus naar de boten en daar wat lekkers gemaakt na 

koffie nog even kletsen en een vaarplan maken voor de komende dagen,en dan de oogjes 

maar weer toe 

 

 
Zondag 16 juli. 

 

Gisteravond hebben we afgesproken  om 8.00 uur 

laten we de kade van de roei verenging achter 

ons.Namen is 4 sluizen en 8 uurtjes varen dat moet 
ruim te doen zijn. De zon staat al knap te branden als 

we om even voor half acht het achterdek  in orde 

brengen marifoon,radio,verrekijker,foto camera en 

natuurlijk de waterkaart:carte guide de navigation 

fluviale. 
La Meuse et le canal de l’Est de Liège à Corre 

Als we om half negen Luik binnenvaren zien we dat 

de hele kade aan s.b. is vol gebouwd met markt  

kramen. Eerst heel veel kleding en tassen daarna gaat het over in fruit en groenten om daarna 

in een tweedehands en rommelmarkt over te gaan.Het 
laatste gedeelte is bloemen en planten.Luik is een van de 

oudste steden van Wallonië. Veel oud en nieuw door en 

tegen elkaar gebouwd.Ook de bruggen doen hier en daar 

aan Parijs denken.Als we de sluis van Luik naderen wordt 

de omgeving wat minder fris. Ook het publiek op de kaden 
is anders.Bij de sluis aangekomen gaat de deur gelijk open 

maar hij laat ons wel een half uurtje wachten voordat er 

geschut gaar worden.De volgende sluizen gaan allemaal 

redelijk snel. De omgeving van de Maas en de steden die er 

aan liggen worden steeds leuker en 
mooier.Rond 16.00 uur leggen we de lijnen om 

de bolders van Namur.We nemen plaats in een 

bocht van de Maas waar wat schaduw is want 

de temperatuur is inmiddels opgelopen tot ver 

boven de dertig graden.Als de boten liggen 
duiken we even de Maas in om af te koelen 

daarna een lekker koud biertje en een zondags  

bittergarnituurtje,olijfjes, nootjes, meloen met  

ham en wat kaasjes.De havenmeester komt de 

rust verstoren en wil dolgraag zijn liggeld 
innen € 6.00 alleen om je lijnen vast te knopen 

aan de kade.Nu deze knaller betaald is gaan we de stad in en kijken of we een genoeglijk 

restaurantje kunnen vinden waar we buiten op een terras kunnen genieten van het weer en het  



eten.Op een van de pleintjes midden in de stad waar veel restaurantjes zitten zoeken we er een 

uit die ons mag gaan verwennen.De keus is rijkelijk de keuze valt op wat visgerechten met  
natuurlijk Belse frieten en salade,tof wit huis wijntje en we gaan er tegen aan.Na deze 

uitspatting gaan we de stad door. Even kijken naar iets wat nog niet bekend is.Als er 

onderweg een ijstent wordt gesignaleerd wordt die aangedaan en er wordt zich tegoed gedaan 

aan een koude versnapering.Bij de boot aangekomen gaan er geruchten van koffie of wat  

fris?? Nu eerst maar koffie met een snoepje!!!! De uurtjes lopen voorbij en rond de klok van 
middernacht gaan we de lakens maar opzoeken morgen rustig naar Dinant 

 

Maandag 17 juli 

 

De zon meldt zich alweer voordat de bemanning boven 
water komt. Om half 8 ga ik de boulanger opzoeken en 

lekker vers brood halen om dan straks onder het varen 

lekker te ontbijten.Vroeg varen is met deze temperatuur 

prima. Even na achten gaan we de eerste sluis door.De 

omgeving wordt steeds mooier,hier en daar zijn de 
klimmers alweer op de rotsen.Luxe kasteeltjes en 

landhuizen van de beter bedeelde Belgen versieren de 

wallen.Na de lunch komt Dinant in zicht. Na de sluis zien 

we dat de steiger bijna leeg is,plek zat dus.Als de boten vast liggen is het 13.15 uur 6 sluizen 

en 5 uurtjes varen.We gaan te voet naar de Del Haize de grote super aan de Maas bij 
Dinant,Lekker koel en heel veel lekkere dingen.Er wordt van alles gekocht en er wordt zo’n 

honderd euro door ons achter gelaten.Terug op de boot pak ik de fiets om lekker in de buurt te 

fietsen Goed voor het buikje toch!!!Na een uurtje is  

het al weer tijd om een pintje te pakken.Daarna gaan 

we ons mosseltentje opzoeken,lekker terras en veel 
keus,Het hele koppel neemt een mosselpannetje naar 

zijn eigen keuze.Met wijn of knoflook enz natuurlijk 

frieten en brood.Als  de mondjes stoppen met eten 

kiezen we voor gewoon koffie en daarna even lopen. 

Als dit gebeurd is gaan we aan boord nog even 
nakletsen en nemen nog maar een wit wijntje.De 

nacht  is heel warm en we blijven tot laat genieten 

van de zwoele nacht om dan toch maar weer een 

poging te doen om te slapen met deze temperatuur 

28 graden ppfffffffffffff  
 

 

 

Dinsdag 18 juli 

De bakker is niet verder dan 3 minuten lopen van de boot en hij bakt ze al bruin van af 7.00 
uur.De eerst sluis van de 10 vandaag tot Fumay is nog geen 10 minuten en de lichten geven al 

groen voordat we er om gevraagd hebben.Het is half negen en de temperatuur loopt alweer 

naar de 25 graden,dat wordt weer zweten dus.Na de sluis van Anserremme is een prima 

ligplaats om de boot neer te leggen als je een dagje wil gaan kanoën op de Lesse. Er zijn 

tochten van 10 a 12 km en van 25 km. voor de toppers.Aangezien we dit al een keer gedaan 
hebben doen we dit deze keer niet.De natuur in dit zuidelijk gedeelte van De Belgische 

Ardennen of Noord Frankrijk hoe je het wilt noemen is groen en met veel bossen.Bij de 

volgende sluis aan gekomen zijn we met een vloot van 8 boten die allemaal naar Frankrijk 



gaan, volle bak dus.Eenmaal bij Givet aangekomen gaan alle schepen naar de laatste 

tankplaats voor Frankrijk. Hier kunnen we nog rode diesel of wel mazout  bunkeren.In de 
kleine winkel die er bij is kun je nog van alles kopen. Ook is er nog en bakker verderop,voor 

de liefhebbers nog een friterie ook. 100 meter verder 

op is de eerste Franse sluis waar we ons Vignette 

péage plaisance kopen Er zijn drie categorieën die 

worden berekend over de totale vierkante meter prijs  
lengte x breedte.Kleiner dan 25 m2, 25m2  tot  40m2 

40 m2 en meer Wij vallen in categorie 2 en dat €  

52.70 Hiermee kan je dan 15 dagen door Frankrijk 

varen.Maar het is ook mogelijk om een langere 

vergunning aan te schaffen maar dan wordt de prijs 
ook hoger.Het voordeel is dat alle sluizen gratis zijn 

en in heel veel steden gratis water stroom en 

aanleggen is inbegrepen.Als deze beslommeringen gedaan zijn gaat de sluis open en kunnen 

we met een gerust hart Frankrijk invaren.De 

provincie heet officieel Le Nord Meusien.De eerste 
aanlegplaats is in de stad Givet. Daarna komt de er 

een tunnel die niet zo gek hoog is 3.45 m en zeker 

niet mooi afgewerkt. Een lichtje aandoen is wel 

verstandig. De breedte valt mee even 6.00 meter. 

Bij Vireux-Wallerand komt de volgende 
mogelijkheid om te overnachten maar wij varen 

door naar Fumay.Als we hier om 18.00 uur 

aankomen is er nog precies een plek waar de 

Periquita met een beetje passen,meten en schuiven 

in kan en de My Way daar weer tegen aan.We liggen,het is tijd voor een lekker koud biertje 
de eerste van vandaag want water hebben we nu wel genoeg gedronken.Na deze 

versnaperingen gaan we de inwendige mens voorzien van een lekkere gegrilde gamba’s in 

knoflook boter.Hierna volgen nog diverse soorten vlees met rauwkostsalade en twee baguettes 

dit wordt allemaal begeleid door een heerlijk glas wijn.Als de afwas is gedaan gaan we even 

lekker de beentjes strekken.De avond is nog erg zwoel 
de temperatuur gaat niet meer onder 25 graden. We 

blijven tot laat buiten zitten lezen, praten en van zelf 

gaat iedereen naar zijn eigen bed om te genieten van de 

nachtrust.      

 
Woensdag 19 juli  

 

We worden laat wakker even voor achten. Dit komt 

waarschijnlijk omdat we nog niet in de zon liggen maar 

onder de bomen Dit geeft best wat beschutting voor de 
vroege ochtendzon.Het is ook wat minder warm in de boot 

daardoor.Als er ontbeten is gaan de prutteltjes weer aan en 

om iets na negen is de eerste sluis er weer,maar met al die 

automatische sluizen gaat het zo makkelijk en snel. We 

gaan als een speer tot er een sluis dubbel rood geeft. Er ligt 
een Belg in die het niet goed begrepen heeft. We leggen het 

aan hem uit en hij zegt dat hij het begrijpt.Er komt iemand 

van de V.N.F. en het is zo verholpen en de Belg gaat er uit 



aan de boven kant ofwel ‘montant’. 

