
TeksT & foTo’s Sara BoSmanS 

Laat de Fransen het maar riviertoerisme noemen. Kapiteintje 
spelen klinkt zoveel beter. Hoofdredacteur Sara Bosmans kreeg 
een spoed cursus sturen en sluizen en voer daarna met Lille door 
Franche-Comté. De beste stuurlui? Voor één keer aan boord.
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 heet ze. Een groot geval. Veertien meter 
lang, 3,8 meter breed. Maar mijn bootgenoot en ik 
worden verondersteld haar prima de baas te kunnen. 
Geen vaarbewijs nodig. Is het geruststellend of net 
niet dat de uitleg van de technieker zo summier is? 
‘Hier is de knop om de motor te starten, dat is het 
stuur, deze hendel zet je in vooruit, achteruit of 
neutraal.’ Onze kapiteinsopleiding wordt afgesloten 
met de sluisproef. Erg belangrijk, want we zullen de 
volgende dagen meer dan twintig keer hoger-lager 
spelen met de Saône. De man toont hoe we bij het 
binnenvaren van de sluis de rubberen stang moeten 
zien te grijpen. Het is als de flosj pakken op de kermis. 
Een kwart draai aan het ding en het licht springt op 
oranje, rood en uiteindelijk groen. Even voor de 
deuren de motor in neutraal, kort in achteruit om te 
remmen, touwen rond de meerpalen gooien en laten 
vieren terwijl het water onder de boot verdwijnt. Hoe 
meer we zakken tussen de natte, groene muren, hoe 
harder onze stemmen echoën. De eerste sluis is een 
feit. Franche-Comté: hoezee! Schoon schip houden, 
dat is iets wat ik ook al snel moet leren. De touwen 
met de juiste knoop netjes rond de reling hangen, 
klaar om als het nodig is meteen in actie te schieten, 

want in de smalle sluizen krijgen we soms ook nog 
buren. En kant of wal raken doe je het best zo zacht 
mogelijk. ’s Middags houden we halt bij Rupt-sur-
Saône. Terwijl we de piketten in de grond slaan, 
drommen de koeien nieuwsgierig samen tegen de 
omheining. Rupt lokt ons met een donjon en het 
zinnetje in de vaargids ‘Rupt est aussi joli parcouru à 
pied que vu de la rivière’. Geen letter gelogen. Twaalf 
bochten, zeven sluizen en een tunnel later draaien we 
een oude arm van de rivier in tot bij Ray-sur-Saône, 
een karakterdorp van 195 inwoners. Boven op de 
heuvel een kasteel, tien eeuwen oud, omringd door 
een park met bomen uit alle hoeken van de wereld. 
Eerder op de dag heeft een sluiswachter ons een 
visitekaartje in de handen gestopt. We moeten zeker 
iets gaan eten Chez Yvette. Maar Yvette is een zure 
tante en dus houden we het op een pastis. Omdat er 
verder geen bakker of kruidenier te vinden is, plukken 
we nectarines en pruimen. De kruiden die weelderig 
naast de boot groeien, strooien we over tomaten die 
we eerder van een sluiswachter gekocht hebben. 
Recht van het veld achter het huisje. Kiezen en betalen 
terwijl de sluis leegloopt. De beste salade ooit, 
geserveerd op een plaatje van een plek.   
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logeren. Er is meer ruimte op de boot en dankzij de 
rondomrondramen ook altijd een zicht van 360 graden. 
Rust, comfort, ruimte en de vrijheid om overal te mogen 
aanleggen. Eten doen we aan het terrastafeltje bij de 
boeg en op het dek is het lekker zonnen terwijl de ander 
stuurt. De weg gaat van Ray naar Gray en onderweg 
krijgen we nog vier sluizen en een tunnel van 643 meter. 
Omdat de tunnel tijdens de siësta gesloten is, meren we 
aan in de buurt van Seveux. De zoektocht naar brood 
brengt ons langs een kaas- en klompenmakerij. Met 
een frais en een sec geitenkaasje onder de arm lopen 
we nog even langs de wasplaats. Meer dan tweeduizend 
zijn er in de streek nog te vinden, vaak met gesculp-
teerde zuilen die een Griekse of Romeinse tempel 
moeten insinueren. De bonte was is nu bijna overal 
vervangen door bloemenmanden die wiegen in de wind. 
In de vooravond begeleiden zwanen ons naar de kade 
van Gray, in de middeleeuwen het belangrijkste 
handelscentrum van Franche-Comté en een plek waar 
haring en wijn elkaar kruisten per boot. Nu zijn het 
twaalf nationaliteiten per dag, Duitsers en Tsjechen, 
Fransen en Nieuw-Zeelanders, allemaal pleziervaar-
ders op die – volgens Seneca – twijfelende rivier die niet 
weet waar ze heen moet gaan.