Wij kunnen er even later aan de beneden kant in.Als we hem een sluis verder weer inlopen 
gaat het weer niet goed en dit gebeurt daarna nog een 

keer totaal drie maal,Een echte Belg zou zeggen “wat een 

onnozele kloot” Volgens mij vindt hij dat zelf ook.Hierna 

blijft hij op een wilde aanlegplaats liggen. We passeren 

hem maar hij kijkt niet op of om(zou ik ook niet doen) 
Om 17.00 uur leggen we aan bij de halte Fluviale 

Charleville-Méziéres een prachtige jachthaven met een 

grote camping erbij. Als de boten een plekje hebben 

duiken we allemaal het water in om af te koelen. Zelfs 

Eddy wil het water in samen met Ans en Bas. Kees houdt vanaf de kant een oogje in het zeil 
maar de hond geniet duidelijk net zo als zijn baas en bazin. Eten kun je op de camping,als je 

dat wilt zijn er kleine maaltijden.Aan de andere kant van de haven ligt het gezellige stadje 

waar je ook prima kan eten in div restaurantjes ook de bakker  en dergelijke bevinden zich 

daar.Ook voor de fietsers is dit een heel gezellige stad.Als je wil betalen voor je ligplaats dan 

moet je je gaan melden bij de camping. Maar 
die is niet altijd open. Toen wij er naar toe 

liepen was de receptie gesloten,Jammer voor 

de receptie dat scheelde hun 2 x € 12.20 tja 

daar hebben we maar een flesje wijn van 

gedronken Je moet je geld toch ergens aan 
uitgeven!!!!!!!Maar voor dit geld hebben we 

dan wel”water en e.v. stroom gratis.Wij 

hebben deze avond op de elektrische 

bakplaat van de My Way wat kleine hapjes 

gemaakt zoals wat zalm, garnaaltjes, 
ribbekes,en kleine stukjes lever met spek 

omwonden. Ook het geroosterd brood met 

olijfpesto is heerlijk. Een maaltijd die tot in de kleine uurtjes heeft geduurd.Toevallig is er nog 

wat Mateus rosé die dit allemaal nog lekkerder maakt, Poe poe wat hebben we het slecht en 

daarbij is het ook nog eens 24 graden om 23.30 uur.Als de boel is opgeruimd gaan we al bijna 
slapen,nog een afzakkertje en de dag zit er op Snurk,snurk voor ons allen. 

  

 

Donderdag 20 juli 

Vandaag zijn we vroeg wakker. De reden: Het is nog warmer geworden en we drijven onze 
achterkajuit uit.Het is niet afgekoeld en al heel vroeg gaat de 

temperatuur naar de 28 graden.Ik ga de fiets pakken en zorg 

voor lekker vers brood Het stadje is nog geen 10 minuten fietsen 

om een bakker te bereiken.Als  ik terug kom zit alles te wachten 

in afwachting op het brood. Makkelijk hé zo’n mobiele 
bakker.De motoren worden gestart en onderweg gaan we wel 

ontbijten.Vandaag staat als bestemming Stenay op het 

program.Onderweg zijn er nog veel meer leuke plekjes ,zoals 

Pont-a Bar .Hier ga je eerst door de sluis en dan ligt er een oude 

spits waar je heerlijk kan eten een prima restaurant. Hier ga je 
naar toe als je keuze is gevallen voor een trip over de La Marne 

naar het Champagne gebied en dan verder door over de Seine en 

dan naar Parijs.Maar dat doen we even niet.Op dit stuk Maas 



hebben we vandaag ook weer 10 sluizen,allemaal vol automatisch.Als we door Sedan komen 

is er plaats genoeg om aan te leggen maar dat doen we nog 
niet.Ook Mouzon heeft nog plek genoeg.Het vaarwater dat 

we gevaren hebben vanaf Givet tot aan Dun-Sur Meuse heeft 

sluis openingstijden van 7.00 tot 19.00 uur Vanaf daar tot en 

met Saint-Mihiel is het s-morgens 2 uur later 9.00 uur 

dus.We hebben maar 1 sluis die niet mee werkt de rest gaat 
helemaal goed,aanvaren,invaren,schutten en uitvaren. Echt 

een kwestie van 10 minuten per sluis,heerlijk.De bergachtige 

omgeving is een heerlijk vaargebied met heel veel mooie 

plekjes op de oevers.Om 18.15 uur liggen de schepen op hun plekje in Stenay.Als we net 

lekker aan een biertje zitten komt een charmante dame aan de boot die zich voorstelde als de 
havenmeester.Ze heet ons van harte welkom in Port de 

Plaisance O.T.S.I.du Pays de Stenay.Maar wil wel €  7.00 per 

boot vangen stroom en water zijn gratis.Als we haar vragen 

waar je lekker kan eten begint ze te glunderen en zegt met 

een brede glimlach,Hotel Le Commerce bij Patrice en 
Sylvettee Gilbin. Ze vraagt of we morgen ook nog blijven,als 

we dan een uurtje tijd hebben dan moeten we het, Musee 

Europeen de La Biere bezoeken in de citadel van 

Stanay(1610) met o.a. 

mouterij,hopkamer,brouwruimten,gistkelder,enz Maar dat 

weten we nog niet. Als we rond half 8 aanstalten maken om 
te gaan eten komen we haar weer tegen en ze wenst ons een 

Bon Appetit Als we na 5 minuten bij het hotel aankomen is  

het nog erg rustig binnen. Even hebben we onze 

twijfels,maar kom we volgen onze gevoelens en weldra 

binnen hebben we zelfs een  heerlijke airco en een gezellig 
interieur.Als aperitief nemen we een droge witte huiswijn, 

Als die geserveerd wordt geeft de serveerster als suggestie het Menu du Chef  Rauwe zalm 

met een huis gemaakte kruiden dressing ,Licht gefruite coquilles afgeblust met witte wijn en 

citroen Gebakken kalfsnieren en zwezerik in een romige tijmsaus Ans heeft als extra 

kikkerbillen in knoflook om te proberen Als we eenmaal 
zitten loopt het hele restaurant vol en weldra zijn alle tafels 

bezet,gezellig Na al dit lekkers vraagt de gastvrouw of we 

kaas of ijs willen nou wij doen kaas..Als dessert komt er een 

kaas plateaux met 20 soorten kaas. Als we vragen maak maar 

een mooi bordje met alles erop voor iedereen kijkt ze heel 
vrolijk en vraagt,vinden jullie alles dan lekker???Wij 

knikken allemaal en er wordt een prachtig bord gemaakt met 

tien soorten bijna niet op te krijgen,maar we laten ons niet 

kennen.Flesje rood erbij en we winnen van de kaas.Hierna 

past alleen nog en dubbele espresso.Met een vriendelijke 
glimlach komt ook de rekening, Deze valt mee voor zo’n 

lange avond.Bij het verlaten van het restaurant kijken ze heel 

verschrikt op dat er al die tijd een hond als Eddie op de 

grond gelegen heeft zonder ook maar een kik te geven Als  

we om even na middernacht buiten staan zijn we zeer 
tevreden en gaan met een grote omweg naar de boot want er 

moeten wel een paar kilootjes af hierna.. De nacht 



temperatuur is nog steeds veel te hoog 26 graden om 00.30 uur dat wordt weer zweten 

vannacht met een fles water naast je bed.  Eenmaal in de boot zijn we zo onder zeil. 
 

 

 

 
 

Vrijdag 21 juli Ondanks het feit dat  we om 01.00 pas zijn gaan slapen zijn we vroeg wakker. 

De zon doet weer verschrikkelijk zijn best om ons op te warmen,en dat lukt,om half zeven zit 

ik alweer op mijn achterdek,zwembroek aan bakkie thee in mijn hand.Als ik de plaatselijke 

bakker met mijn komst heb verblijd en daar wat lekkere broodjes heb gekocht loop ik nog 
even door het stadje,wat zowaar al redelijk in leven is.Eenmaal bij de boot zie ik Kees met  

Eddie lopen,die zijn er dus ook vroeg uit.Ik geef hen het ontbijt voor de familie en Ed kijkt  

mij aan van ?en ik nou? Een aai over zijn bol en ook hij is tevreden.In de kom waar we liggen 

is het al bloedheet. We gaan hier weg,starten en varen,op naar Verdun.Als we Dun-sur-Meuse 

naderen vertrekt er net een Zwitserse boot die net voor ons uit gaat.Bij de volgende sluis  
schiet het niet op met deze boot.Vaart heel 

langzaam in, oké legt 3 lijnen vast, oké gaat 

daar met drie man aan hangen als het water de 

sluis binnenkomt. oké Maar als de deuren 

weer open gaan gaat hij er zo langzaam uit dat de 
deuren alweer dichtgaan als de derde boot 

er nog net niet helemaal uit is,dat is niet 

oké.De Zwitser heeft daarna ook echt en 

slakkengang maar we kunnen niet echt voorbij 

lopen omdat het water hier vrij smal is en er 
ook geen diepgang is..Na 2 sluizen met de slak 

zie ik de kans om hem voorbij te lopen, Hij zit 

dus nu tussen ons in.Bij de volgende sluis is het dus anders,ik los  en eruit Kees een beetje 

duwen en de Zwitser voelt de hete adem in zijn nek.Na 200 meter loopt Kees hen op en we 

gaan met 2 boten door en laten de Zwitser achter.De volgende sluis doen we weer met 2 
boten.Aangezien het hier nog met handbediening is doet Bas zijn uiterste best om te zorgen 

dat het 2 x zo snel gaat en helpt de sluiswachters wat soms best leuke meiden zijn en met deze 

temperatuur hebben ze ook niet zo veel aan en dat vindt Bas erg mooi.De natuur en 

landschappen zijn hier erg mooi het wisselt tussen bergen en dalen met soms piepkleine 



stadjes van wel 10 huizen.Als we de buurt van Verdun naderen zien we de grote massagraven 

met al die witte kruisjes van de onbekende 
slachtoffers van de eerste wereldoorlog. De 

oorlogsmonumenten zijn hier in dit gebied zeer 

talrijk.Straks in Verdun is dat nog duidelijker.Om 

16.00 uur varen we de Port de Plaisance binnen 

van Verdun. Het is hele maal vol zo als altijd.Via 
de marifoon krijg ik een oproep “hallo Periquita 

Hier de Eleonora”het is de boot van Elly en Rob 

Huisman,die hier in de haven ligt en ons aanbiedt 

om allebei langszij te komen,want er is nergens 

plek om af te meren.Wij nemen dan ook het 
aanbod aan. Eerst de My Way en dan de Periquita 

daar weer tegen aan. Na de gebruikelijke gesprekken van de onderlinge ervaringen van de 

tochten nemen we gezamenlijk een versnapering en proosten op een goede vakantie en een 

gezellig verblijf in Verdun.Aan de overkant wordt een groot podium opgebouwd voor het 

muziekconcert van zaterdag.De boulevard van Verdun is gezellig druk met veel volle 
terrassen en slenterende toeristen.Na het aperitief gaan we de stad in op zoek naar een gezellig 

restaurantje met terras om te eten.We zitten op de boulevard bij L’Atelier En bestellen hier 

een Carpaccio de thon met saumon fumé,daarna magret de canard met heerlijk garnituren,De 

huis wijn is een chardonnay lekker droog niets mis mee. Als we de tweede fles bestellen 

smaakt de wijn naar kurk,niet te ……..Maar hij gaat terug en na 2 andere flessen hebben we 
weer en goede, Ze waren niet blij met ons,jammer maar hij was niet te ………We drinken 

hier maar geen koffie dat doen we aan boord. Ik maak wel een lekkere Irish coffee en daar 

kunnen Ans en Kees zich best in vinden.Met een lekker muziekje en nog wat knabbels en 

babbels sluiten we dag af en gaan de warme achterkajuit opzoeken. 

 
Zaterdag 22  juli   

Als we om half 8 wakker worden zien aan de 

overkant van de boulevard van Verdun dat er 

een aantal boten aanstalten maakt om weg te 

varen. We maken dan de lijnen los en bedanken 

Rob en Elly voor hun gastvrijheid om een 

nachtje aan hen vast te liggen.De drijvende 

steiger aan de overkant heeft ook water en 

stroom dus de elektra voorziening is zo weer 
aangesloten.Dit is wel prettig als je een paar 

dagen wil blijven liggen.De temperatuur is 

inmiddels al weer boven de 30 graden. De 

koelkasten hebben het erg moeilijk om alles op 

de gewenste temperatuur te houden.Kees komt verse broodjes brengen dus eerst maar even 
ontbijten.Na het eten gaan we naar de super, een klein kwartiertje lopen  en dan zitten er drie 

supers bij elkaar.Wij nemen de Intermarche en de Lydl.Als 

de wagentjes gevuld zijn gaan we terug naar de boten en 

willen eigenlijk vandaag niet zoveel meer doen.In de loop 

van de middag gaan we toch maar even winkelen en 
worden zo hier en daar nog wat eurotjes uitgegeven. Na 

een terrasje op de gezellige boulevard van Verdun gaan we 

restaurantje zoeken buiten het toeristen gebied.Al gauw 



komen we bij een klein zaakje La Cloche waar alleen Fransen zitten en gaan dus hier op het 

terras zitten en al spoedig krijgen we de kaart met heel veel lekkere gerechten uit de 
streek.Zoals heel veel visgerechten en een aantal lamsvleesvariaties. Bij het aperitief krijgen 

we een amuse van asperges in een klein kopje met een crèmesoepje zeer hoog op smaak.  Wij 

nemen allemaal een menu met lekkere vis gerechten. Vooraf een moot verse zalm met een 

licht rooksmaakje in een huis gemaakte dressing met twee grote garnalen plus lekkere kleine 

warme broodjes met olijven tappenade.Een Pinot Blanc uit Benwihr Alcase er bij. Lekker vol 
van smaak en past er prima bij.Als hoofdgerecht komen er diverse soorten gebakken vis met 

garnituren,heerlijk.Als dessert kunnen we kiezen uit kaas en aardbijen met slagroom,we 

nemen van alles wat .Geen probleem bij La Cloche.We sluiten af met heerlijke espresso. ..Na 

nog een wandelingetje gaan we de boten opzoeken want er was al een hoop herrie vanmiddag 

bij de repetitie op het grote podium.De eerste band heeft al een uurtje gespeeld als we 
aankomen.Om 22.00uur komt de tweede band die beste klanken over het water laat klinken. 

We genieten dan ook met dit gratis concert Omstreeks 24.00 uur middernacht klinkt er 

gestommel en licht flitsen om gevolgd te worden door een eerste drup regen.Na een klein half 

uur komt het met bakken uit de hemel en de boulevard van Verdun stroomt leeg iedereen gaat 

of de kroeg in of naar huis.Ook wij gaan genieten van een verdiende nachtrust.. 
Zondag 23 juli 

De bui regen van vannacht heeft alles redelijk 

opgefrist maar als de zon weer boven de huizen 

komt is het weer bloedheet en de temperatuur gaat 

weer naar de 33 graden.We zitten op het 
achterdek aan een gekookt eitje,verse croissant, 

jus d’orange en sterke koffie. Hierna wordt de 

fiets van het dek gehaald en ik ga even lekker op 

de pendalen door Verdun.Iedereen doet waar hij 

zin in heeft,gewoon lekker vakantie.Na de lunch 
willen we toch wat gaan doen. Ik ben even naar 

de toeristeninformatie gegaan en heb een pak 

leuke folders mee genomen. Het jaar 2006 staat in 

het teken van de 90
e
 herdenking van de slag bij 

Verdun(1916-2006) Het staat allemaal onder het 

hoofdstuk van De slagvelden van Verdun en de Rode 

Zone.o.a Fort van Douaumont,Ossuarium van 
Douaumont,musee de plein air.In dit 

openluchtmuseum liggen over een lengte van 14.5 

k.m. ,een aantal, deels bewegwijzerde,routes soor het 

slagveld.Hier kan je nog oud oorlogstuig,zoals hulzen 

en soms ook nog wapens vinden.Vanmiddag gaan we 
de La Citadelle souterraine,de ondergrondse citadel 

van Verdun,bezoeken.Hier wordt de geschiedenis van Verdun verteld in de tijd van de eerste 

wereld oorlog. Als we de hal binnen komen voelen we de kou al uit de kelders komen.Er 

wordt ons een deken aangeboden want het schijnt er erg fris te zijn.Eenmaal onder de grond 

aangekomen stappen we in een mini treintje wat ons door de gangen van de citadel brengt.Het 
verhaal wordt volledig in het Nederlands verteld.Erg interessant en leerzaam.Er is heel veel 

filmmateriaal van deze oorlog bewaard gebleven.Natuurlijk sluiten ze af met de grote 

hoeveelheid slachtoffers die gevallen zijn voor deze strijd.Na een klein anderhalf uur gaan we 

de koelte verlaten om van 12 graden muffe vochtige lucht weer in een bom van hitte te komen 

van 37graden. 
 



 

Effe wennen.Dit alles is ook op www.verdun-tourisme.com 
terug te vinden.Het wordt tijd voor een lekker fris pintje op 

een lekker terras of zo.Op de fiets vanmorgen heb ik een 

hotel met groot terras gezien en ook nog een lekkere 

uitgebreide restaurantkaart.Na het aperitief gaan we hier 

naar toe.We worden ontvangen door een zeer druk doende 
garcon, volgens Kees een homo. Hij geeft ons een heerlijk 

advies van Carpaccio de thon,magret de canard en een 

dessert naar keuze.We nemen ook de wijn van het huis 

Coteaux Coiffy blanc prima gekoeld en nog eens met koeler lekker met dit warme 

weer.Voldaan staan we 2 uur later weer op om onze weg naar de boten in te gaan. Bij de boot 
aangekomen zien we,als we op het achterdek nog een afzakkertje nemen ,dat de vissen boven 

water springen het lijkt wel of ze honger hebben,We geven de visjes nog wat oud brood wat 

met volle energie wordt opgegeten Zo sluiten we een lang weekend af in Verdun.Morgen 

gaan we onze “weg” vervolgen naar St,Mihiel. 

 
 

.Maandag 24 juli 

 

Ook vandaag is het weer een stralende dag met blauwe hemel het wordt wat eentonig maar we 

hebben het nog steeds naar ons zin ondanks deze hittegolf. Na een wat rumoerige nacht 
,veroorzaakt door de schoonmaak ploegen van Verdun die de stad weer in topvorm willen 

brengen,want toeristen en lokale bevolking maken in een weekend best veel rommel.Maar 

ook dit hoort erbij..Natuurlijk een beetje brood halen en dan na drie dagen Verdun gaan de 

lijnen los naar de sluis van Verdun. Als we om half negen bij de sluis komen is er nog geen 

leven de eerst volgende schutting is om 9.00 uur.Als we liggen te wachten komt ook de 
Eleonora van de Huismannen er aan en weldra komen er steeds meer schepen uit de Port de 

Plaisance die verder willen. Wij gaan als eerste met ons tweeën door de sluis. De sluis 

wachter ziet al die schepen liggen en vindt het beter om de schepen 2 voor 2 te schutten.Na 

een aan aantal sluizen varen we het gebied van De Côtes de Meuse en Saint-Mihiel binnen de 

natuur is hier weer top,als je van veel bossen houd.Om drie uur houden we het voor gezien,er 
is nog een plekje bij de port de Plaisance van Mihiel en das weer mooi voor vandaag.We gaan 

gezellig het stadje in,kijken of er wat loos is.Bij de super die we tegen komen zien we lekkere 

hapjes voor een b.b.q aldus besluiten we om vandaag  op de boot een lekkere b.b.q. te 

maken.Na alle voorbereidingen hebben we een koninklijke maaltijd die wel 2 a 3 sterren mag 

hebben,als die ook voor b.b.qen gegeven wordt..In Saint-Mihiel kun je ,als je er wat langer 
blijft,een heleboel historische gebouwen,museums,en nog veel meer wetenswaardigheden 

over de 1
e
 w.o. bezoeken. Wij hebben ons beperkt tot een kleine wandeling door het 

plaatsje,een volgende keer misschien. 