 dag later en we hebben het gevoel dat we het 
varen al helemaal onder de knie hebben. Een leek zou 
kunnen denken dat we al jaren niets anders doen dan 
sluizen nemen. Als het groepje Italianen dat voor ons in 
een sluis ligt het touw stevig rond een meerpaal knoopt, 
kijken we elkaar hoofdschuddend aan. Tssss… 
 Amateurs. Hun instructeur kan nog net voorkomen dat 
de boot aan de kademuur blijft bengelen terwijl het 
water snel verdwijnt onder de bodem. Nee, wij zijn al 
oude rotten. We hebben ondertussen zelfs door wat die 
wit- rode borden met een ‘6’ te betekenen hebben. Geen 
aanduiding van de waterweg – zoals we eerst veronder-
stelden - maar een snelheidsbeperking. Soms mogen 
we ook ‘8’, heel soms ‘15’. Hoe dan ook, dit is slow travel. 
We krijgen heerlijk veel tijd om te zwaaien naar joggers, 
vissers en spelende kinderen, om te mijmeren terwijl 
velden vol zonnebloemen en tapijten van waterlelies 
voorbijglijden. Bootgenoot Bart vond Lille gisteren 
maar een bromtol, een lawaaierige grasmaaier. Maar 
vandaag is hij in een vergevingsgezinde bui. Daar heeft 
onze slaapplek van afgelopen nacht veel aan bijgedra-
gen. De vergelijking met een camper wordt gemaakt. 
De boot wint, want kamperen moet per definitie in de 
buurt van een weg terwijl we hier op stille oevers 
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 dag begint erg traag en dat heeft alles te maken 
met onze nood aan elektriciteit, water en eten. Bij de 
kade in Gray vinden we alle drie, al moeten we 
wachten tot een andere boot vertrekt om te kunnen 
‘tanken’. Gray zelf hebben we gisterenavond gezien. 
Op zoek naar een restaurant kwamen we langs de 
basiliek en het oude kasteel waar nu twee musea 
huizen. Het mooiste was wel het avondlicht op het 
stadhuis met veelkleurig Bourgondisch dak. In de 
supermarkt kopen we een baguette, Comté-kaas en 
cancoillotte, een streekspecialiteit die eruit ziet als 
ordinaire smeerkaas maar smaakt naar gemalen geit. 
Na de lunch ligt de weg naar Bourgondië voor ons 
open. Als we moeiteloos van de kade loskomen 
worden we door de buurman beloond met ‘très 
bien-sehr schön-perfect!’. Ook de Saône toont zich hier 
van haar mooiste kant. Achter elke draai een variatie 
op overhangende takken en wolken die schaduwen 
tekenen op het water. Meer is er niet te zien. En toch 
genieten we van keer op keer meer van hetzelfde. We 
raken er niet uit of we nu eerder op de Amazone of in 
de Canadese bossen zitten. We voelen ons in ieder 
geval als Avonturiers. Bij sluis 17 vertelt de sluis-
wachter dat hier amper 25 boten per dag passeren. 
Een heel pak minder dan op het populaire Canal du 
Midi. Bovendien is het hier lekker breed zodat we 
probleemloos kunnen sturen met een glaasje bubbels 
in de hand. We lachen naar vissers, varen langs 
zwanen en laten ons verblinden door de schittering 
van de zon op het water. Aan kilometerpaal 248 vinden 
we het perfecte plekje om aan te leggen. Bij de eerste 
poging lopen we vast, maar een paar meter verder 
vinden we ons Eden.  Zakkende zon, fluisterende 
bomen. Nog een enkele auto, een paar fietsers en dan 
complete duisternis en stilte.