 

Dinsdag 25 juli 
 

Vandaag kunnen we weer uitslapen,de 

sluizen zijn hier weer geautomatiseerd en 

draaien niet eerder als 9.00 uur.Vanaf 

Charleville waren het 
handgedraaide/bediende sluizen.Na een 

aantal sluizen lopen we de luie Zwitsers 

weer op. Als ze ons zien geven ze wat 



meer gas en duiken alleen de sluis in.We kunnen het niet helpen maar we zitten ze zo weer op 

de hielen.Als we Commercy binnen lopen leggen ze aan s.b. aan. Hier is een grote Aldi aan 
het water. Lekker makkelijk maar wij hebben niets nodig en varen door.Het is nog steeds erg 

warm en we willen eigenlijk wel zwemmen maar dat is hier helaas niet mogelijk. Erg vervuild 

water zo hier en daar zelfs een kadaver van een hert.De watertemperatuur is inmiddels 29 

graden c.Als we bij de Fluvial van Pagny komen is er nog net een plek voor 2 boten,inpikken 

dus.Helemaal aan het begin van de haven ligt de Eleonora van Elly en Rob Huisman,maar die 
zien we straks wel weer. Door de hoge temperatuur doen we verder niets meer dan alleen wat 

drinken en lezen.We besluiten om pas laat te eten,het is erg warm om te koken.Om half negen 

hebben we lekkere een stukje vis met een witte wijn saus,salade met van alles en nog wat er 

in.Aan de haven maken we gebruik van de friterie om die erbij te eten. Dus dit hoeven niet 

zelf te doen.In de koelkasten staan een paar lekkere koude wijntjes te wachten en daar weten 
we wel raad mee.Om een uur of 12 gaan we proberen ergens in de boot te gaan slapen daar 

waar het het minst warm is,27 graden,tot morgen. 

 

Woensdag 26 juli 

 
Ook vandaag zijn we vroeg wakker. De nachttemperatuur is niet lager geworden.Om 7.00 uur 

ga ik de bakker pesten en kom terug met allemaal lekker vers brood.Even over halfacht 

maken we los.Als we langs een lege plek varen weten we dat Rob al vertrokken is.Als we na 

even varen de ingang van de tunnel zien maakt Rob net zijn boot los om erin te varen. We 

gaan er dus gelijk achteraan. Het licht is groen.Het is heerlijk fris in de 1400 meter lange 
tunnel en maken hier dan ook gebruik van om lekker af te koelen.Gelijk na de tunnel komt de 

sluizen trap die ons naar Toul leidt.De Eleonora moet samen sluizen met de Periquita,2 boten 

is meer dan genoeg volgens de sluismedewerker.De My Way gaat de andere sluis in met een 

tweede boot.We zijn lekker vroeg en de eerste boten die vandaag naar beneden gaan. Het 

hoogste punt van de Meuse gaan we hier verlaten.De sluizen gaan lekker snel en na 11 sluizen 
komen we om 10.35 uur aan in Ville de Toul.In deze jachthaven moeten we voor het eerst 

betalen wel € 5.00 per boot,dit is dit jaar  voor het eerst.Maar ook stroom en water zijn weer 

gratis.We blijven hier rustig liggen en doen verder niets meer.Na de lunch stap ik weer eens 

op de fiets en ga lekker op mijn eigen houtje de stad in.Beetje winkelen en een pintje 

onderweg om de dorst te lessen.Na een paar uurtjes vertier kom ik terug op de boot en 
toevallig zijn ze net begonnen aan het aperitief.Op een kwartiertje lopen is een Italiaans 

restaurant waar we toevallig allebei al een keer gegeten hebben/ Was toen lekker volgens 

Kees en mij.We gaan er dus heen. Hadden we het maar niet gedaan. Er is een nieuwe uitbater 

die nog niet zoveel ervaring heeft opgedaan in het verwennen van gasten.Het is ons dit keer 

erg tegen gevallen maar ook dat mag een keer gebeuren.Jammer,volgende keer beter.We gaan 
naar de boot en daar maak ik een lekkere Irish coffee,dan zijn we deze ervaring zo vergeten. 

 

Donderdag 27 juli 

 

Ook vandaag gaan we vroeg varen de sluizen zijn 
nog steeds vol automatisch en worden vanaf 7.00 uur 

met groen licht vrij gegeven.Om half acht gaan we 

door de eerste sluis van vandaag sluis nr 26 nog drie 

sluizen en we verlaten na 14 dagen de Meuse.Om 

half negen  draaien we bij k.m.369.5 het Franse 
gedeelte van de Moezel op.De Moezel gaat verderop 

over in het gekanaliseerde gedeelte Canal de la 

Marne au Rhin.Het water is weer kraakhelder en Bas en ik nemen een frisse duik in de 



Moezel.De sluizen zijn hier weer een stuk groter zo’n 160 meter.Met een verval van 8 tot 10 

meter gaan we weer zakken. Bij Pompey moeten we stuurboord uit naar Nancy. Onze 
bestemming is de (voor ons) boodschappen steiger van Champigneulles daar is het goed 

afmeren niet erg diep maar dat geeft niet.Voor de steiger zit een bakker en een paar 

bistrootjes,500 meter naar rechts bevind zich een grote Match supermarkt en daar gaan wij 

naar toe.Deze steigers zijn prima om te overnachten maar nog wel een eind lopen naar de stad 

als je dat wilt.Na de boodschappen varen we door naar Nancy.Bij het binnen varen van Nancy 
zien we dat er een boot aan b.b.wal ligt die aan het tanken is ik neem aan dat dat voor 

iedereen is.Wij gaan dit keer niet in de jachthaven liggen voor € 13.50 / p.b./nacht.Maar een 

dok eerder is het Catharina dok dat voor grotere schepen ook toegankelijk is. Hier is ook 

plaats voor ons en je kan er gratis liggen met 

stroomaansluiting dus dat doen we. Het is half 
vier en we gaan gezellig de stad in. Dit is op loop 

afstand en lekker druk, mooie winkels, oude 

gebouwen en monumenten, vooral bij het stadhuis 

met zijn fonteinen en terrassen is het lekker 

druk.We nemen hier een lekkere pint om daarna 
weer terug te lopen naar de boot. Onderweg zien 

we een leuk tentje om te eten erg modern maar 

het oogt sjiek.We reserveren voor half acht.Bas 

wil vandaag liever niet mee en gaat voor zich zelf 

koken,prima idee. Als we thuis maar koffie komen drinken hij heeft een verrassing,oké dat 
spreken we af.Als we later op de avond voldaan van gegrilde tonijn en een kaas plateaux terug 

keren op de boot heeft Bas koffie gezet en lekkere koekjes,chocolade en likeurtjes klaar staan 

om ons naar onze wens te bedienen. Leuke zet van Bas. Het weer gaat iets betrekken en er 

komen donkere wolken. Dat voorspeldt niet veel goeds voor de nacht,en weldra komen de 

eerste spetters naar beneden die in een heuse plens bui overgaat.Mooie tijd om onder de 
dekbedjes te gaan.  

Vrijdag 28 juli 

 

Als we om 8.30 uur uit Nancy vertrekken is het nog steeds half bewolkt met een hoge 

temperatuur, eigenlijk te benauwd.Na een buitje komt de zon er weer bij en de zomer is 
terug.Op het stuk wat we vandaag willen varen liggen 13 geautomatiseerde sluizen die met 

een draai aan een stok over het water worden geactiveerd.We hoeven bijna nergens te 

wachten het loopt allemaal op rolletjes, heerlijk.Onderweg zijn er een paar leuke aanleg 

plekjes o.a. bij Etang de Parroy een camping waar je voor vijf euro met gebruik van wal 

aansluiting kan afmeren Hier kan je ook lekker zwemmen maar voor de rest is er niets geen 
stadje of wat dan ook.Het zeer landelijk varen weilanden afgewisseld door bossen hier en daar 

een klein gehucht met natuurlijk al die sluisjes.We varen door tot Lagarde hier zit en groot 

verhuurbedrijf voor boten met een klein winkeltje en een restaurantje met terras waar je iets 

kleins kan eten.Aangezien er maar één restaurant is, kan hij prijzen vragen die niet met de 

kwaliteit overeen komt.Een lamstoofschotel met knoflook en frieten voor €14.50 Maar voor 
de toeristen die een boot gaan huren of gehuurd hebben is 

het wel een uitkomst.We hebben hier gebruik gemaakt 

van onze jeu de boules ballen om een spelletje petange te 

spelen.Later op de avond wordt nog even met de 

badminton rekjes geklapt.De koffie wordt gedronken aan 
de picknicktafel die hier voor onze boot in de berm 

staat.We gaan vandaag iets vroeger naar de boot om nog 

wat te lezen en dan rustig slapen. 



Zaterdag 29 juli 

Klokslag negen uur starten we de motoren en gaan de eerste 
sluis in die 2 minuten verder ligt.Nog 5 sluizen en een 

prachtig gebied met veel water partijen die heel geschikt zijn 

voor de visliefhebbers (hengelsporters)komen we aan bij sluis 

Nr 2 die 5 sluizen vervangt van 3 meter.Als we de sluis  

naderen die ons weer 15.5 meter omhoog gaat brengen krijgen 
we al rood / groen m.a.w. de sluis komt naar beneden.We 

lopen toch even naar boven om een foto te nemen van de 

schepen die in de diepte liggen.Als we even later weer op de boot zijn zien we de betonnen 

muur met de sluisdeur open gaan er komen 3 schepen uit en wij kunnen binnen varen.De sluis  

heeft gelukkig drijvende bolders gekregen. Dit gaat een stuk makkelijker als voorgaande jaren 
er moest dan een lijn om een paal gelegd worden en die kon nog wel eens vast lopen maar dat  

is nu over.We gaan heel langzaam naar boven de 15.5 meter is 

in 20 minuten overbrugt.Eenmaal boven moeten we onze 

bedieningzender weer 

inleveren, jammer 
Als we de sluis uit varen 

liggen er ruin 10 

huurschepen te wachten 

om geschut te worden. Als 

we deze grote sluis uitkomen zie door de bossen weer een 
grote waterpartij het Etang de Gondrexange. Dit meer is 

geheel betont en je moet de vaargeul houden.Op het 

einde van het meer kan je b.b. uit naar het Canal des 

Houilléres de la Sarre en de Saar naar Saarbrucken en je komt dan weer uit op de Moezel. Wij 

varen rechtdoor. Nu door het bois de Niderviller. een bos met hoge bergen. Na een half uurtje 
komt de eerste tunnel het Souterrain de Niderviller van 475 meter en 600 meter verder het 

souterrain d’Arzviller van 2306 meter. .  gegraven van 1839 tot1847. Beide tunnels zijn 

schaars verlicht maar prima te varen.Na zo’n kleine 5 kilometer komen we bij een Frans 

bolwerk Plan incliné d’Arzviller een dwars liggende scheepslift Dit is een soort schepenlift 

waar boten tegen een hellend vlak van 41 graden in een bak water omhoog en omlaag kunnen 
worden vervoerd. Het hoogteverschil bedraagt 44,5 meter. Dit komt overeen met een 

hoogteverschil dat door 17 sluizen wordt overbrugd. De bak is 40 

meter lang en 6.meter breed de grootte van en spits dus een erg 

mooi spektakel.Onderaan de liften blijven we liggen om nog 

even te genieten van al dat 
moois.Samen met Kees ga ik de 

b.b.q. voorbereiden op het 

achterdek terwijl de dames binnen 

de voorbereidingen treffen met de 

hulpkok Bas.Bas wil de fruitsla  wel voor zijn rekening nemen, 
en daarna de saté op stokjes steken.Zo heeft ieder zijn 

klusje,tot in de late uurtjes zitten we te bakken en braden.Later 

op de avond gaat het betrekken. De hemel trekt dicht maar de temperatuur blijft hoog,Het is 

inmiddels doodstil en pikkedonker om ons heen en we gaan de kooien opzoeken.Morgen 

willen we naar Saverne. een hartstikke leuk stadje met al die vakhuisjes. 
 

 

 



 Zondag 30 juliVandaag is het zondag en we blijven lekker uitslapen.Als we wakker worden 

is het nog steeds doodstil Als Bas op de fiets is gaan kijken in de buurt krijgen we het 
antwoord. De heleboel wordt s‘nachts afgesloten met hekken voor het publiek.Na een 

zondags ontbijt met gekookt eitje,croissant, hard broodje, jus d’orange en koffie gaan we de 

diesel weer verstoken.Het aantal geplande kilometers is niet meer dan 15,maar bijna net zo 

veel sluizen 13 stuks.Dit is een van de mooiste stukjes varen met hele leuke kleine gezellige 

stadjes die dan ook veelal vol liggen met toeristen.Vooral Lutzelbourg is leuk om een dagje te 
blijven.Heel veel kleine winkeltjes die ook op zondag 

open zijn.Dit is een plaatsje in de Elzas in de 

Vogezen.Het riviertje La Zorn en het kanaal: 'Le canal 

de la Marne au Rhin'. Deze twee wateren worden op 

hun beurt weer ingesloten door een weg en een 
spoorlijn. Er rijden veel treinen, ook ’s nachts.Van uit 

dit plaatsje kun je een wandeling of per fiets maken in 

de heuvels boven het kanaal.. Het plan incliné is 

namelijk in 1969 gereed gekomen terwijl het kanaal uit 

de tijd van Napoleon stamt. Het oude kanaal is nog 
helemaal intact met uitzondering van het belangrijkste 

gedeelte ervan: het water. Tussen de kaden stroomt een 

miezerig stroompje. De natuur probeert het kanaal terug 

te winnen. Tussen de stenen van de kadewanden 

groeien varens. In de bedding groeien rietbossen en 
struiken.  Hier en daar schiet een boom omhoog. De 

bodem ligt een meter of drie-vier beneden het jaagpad.. 

Hier trokken de paarden de schuiten voort. Ook langs 

het kanaal is de natuur volop aanwezig. Op de 

jaagpaden wordt het gras maar en enkele keer per jaar 
gemaaid en in de paden zitten moddergaten en plassen.  Vanuit de vallei van de Rijn ging het 

kanaal sterk omhoog de Elzas in. De sluizen zijn overal gelijk: 5,20 m breed, 41,00 m lang Bij 

elke sluis wordt een hoogteverschil van 2,60 m overbrugd.De oude sluizen zijn nog allemaal 

aanwezig. Er staat geen water meer in het kanaal. Over de bodem van het kanaal sijpelt nog 

wat water. De natuur neemt langzaam bezit van een stuk cultuur. Op de kanaalbodem groeien 
prachtige planten en Hier en daar ligt een stukje smalspoor. In latere jaren werden de boten 

ook wel door een treintje getrokken. Ik vermoed dat dit alleen op een beperkt aantal plaatsen 

zo ging. In Saverne zien we later een locomotief staan.Om de tweehonderd meter is er een 

sluis met zware gietijzeren deuren.  De huizen bij de eerste sluizen staan, leeg. De luiken zijn 

verdwenen of half open. Het vensterglas is stuk. Ik zie een deur open staan maar heb geen 



behoefte om naar binnen te stappen. Ik verwacht alleen maar vuil en puin. Ik fiets verder. Als 

ik de helft van de sluizen heb gehad, worden de woningen wel bewoond. Hoe verder ik fiets, 

hoe fraaier ze worden. Er zijn er die in pasteltinten zijn geverfd en in prachtige bloementuinen 
liggen. Een enkele sluiswachter-woning ligt tegen een rood rotsmassief aan geplakt dat ver 

boven het dak uittorent. Opeens kom ik bij een sluis waar aan de bovenzijde wel water staat. 

Er ligt een waterplas. Hier konden de vrachtboten langere tijd aangemeerd liggen. Ik denk dat 

er plaats is voor zo'n twintig boten. Ik vervolg mijn weg en kom eindelijk op de plaats waar 
het oude kanaal zich bij het nieuwe voegt.Even verder verdwijnt het kanaal in de tunnel die 

we gevaren hebben.Ik stel me voor hoe in vroeger tijden de vrachtboten met het licht van een 

olielamp of fakkel door de tunnel van ruim twee kilometer trokken.Nu is hij door t.l.lampen 

verlicht.Ik heb nu een half uur langs het oude kanaal gefietst. In totaal maar drie kilometer. 

Het is er echt prachtig en ik geniet er geweldig van.Ik ga weer terug  Telkens sta ik stil om het 
in me op te nemen of om een foto te maken. Ik weet wel dat wat ik hier ervaar niet op foto is 

vast te leggen maar ik blijf het proberen. Bij alle sluizen zijn de oude constructies met 

kettingen waarmee de deuren konden worden geopend nog aanwezig. Vrijwel alle 

sluiswachterhuizen staan er nog in volle glorie. Ook deze zijn meest in gebruik als tweede 

woning. Langs bovengrondse leidingen worden ze 
van stroom voorzien. De atmosfeer die dit kanaal 

uitademt is geweldig. Het kanaal volgt de grillige 

vormen van het landschap en kronkelt zich langs de 

hellingen omlaag. Bij elke sluis zie je de volgende 

alweer of vermoed je deze achter een bocht. Aan het 
eind komt het oude kanaal samen met het nieuwe dat 

langs het plan incliné uit 1969 voert Uit de folder lees 

ik: het was hard werken aan het kanaal. Het bedienen 

van de sluisdeuren was zwaar werk. Gemiddeld 

gingen er veertig vrachtboten per dag doorheen. Als 
ze geluk hadden kwamen de schepen om en om van 

de ene of de andere kant maar meestal kwamen de 

schepen van één kant vanwege het 

eenrichtingsverkeer in de tunnel. Als de schepen van 

één kant kwamen moest er dubbel werk worden 
verricht omdat er dan een keer extra geschut moest 

worden. De Hollandse schippers waren makkelijk te 

herkennen. Zij waren de  enigen die op de 

scheepstoeter bliezen bij elke bocht in het kanaal en 

zij voeren als enigen niet op zondag. Het kanaal heeft 
wel wat van zijn charme verloren doordat alle sluizen zijn geautomatiseerd maar toch ademt 

het veel sfeer uit.  

In een folder vind ik dit gedicht: 

 

In trage stappen kronkelend de berg omhoog 
volg ik het oude jaagpad langs de steile kade 

van sluis naar sluis zoals een scheepsnomade 

zich vroeger met zijn boot bewoog. 