Dag 3  
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 halverwege de middag lijkt het of we 
wakker worden uit een droom. Achter de bomen staat 
een boerderij, in de verte rijdt een bus. De bewoonde 
wereld. Het is met tegenzin dat we weer in de realiteit 
komen. De eerste uren van de dag zitten we nog 
gelukzalig te wezen achter het stuur op het bovendek. 
Rond de boeg flonkert en flikkert de zon op het water, 
het lijkt wel kerstverlichting. Een vlinder vliegt 
rakelings langs mijn neus, een reiger zit mooi te 
wezen op een tak. En wat voor vogeltje is het dat zo 
roerloos blijft hangen en dan plots het water induikt? 
Bij de sluizen blijft het opletten. Vooral het wachten 
voor de sluis kan stresserend zijn. Maar eens we 
tussen de deuren liggen en de touwen om de meer
palen hebben gedraaid, dromen we weg terwijl we het 
touw vieren en langzaam zakken. ’s Middags houden 
we halt in Auxonne. Voor een euro mogen we twee uur 
water en elektriciteit tanken. We krijgen een foldertje 
toegestopt om in de tussentijd een wandeling te maken 

in de voetsporen van Napoleon. De luitenant kwam in 
1788 naar de artillerieschool. Twee keer was hij hier 
gestationeerd, vandaar zijn bronzen standbeeld op de 
Place d’Armes. Het stadje van achtduizend inwoners 
is uitgestorven, maar rond de Place d’Armes staan 
wel wat bijzondere gebouwen. Huizen uit de vijftiende 
tot de zeventiende eeuw, een stadspoort versierd met 
everzwijnen, het arsenaal van Vauban dat nu gebruikt 
wordt voor de vrijdagmarkt. Maar na de middagpauze 
in Auxonne varen we onder de A39. Vrachtwagens en 
campers razen voorbij. Gedaan met het gemoedelijke 
groeten van kruisende collega-kapiteins. Geen 
vissers meer wiens lijnen we proberen te ontwijken, 
geen bochten meer die alleen maar meer bochten 
onthullen waar water, bomen en wolken een nooit 
vervelend schouwspel vormen. Bij kilometerpaal 219 
verlaten we de Saône en krijgen via de poorten van 
sluis 75 toegang tot Le Canal du Rhône au Rhin. Voor 
het eerst stroomopwaarts en dat is even schrikken. 
De anders kalme badkuip verandert plots in een 
schuimende wildwaterbaan als het water door de 
kieren begint te stromen. Even ben ik bang dat de 
golven ons gewoon zullen overspoelen. Maar de boot 
gaat braaf de hoogte in, tot we kunnen uitstappen en 
de sluiswachter ons een afstandsbediening in de 
handen duwt. Geen kermisflosj meer: de rest van de 
route hebben we de knopjes nodig om hogerop te 
raken. Twee sluizen verder vinden we een plekje bij 
een maïsveld. De laatste kilometers zijn we heel 
traag gaan varen. Niet alleen omdat het kanaal een 
pak smaller is dan de rivier, maar vooral om het 
genieten te rekken. We gaan zo traag dat we voorbij-
gestoken worden door een man op een rode fiets. 
Voor de laatste nacht manoeuvreren we onze Lille 
tussen het paarse pluimriet. De matrasjes gaan op 
het dek en we vangen de laatste zonnestralen terwijl 
spinnetjes zich laten zakken langs de reling en een 
waterrat langs de boot patrouilleert. Nog heel even. 
We zullen de boot missen. <<

Dag 4  
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Ga niet naar  

huis zonder…

… tomaten, courgetten of wijn te 

kopen bij de sluiswachters.  

De groenten zijn van eigen kweek en 

smaken nergens beter.