  
 De stalen deuren staan nu half open 

met ketting roestig naar een grote lier 

en op het krakkemikkig oud plankier 
durf ik slechts voet voor voet te lopen. 



  
  
Ik zie bij elke sluis een huis met luiken 

strak tegen steile rotsen aangeplakt  
de één bewoond, de ander dichtgeplakt 

en overwoekerd door de ruige struiken. 

  

  
Ik nader nu het stil verlaten huis 

met pleistermuren, zacht pastel van kleur 

en loop naar boven door de open deur 

voortdurend turend naar de oude sluis. 

  

 
  
Naar beide zijden heb ik nu goed zicht, 

ik kan de boten om de bocht zien komen 

en hoor het water over deuren stromen 
bij het binnenvaren van zo'n zwaargewicht. 

  

  
Ik droom zo weg in de verleden tijd 

want het kanaal staat al veel jaren droog 

de vegetatie groeit nu meters hoog 

en alles ademt slechts vergetelheid. 
 

 

Na 4 uurtjes varen vandaag komen we bij de sluis in Saverne met een verval van 5 .45 meter 

met boven in de sluiskom een groot druk terras waar honderden 

toeristen zitten te eten en iedereen naar het schutten zit te 
kijken of er een keer wat gebeurt.Als we de stad verder invaren 

zien we dat het een drukte van jewelste is.Het een cowboy 

annex indianen stad geworden met wel honderden paarden.Op 

het grote stadhuis plein is een grote show van alle soorten 

dressuur.Dit alles kunnen we al van af de boot bekijken.Dus 
een reden te meer om hier 

een leuk plekje te zoeken. 

Midden in de stad is een grote jachthaven waar wel 40 á 50 

luxe huurboten liggen die vandaar uit worden verhuurd. 

Ook voor passanten is er nog genoeg plaats.Als de jachten 
zijn afgemeerd gaan we de stad in.Er is van alles te doen in 

de stad en we vermaken ons dan ook prima. De 

paardenmarkt is tjok vol maar ook leuke demonstraties in 

het indianen dorp met echte tippis. 

Een leren hoed is er al gauw € 100.00 maar ook zadels en echte pony’s zijn te koop.Bij een 
van de grote biertenten gaan we heerlijk buiten in de zon genieten van de show met een koude 

versnapering.Als de uurtjes weg tikken gaan we maar eens denken aan een leuk restaurantje 

om de inwendige mens op pijl te houden want er komen knappe knorretjes in de maagjes. 



Buiten is het nog warm,we slenteren rustig door de stad terug naar de boten.Morgen gaan we 

naar het verste punt van deze vakantie Strasbourg. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Maandag 31 juli 

 

Het is een licht bewolkte ochtend even over acht uur en de mannen gaan naar de 
supermarkt.De verse producten moeten weer aangevuld worden.Als we om negen uur terug 

zijn hebben de dames de koffie klaar en we drinken eerst even een lekker vers kopje koffie 

voordat we naar Strasbourg vertrekken. Aangezien we niet weten waar we vanavond liggen 

gaat Loes onderweg een lekkere spaghetti saus maken als we dan ergens een plekje hebben 

gevonden kunnen we gelijk eten alles hebben de heren vanmorgen ingekocht, kaas, brood, 
salade en kruidenboter maken we zelf wel. Als we vertrekken weten we dat er 19 sluizen voor 

ons liggen,vandaar dat we vandaag onderweg gaan koken je weet nooit waar je aankomt.Alles 

zit mee. Een mooi vaarwater en redelijk weer niet zo warm als de laatste weken.Als we 

Strasbourg naderen komt de zon er weer bij.Bij het gebouw van de E.U. gaan we s.b. uit het 

stroomt hier ongelooflijk zeker 5 k.m. p/u tegen.We 
varen rustig de stad in. De bruggen worden steeds 

lager en we moeten zelfs de ramen klappen.De 2.55 

m grens is bereikt.We zien aan b.b. een plek en 

leggen de boten hier aan de wal.De ringen die op de 

kade liggen zitten vast gegroeid maar met even wat 
geweld krijgen we ze los.Na een paar minuten liggen 

de boten vast midden in de binnenstad van 

Strasbourg. Er is geen plezier boot te bekennen 

alleen die 2 Hollanders!!! Om de 6 minuten komt er 

een rondvaartboot voorbij die een verhaal heeft waar 
wij niets van begrijpen.Na  een borrel gaan we aan de 

spaghetti  met alle toebehoren.Na deze heerlijke hap gaan 

we de stad nog even in.Een lekker drukke en gezellige 

stad veel vertier en muziek op straat.Onderweg nemen we 

nog een terrasje met live muziek.Onderweg naar de boot 
bespreken we wat we morgen gaan doen.Eerst uitslapen 

en dan lekker stadten. 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

Dinsdag 1 augustus 

 

Als we   op staan is het licht bewolkt, dus een prima 

temperatuur om de hele dag lekker de stad in te gaan en 
van alles te bezoeken, dat doen we dan ook De 

warenhuizen,modehuizen,en veel leuke oude 

gebouwen uit de 15é 16é en 17é eeuw. Te veel om op 

te noemen. In deze stad is zoveel te doen ,dus ga er 

naar toe.  
 

Woensdag 2 augustus 

 

Om  8.00 uur maken we de lijnen los en gaan met de stroom mee naar het Rhone Rhein 

kanaal.Hier is een jachthaven waar ik nog even 270 liter brandstof ga tanken,want we gaan de 
Rijn op en ik weet niet wanneer ik weer kan tanken vol is maar vol.Om 9.30 uur gaan we via 

de zuider sluis de Rijn op bij k.m.292 en we moeten  voor ons terug naar k.m. 994 dus 

voorlopig zitten we wel op deze rivier.Als we de rivier opdraaien hebben we 8 k.m. stroom 

mee,dat is lekker opschieten.Gelijk aan s.b. komt de jachthaven van Kehl bij k.m. 294 Hier 

heb ik in 2002 gelegen.Het is niet druk, het 
landschap aan weerszijde is niet zo imponerend 

op dit stukje water.Bij k.m.314 ligt aan de 

b.b.oever Offendorf met 2 jachthavens in het 

Franse gedeelte De linker oever is Frankrijk en 

de rechter oever is Duitsland Aan de oevers wat 
bossen en kleine plaatsjes  waar je meestal 

buiten de stad prima aan kan leggen.Nadeel is 

dat je vaak een half uur moet lopen om in de 

plaats zelf te komen.Na 2 sluizen op de Rijn met 

een verval van 10 meter per sluis meren we af in 
de Motor-Yachtclub van Baden-Baden Als je de 

sluis uit komt ligt de haven onder de brug door 

gelijk links. 

Ook hier is het een eind lopen naar de plaats zelf dat is jammer voor de bakker morgen geen 

vers brood.In de jachthaven is niet veel loos behalve dan dat er een lekker restaurant is met 
een heerlijk getapt Duits biertje.s’Avonds gaan we hier lekker echte Duitse schnitzels essen 



mit pommes und salat fur nur € 6.50   ½  liter pils € 1.60 Das ist gans gut essen  und trinken 

ja,ja. Op de boot drinken we koffie mit eine neutje.Morgen weer een dag. 
Donderdag 3 

augustus 

Het is een fris 

windje met een 

waterig zonnetje als 
we om 7.30 uur 

vertrekken.Voor het 

eerst gaan we een 

trui opzoeken 20 

graden is nu in eens 
fris!! De wijnbergen komen in zicht en het wordt erg mooi varen. Der Rhein is hier lekker 

breed en diep genoeg voor hele grote boten. We komen dan ook hele grote boten tegen wat 

zou je denken van 18 x 240 meter vol met containers. Ook de rondvaartboten zijn zeer talrijk 

over dit stuk water Die van b.b. naar s.b. gaan om mensen op te pikken en regelmatig de 

blauwe klap op zetten en vol gas weer van hun plek vertrekken,even oppassen dus De zon 
komt er weer bij en de temperatuur gaat weer wat omhoog,lekker. We passeren aan beide 

zijden een aantal prachtige jachthavens. Bij km.400 ligt aan b.b.de haven van Speyer We 

varen nu in het wijnbouw gebied Rheinland-Pfalz  Als we 

aan b.b. Ludwigshafen en aan s.b. Mannheim krijgen, zien 

we veel industrie en grote havens, Aan b.b.ligt een 
bunkerboot. Aan s.b.mond de rivier de Neckar uit in de 

Rhein.Na 4 ½ uur varen komen bij de klassieke plaats 

Worms  Het niet druk in de haven en plek zat in de 

Worms.Als de boten vast liggen staat er gelijk een haven 

meester die vraagt of we even komen betalen. Das wel heel 
snel. Na dat we € 11.00 hebben betaald gaan we de stad in 

Het is wel even lopen maar na een half uur zijn we in de 

gezellige stad.De temperatuur loopt ook mee dus gaan we 

maar even een terrasje opzoeken.Hier en daar kopen we 

wat leuke hebben dingetjes De stad heeft nog een oude stadspoort op de Nibelungenbrücke. 
Om 18.00 uur gaan we weer terug naar de haven om in het restaurant van de haven te eten. De 

kok heeft als specialiteit  rinderleber mit röstzwiebel,gebakken aardappel en div. soorten 

groenten.Voor € 9.00 p.p. hebben we een heerlijke maaltijd,ook de plaatselijke rosé is lekker 

fris en aangenaam te drinken bij de lever.En zo ligt er weer een dag achter ons. 

 
Vrijdag 4 augustus 

 

Het wordt steeds mooier varen in deze omgeving,de wijndorpen zoals 

Oppenheim,Nierstein,Nackenheim varen we 

voorbij.Bij Mainz komt de rivier de Main in de rijn 
erbij.Van af 

hier gaan we 

het beste 

wijnbouw 

gebied van 
Duitsland in de 

Rheingau.We 

gaan kijken of 



er in Wiesbaden een goede aanlegplaats is. Als we er bij km.499 s.b. langs het eiland varen 

zien we een paar vervallen havens en het is erg ondiep de My Way pakt een stuk ijzer en een 
beetje beton een hoop herrie onder de boot dus. 

We varen door naar Schierstein bij k.m. 506 waar 4 mooie havens liggen.in een grint gat.We 

nemen de Wiesbader Yacht-Club Er zijn voldoende leuke tentjes en winkels om je te 

vermaken.We gaan hier gewoon weer lekker zonnen en zwemmen de zon staat lekker te 

branden dus gewoon een prima dag.Langs de boulevard ligt een Arche von Noah  die er 
aantrekkelijk uit ziet om er lekker te gaan 

eten.Prijzen zien er aantrekkelijk uit gaan 

dus.Dit dorp is een van de voorsteden van 

Wiesbaden met een gezellig centrum niet groot 

maar genoeg om de benen te strekken. Na het 
eten kijken we nog even naar de 

nieuwsuitzendingen van deDuitse t.v.. . 

 

 

 
Zaterdag 5 augustus 

 

9.00 uur We zitten op het achter dek met de eerste koffie en de kaart voor vandaag. Als eerste 

plaats die voor de Duitse wijnbouw in het gebied Rheingau van belang is Eltville bij 

k.m.511,daarna komt zo om de 5 á 10 k.m. steeds een wijndorp van allure. Met als klapper in 
de Oberrhein de oude stadjes,Winkel,Geisenheim en Rüdesheim.De jachthavens liggen 

ongeveer 3 k.m. buiten de dorpen en dat is natuurlijk prima te lopen of te fietsen erg gezellig 

maar heel toeristisch. Wij gaan vandaag de Oberrhein 

verlaten om Der Mittelrhein op te gaan.Het hoogte verval is 

hier 40 meter op elke 1000 meter met een gemiddelde 
stroomversnelling van 8-10 km/h.Het stuk wat we vandaag 

gaan varen is het mooiste gedeelte van de Rhein met heel 

veel bochten en bergen.Aan beide zijde van de oevers 

bevinden zich heel veel oude stadjes. Daarbij komt op km. 

529 de rivier 
de Nahe ook 

nog eens in de Rhein..Vanaf Bingen tot 

St.Goar ongeveer 26 km. wordt het steeds 

smaller het gevolg is dan ook dat de 

vrachtschepen erg langzaam omhoog kruipen 
en soms zelfs met een sleepboot ervoor.Op 

kanaal 10 hoor je dan ook bij de bochten de 

scheepsnamen der zu berg kommen. 

Dit zelfde stuk wordt druk bevaren door de 

passagiers schepen,onder andere de Raddampfer 

,,Goethe” die vol zit met toeristen.Overal bevinden 

zich kleine ondiepten en eilandjes die met tonnen zijn 
aangegeven.Bij km. 550.6-555.4 vanWahrschau 

Oberwesel tot St.Goar wordt het beveiligdt met 

speciale lichten voor het scheepsvaart verkeer.Met als 

topper de gevaarlijke bocht bij de  Loreley waar al 

heel wat schepen letterlijk op de klippen zijn 
gelopen.De stroomsnelheid kan hier oplopen tot12-15 



km./h.bij veel regenval.Na dit prachtige stukje Rhein leggen we aan in de Logenplatz am 

Rhein:St.Goar.  
Als we om een uur de haven verlaten om de stad in te gaan is het een drukte die je kan 

verwachten in zo’n toeristenplaats.Langs de wal allemaal schepen met drommen toeristen  

 

Niets te klagen druk,druk en nog eens druk.Maar wel heel gezellig,ook wij gaan een 

“lopend”broodje nemen met een grote pul bier.Aan één broodje heb je genoeg zo groot zijn ze 

hier.Midden in het centrum staat een treintje die het vervoer verzorgt naar een hoog gelegen 

Burcht  Rheinfels die ons het bezoek wel waard 
lijkt,dus dat doen we. Na een tochtje van 20 minuten 

door het plaatsje zijn we boven wat ons een prachtig 

uitzicht geeft over de Rhein.Naar recht zien we de 

Loreley liggen en op links het plaatsje 

t.Goarhausen.Op dit moment wordt er boven in de 
burcht een 

grote tent 

opgezet 

om er een 

muziekfeest te laten plaats vinden,zo een mit 
lederhose und pulle bier.Na hier een uurtje 

vertoefd te hebben gaan we weer met het treintje 

naar beneden.Een gezellig ritje.Zelfs de 

scheepshond Eddie heeft het prima naar zijn zin. 

Als we weer op de Rhein boulevard lopen zien we 
een echt Duits Fachhaus restaurant met een zonnig 

terras waar de grote glazen Warsteiner bier ons toelachen. Dit kunnen we niet voorbij laten 

gaan,doen we ook niet.Na dit avontuur besluiten we maar te blijven zitten en ook het diner 

hier te gebruiken het is inmiddels alweer halfzeven.Op de kaart zien we Lachforrellenfilet und 

Seeewolf staan als voorgerecht dat spreekt ons wel aan met een Riesling trocken..Als hoofd 
gerecht is de Lammhaxe en Jungschweinfilets wel aantrekkelijk,het is tenslotte vakantie dus 

genieten. 



We besluiten om lekker terug naar de boot te gaan  en daar de koffie te gebruiken.het is bijna 

negen uur als we op de boot komen.De dag was weer lang genoeg als we om middernacht 
gaan slapen. 

 

Zondag 6 augustus 

 

Bij het ochtendkrieken is het bewolkt en een beetje heiig. De temperatuur gaat net 20 
graden.Het stuk dat we vandaag gaan varen is wel mooi  maar met dit weer zie je er niet zo 

veel van.Rond half 9 maken we de lijnen los en gaan de Rhein weer op.Het is redelijk druk 

voor de zondagmorgen. Ook de grote passagiersschepen varen alweer op volle kracht zowel 

op als af vaart..De rivier kronkelt om de wijnbergen heen Een sprookjesachtig geheel met al 

die kastelen,kerken en grote landhuizen 
langs de oevers.Bij km585,7 passeren we 

de ingang naar de Lahn een mooie rivier 

die je alleen maar op kan en dan weer de 

zelfde weg terug. Het is wel de moeite 

waard om het een keer te doen als je een 
weekje over hebt. Onderweg kom je dan 

uit bij het plaatsje Nassau waar een brokje 

historie ligt van ons Koningshuis.De Lahn 

heeft een max snelheid van 6km/h dus dat 

schiet niet echt op. Ook de sluizen die er inzitten worden langzaam bediend dus als je het doet 
neem de tijd.Wij varen door,bij km 592 komen we bij de zusammenfluess von Mosel und 

Rhein:das Deutsche Eck in Koblenz.De jachthavens van Koblenz liggen op km 590 ook dit 

is een mooie stek om een keer aan te leggen voor een bezoek.Uit de moezel komt net een sluis 

vol met vrachtschepen die ons voor gaan.De omgeving wordt even wat vlakker en de Rhein 

breder.na een half uurtje is dit al weer verleden tijd en het is weer lekker heuvelig met veel 
mooie uitzichten.We meren af bij de haven van Oberwinter .Als het  financieel met de 

havenmeester geregeld is krijgen we een kleine rondleiding Hele mooie ruime jachthaven met 

een schoon en mooi toiletgebouw,we krijgen de sleutelcode en kunnen dan de gezellige maar 

kleine boulevard op.Een paar honderd meter verderop ligt een oude pannenkoekenboot die er 

puik uit ziet en weinig meer van zijn oude glorie heeft maar toppie verbouwd is tot een mooi 
luxe restaurant.Het is zondag dus we lopen even naar binnen om voor het diner te reserveren 

en dat is nodig ook want het is bijna  vol vanavond.We gaan nu het dorp in en straks zien we 

wel verder. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



Om even over zeven gaan we naar onze 

gereserveerde tafel 4 in ‘Restaurant Café 
Pfannkuchenschiff Am 

Yachthafen’Oberwinter.Reserveren per 

telefoon kan ook nr.02228/911191 Als de 

Bittburger biertjes worden neergezet 

adviseerde die Frau des Hauses ons het 
dagmenu: soepje naar keuze en daarna een 

mix grill naar Duitsche art.Later mochten we 

kiezen uit ijs of koffie.Een heerlijke 

zwiebelsuppe mit käse und brotchen,4 soorten vlees und grosse pommes mit salat.Zeer ruim 

voldoende mogen we wel zeggen met alle wijntjes en drankjes nog geen € 130.00 voor 5 
personen.Een plek om terug te komen. Als  we de rekening krijgen vertelt ze ons dat er aan de 

overkant een warme bakker is die al vroeg open is als wij op tijd willen vertrekken, Zeer 

attent toch!Voldaan verlaten we het Pfannkuchenschiff am Yachthafen en gaan onze eigen 

optrekjes opzoeken Morgen begint de laatste echte vakantie week.  