De Saône ontspringt in de Vogezen en 
mondt 480 kilometer later uit in de 
Rhône bij Lyon. Tussen Port-sur-Saône 
en Dole vaar je door de regio’s 
Franche- Comté en Bourgondië. Het 
laatste stuk gaat over het Canal du 
Rhône au Rhin. Reken op 24 uur varen, 
oftewel 154 kilometer en 23 sluizen. 

erheen
Brussel – Dole: 556 km met de auto. 
Om vervolgens van Dole naar het ver-
trekpunt in Port-sur-Saône te gaan 
neem je eerst de trein naar Besançon 
(29 min.), dan de bus naar Vesoul 
(50 min.) en tot slot de bus (of een taxi) 
naar Port-sur-Saône (13 min.).

de boot
Wij huurden een boot bij Nicols. Een 
vaarbewijs is niet nodig, je krijgt een 
snelcursus bij het inschepen. Er zijn 
22 modellen, dus de keuze is niet 
 gemakkelijk. Een terras en de moge-
lijkheid om ook buiten te sturen, von-
den wij alvast een meerwaarde. Je kan 
ook fietsen reserveren en meenemen 
aan boord.  Wij voeren met een boot uit 
de Confort-serie: elke kajuit heeft een 
eigen badkamer, met voor- en achter-
terras en zonnedek. De huurprijzen zijn 
erg afhankelijk van het model maar 
reken op minstens € 1.000 voor een 
week in de Vallée de la Saône. De 
brandstof moet bij het inleveren nog 
bijbetaald worden. Wij gingen van  
A naar B, dat is doorgaans duurder  
dan eenzelfde vertrek- en eindpunt.  
www.bootverhuur-nicols.nl

MeeneMen
•	 12 volt-oplader (er zijn geen stop-

contacten)
•	 stekkerdoos om meerdere appara-

ten te kunnen opladen terwijl je aan 
wal elektriciteit ‘tankt’

•	 (keuken)handdoeken

slapen
Doe je uiteraard op de boot. Aanleggen 
mag overal, behalve onder een brug, in 
een smal kanaal of een scherpe bocht. 
Er zijn ook stopplaatsen en plezier-
havens waar je kan aanmeren als je 
water en elektriciteit nodig 
hebt. Alle details vind je in 
de brochure Tourisme 
Fluvial Franche-Comté, 
verkrijgbaar bij de 
toeristische diensten. 

doen!
1 Rupt-sur-Saône: 

volg vanaf de oever 
het Circuit du Patri-
moine (2 km) om kasteel, 
klooster, kerk, fonteinen en 
wasplaatsen te ontdekken in dit 
kleine karakterdorp.

2 Ray-sur-Saône: karakterdorp met 
nog geen tweehonderd inwoners. 
Het tien eeuwen oude kasteel is 
enkel toegankelijk op zondag-
namiddag, maar het zicht vanop de 

oude rivierarm is ook erg de moei-
te. ray-sur-saone-70.fr

3 Seveux: loop even 
langs de mooie was-

plaats en de klompen-
makerij in de Grande 
Rue. Koop er zeker 
ook verse  geitenkaas.
4 Gray: levendige 

havenstad met een 
verleden, historische 

gebouwen en een kunst- 
en archeo logiemuseum.  

www.cc-valdegray.fr
5 Auxonne: het stadje waar Napoleon 

alles leerde over artillerie is een 
prima plek om even rond te dwalen. 
Plannetjes worden uitgedeeld aan 
de aanlegkade.  
www.auxonne-tourisme.fr

6 Dole: vanaf de kerk lopen de nauwe 
steegjes tot het kanaal van de leer-
looiers, nu dé plek om te terrassen. 
Volg het Circuit du chat perché (4 km) 
om al dat fraais te ontdekken. www.
tourisme-paysdedole.fr

Meer info 
•	 www.nl.franche-comte.org
•	 Vaargids Bourgogne-Franche-Comté. 

Guide fluvial. Editions de Breil.  
www.carte-fluviale.com  
(krijg je mee van de verhuurder)