 
Maandag 7 augustus 

 

Na de bakker en de super gaan we om even over negen uit Yachthafen Oberwinter der EGYO 

weer de Rijn op.Het is vandaag net genoeg om de motoren warm te laten worden We zullen 

niet meer als 3 uurt-jes varen dan zijn we in Köln.De Rijn is erg druk met grote scheepvaart 
waar we overigens geen last van hebben. Een beetje hobbelen meer niet.Wederom veel 

stroom mee en rond 12.00 uur draaien we de Rheinau Sporthafen van Köln binnen.Köln 

Marina. Als we ons aangemeld hebben gaan we de stad in.De havenmeester geeft ons een pak 

informatie mee om de stad in te gaan, maar ook een blad wat uitgegeven wordt door het 

Duitse ministerie van verkeer en waterstaat:Sicherheit auf dem Wasser.Een soort leidraad 
voor de watersporter met allerlei informatie over de rivieren en gebruiken die in Duitsland 

verplicht zijn en /of die je gewoon moet weten als je gebruik maakt van de Duitse wateren.De 

halve stad is opgebroken en ze zijn bijna overal aan het werk.Al snel komen we in de 

binnenstad terecht waar het zo druk is dat je over de hoofden kunt lopen.We schuifelen de 

drukke straten in en uit.Leuke mini winkels maar ook hele grote warenhuizen.Natuurlijk 
bezoeken we de Dom van Köln die er mooier uit ziet van buiten als van binnen.Ook hier 

super druk maar ook gezellig straattheater en dansen op het plein voor de Dom Ook de 

bekende panfluit en trommelmannetjes zijn er.Of je nou in Gent,Antwerpen of Amsterdam 

bent je komt ze overal tegen.Zo komen we hier de dag als echte toeristen door.Op de terug 

weg naar de haven lopen we langs een Balkan restaurant wat ons wel aanspreekt om 
vanavond de inwendige mens te versterken en dat gaan we dan ook doen.Wederom ook hier 

de buikjes gevuld en om 21.00 gaan we terug naar de boot gewoon lekker moe van een dagje 

shoppen in Köln morgen zien we wel weer verder. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



Dinsdag 8 augustus  

 
Boven verwachting schijnt hier nog steeds een zonnetje. Op de radio hoor ik dat het slechter 

weer gaat worden en dat het in Nederland al vanaf vrijdag pietenweer is.De havenmeester 

heeft ons verteld dat er schuin aan de overkant van de haven een Turkse bakker is die vanaf 

6.00 uur al zijn brood verkoopt dus dat ga ik eerst maar even halen voordat we gaan 

varen.Ook vandaag gaan we maar een klein stukje de Rijn af ,Hebben we gisteren maar 50 
km. afgelegd vandaag zijn dat er 55 dus dat zijn echt geen afstanden waar je moe van 

wordt.Van Köln naar Düsseldorf is dus ook maar 3 ½ uur.Als we de haven uitvaren komt er 

net het nieuwe Zonnebloem schip 

om de hoek kijken. Nou niet 

bepaald een kleintje.Op dit schip 
na zijn we bijna geen scheepvaart 

tegenkomen.Het weer begint iets te 

betrekken maar het regent nog niet, 

hoopvol dus.Gedurende het hele 

stuk blijft het droog en even over 
12.00 uur varen we de haven van Düsseldorf binnen. Een heel aparte haven met zeer 

wisselende architectuur.Echt de moeite waard om te bekijken. 

 

Als de boten vastliggen gaan we ons melden bij het havenkantoor van Marina Düsseldorf.De 

havenmeester vraagt of we morgen ochtend verse broodjes willen hebben dan zorgt zij dat die 

om half 9 aan de boot worden gebracht,prima laat maar komen.Afrekenen komt morgen 
wel.Het is half een en we gaan de stad in.Op de boulevard van Düsseldorf is het gezellig druk  

barstens vol met toeristen en gezellige eettentjes.We zoeken er een uit met lekkere broodjes 

gerookte zalm en haring,drankje erbij en we kunnen de stadswandeling aan.Ook hier is het 

gezellig druk en kopen zo hier en daar leuke speeltjes.Om vier belanden we op een terrasje 

want de zon blijft schijnen en we hebben wel weer een pintje verdiend.Als we zitten de 
babbelen wat en waar we gaan eten vanavond zien we aan de overkant een Fischhaus en we 

gaan even kijken. Wat een mooie zaak met heel veel keuze. We kijken elkaar aan en gaan 

gelijk maar een tafel zoeken.Hier willen we wel wat lekkers eten.Gegrilde  St.jakobsschelpen, 



gebakken zeetong met pommes en salade,een prima keus.Dit is voor ons de laatste keer dat 

we in Duitsland eten want morgen gaan we de grens weer over naar Holland.Om half negen 
slenteren we terug naar de boot. Ons Duitsland verhaal zit er bijna op. Aan boord nemen we 

nog een afzakkertje en nemen dan maar weer plaats in onze kooien. 

 

 

Woensdag 9 augustus 
 

Op een rustige dag als deze is het prettig als de havenmeester van Dusseldorf om 8.15 uur de 

verse broodjes komt brengen die wij de gisteren besteld hebben.Als de zaak betaald is,€ 18.80 

Havengeld en € 1.80 voor 9 broodjes starten we de motor en gaan weer op weg.Na 2 dagen 

kleine afstandjes te hebben afgelegd willen vandaag maar weer eens wat meer kilometers 
maken. De zon is ook weer van de partij maar helaas ook de wind,en die soms best fris.De 

temperatuur is pas 21 graden wel lekker maar kan beter.Het is een stuk vlakker langs de 

kanten als de laatste dagen meer industrie en veel scheepvaart,We zakken met een snelheid 

van 17 k.m.per uur de Rijn af.Na de middag gaat het betrekken en komt er een lichte miezer 

regen vanuit Holland ons tegemoet.We gaan dan ook voor het eerst deze vakantie naar binnen 
om te sturen. De scheepvaart wordt alleen maar drukker.Als we langs het speelparadijs van 

Kalkar varen zien we dat het ook hier erg 

rustig is Om even voor vieren passeren 

we Spijk en  Tolkamer aan stuurboord 

zijde waar weer na 4 weken varen op 
Nederlands vaarwater komen de Rhein 

heet op dit stukje Bijlandskanaal  Om half 

vijf gaan we s.b uit de plas op Het water 

komt met bakken uit de hemel we gaan de 

jachthaven maar in in plaats van een 
ankerplekje op te zoeken.Na even zoeken 

hebben we de havenmeester gevonden en 

we kunnen blijven liggen waar we 

liggen.Daarna gaan we naar het 

clubrestaurant om de inwendige mens te 
voorzien van wat lekkers. In het clubhuis is het erg rustig er zit maar een tafel met 2 

mensen.Maar de uitbater heeft een lekker menu voor € 19.50 we nemen bijna allemaal het 

zelfde lekker makkelijk voor de keuken.Buiten is de regen gestopt das best lekker.We gaan 

terug naar de boot. Het weer is wel erg somber.In de boot gaan we nog even t.v. kijken het 

journaal geeft voor morgen alleen maar wind en regen,we gaan slapen.  
  

 

 

Donderdag 10 augustus 

  
Als we opstaan is de voorspelling 

uitgekomen wind en regen. Dit 

wordt een dagje binnen sturen, 

jammer maar er zit niets anders 

op.Het is gelukkig niet druk op de 
Waal want het zicht is niet bijster 

goed. Eenmaal Nijmegen voorbij 

wordt het weer wat beter als we 



Zaltbommel in zicht krijgen is het droog.Er is plek zat in de haven en zelfs een piep klein 

zonnetje komt tevoorschijn.Vandaag doen we de laatste bootschappen voor op de boot. Als dit 
gebeurd is gaan we nog even naar het tankschip waar Kees nog wat spullen nodig 

heeft.Daarna gaan we nog even het centrum van Zaltbommel in lekker gezellig stadje met een 

klein centrum.Als we weer in de boot komen zitten de dames al aan de borrel.Nog even gaan 

eten en dan morgen het laatste rukje dan gaan we door naar Gouda.  

 
Vrijdag 11 augustus 

 

Ook vandaag als we opstaan is het puur Hollands weer wind en regen 17 graden dus maar 

weer naar binnen om te varen. Om precies 12 uur passeren we het knooppunt Dordrecht en 

gaan via de Noord en de Lek naar de Hollandse IJssel waar we stroom tegen hebben.We 
besluiten om de Mallegatsluis van Gouda te nemen en daarna ergens een plekje te zoeken.  

Het is erg druk in de grachten hebben we vernomen van de sluiswachter.Zodra we een plek 

zien knopen we de boten vast.Als het wat droger geworden is gaan we even Gouda in. Lekker 

druk maar voor ons allemaal wel bekend.De rest van de avond blijven we hangen in een Klein 

Brasserietje “De Beursklok” daarna gaan we de boten opzoeken. 
 

Zaterdag 12 augustus     

 

Bij het ochtend krieken is er een klein zonnetje,lekker.Na het ontbijt gaan we nog even de 

markt over om een beetje te shoppen.Zelf koop ik een kostuum voor het huwelijk van Marie 
Madeleine en Richard.Nog een lekker kilootje oude kaas en wat vers fruit.Daarna terug naar 

de boten.Om half 12 gaan we in een konvooi de stad uit,wat een drukte hier.Als we de Kock 

van Leeuwensluis gehad hebben komen we op een verschrikkelijke drukke Gouwe. Er komt 

net een hele groep zeilboten aan die de staande mast route nemen naar Amsterdam.De een wil 

nog harder als de ander.Dit gaat zo door tot dat we de Brasemermeer hebben gehad.Om half 4 
leggen we aan op het unie eiland Oude Kooi waar het heel rustig is. Wel logisch met dit 

matige weer. Het is droog maar ook fris. 

We hebben nu bijna 2000 k.m. afgelegd met 160 sluizen en 185 vaaruren in precies een volle 

maand.     


