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Vaarvakantie in
Alsace en Lorraine
Of we geen zin hadden in een
Canal de la
vaarvakantie in de Franse
Marne au Rhin
Elzas? Zeven dagen lang zou
Saverne
Réchicour-le- Arzviller
Château
het plezierjacht Colmar ons
LutzelXouaxange bourg
drijvend vakantiehuis
Lagarde
Straatsburg
worden. Eerst nog aarzelend
maar al snel als een beslagen
Lorraine
crew voeren we met zijn vijven
Alsace
over het Canal de la Marne au Rhin.
We namen tientallen hindernissen,
kleine en grote sluizen, tunnels en
scheepsliften, maar genoten bovenal van de
rust, de kleine dorpen en de natuur. En het
samenzijn als gezin.
Tekst en foto’s Filip Werniers

T

erwijl de zware me
talen deuren achter
ons dichtdraaien
trekt Bavo (11) het
meertouw aan rond
de glimmende stalen
bolder op de grijze kaaimuur.
We zijn voor de laatste keer een
sluis ingevaren en het valt me
op hoe behendig we daarin ge
worden zijn. We varen met de
Colmar, ons plezierjacht, de
stad Saverne in de Elzas binnen
en het duurt niet lang of op de
kade verzamelen tientallen toe
schouwers om het spektakel te
Klaar voor het avon
tuur in
volgen. Centimeter na centi
een drijvend vakanti
ehuis.
meter zien ze ons in de diepe
sluis zes meter wegzakken.
Elk lid van ons vijfkoppig gezin
heeft zijn eigen taak en dat
schept een bijzondere band. Ba
vo legt de boot vooraan vast ter
wijl Twan (8) met de bootshaak
de muur op veilige afstand
houdt. Achteraan hanteert mijn
vrouw Leen het meertouw ter
wijl Siel (10) met de bootshaak
in de weer is. Boven zit ik, als
een kapitein aan het roer, alles
in de gaten te houden en het
jacht van 13,5 meter lang en vier
meter breed behoedzaam in de
Canal du Midi is. Maar we heb
smalle sluis te loodsen. Met ons
ben ons voorgenomen om vooral
vijven vormen we een dream
te genieten en dat is in deze
team dat elke hindernis aankan.
streek echt niet moeilijk. Even
Gek eigenlijk, want het is nog
buiten Saverne steken we de
maar een week geleden dat we
grens tussen de Elzas en Lorrai
na het ontbijt alle moed bijeen
ne over. Saverne, de thuishaven
harkten en met een slakkengan
van onze boot, noemt zichzelf de
getje de haven van Saverne uit
poort van de Elzas en je kunt er
tuften op het Canal de la Marne
zelfs met de TGV naartoe.
au Rhin. We schoven voor het
statige Palais du Rohan naar de
Een rondje kasteel
eerste van vele sluizen. De kin
deren waren onder de indruk,
Op onze eerste dag beslissen we
maar zelf was ik bloednerveus.
niet overmoedig te zijn. Het slui
Er zullen nog spannende mo
zensysteem zit vernuftig in el
menten volgen tijdens onze
kaar. Elke boot wordt in een ket
tocht van een week op een van
ting opgenomen en geprogram
die typische Franse kanalen,
waarvan het bekendste vast het

Elk lid van
ons vijfkoppig
gezin heeft zijn
eigen taak en
dat schept een
bijzondere band
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staat in het vaarboek. Maar
dat blijkt een doodlopend
stuk. Euhm, rechts is toch
die kant, hé! Toch even vra
gen aan een meer ervaren
schipper. Neen hoor, rechts
is eigenlijk links, want het
kanaal loopt dus van de
Marne naar de Rijn, maar
wij varen in de omgekeerde
richting. Rechts is dus links.
Na wat amateuristisch ge
manoeuvreer komen we in
de goede rij te liggen. Nu ja,
rij, we zijn de enige die naar
boven willen en hoeven dus
niet te wachten. In vier mi
nuten worden we dik 44 me
ter hoger getakeld in wat ei
genlijk een miniatuurversie
is van het Hellend Vlak van
Ronquières. Vroeger duurde
het een hele dag om het
hoogteverschil te overwin
nen via zeventien sluizen.
Tijdens de zomer kan het
wachten hier uren duren en
om de tijd te doden kun je de
machinekamer bezoeken.

<

meerd. Als we een sluis
naderen, is die al in voorbe
reiding, of beter nog, staat
ze met de deuren wijd open
klaar om ons te ontvangen.
Na negen sluizen begint er
al wat routine in te komen
en zijn de zenuwen getemd,
maar toch beslissen we om
aan te leggen in het dorp
Lutzelbourg. Het mooie
dorp sluimert in de lentezon
onder het wakend oog van
het kasteel hoog op de heu
vels die het dorp omarmen.
Lutzelbourg ligt in het hart
van een wandelgebied.
We kiezen voor een makke
lijke uitdaging: een lus die
ons langs het kasteel en de
Rocher du Petit Moulin zal
brengen. De klim begint wat
venijnig, maar je staat dan
ook in amper 20 minuten
bovenaan bij het kasteel.
Dat is vrij te bezoeken en je
hebt er een adembenemend
panorama over het
dorp en de omgeving.
Mensen komen er ge
nieten van de schaduw
van de enorme bomen,
kinderen klimmen op
de bouwval en jonge
mannen laten hun
drones over de vallei
zoeven en vergelijken
wie de grootste heeft.
Het pad leidt verder
over de heuvelrug.
Aan een bron lessen
we onze dorst met
een handvol fris
bergwater. Bovenaan
de rots leidt een stei
le trap door een
smalle spleet naar
beneden, waar je
Ook met een boot ku
n
letterlijk onder de
je de lift nemen.
overhangende rots
uitkomt. ’s Avonds
maken we kennis met de
lokale specialiteit: flamm
Maar meer dan twee
kuchen, een soort flinter
grote bobijnen en
dunne pizza belegd met zure een maquette van
room, uien, kaas en spek.
wat je buiten in het
echt kunt zien, valt er
Liften en tunnels
niet te beleven.
Zo’n drie kilometer
Na Lutzelbourg snijdt het
verderop komen we
kanaal diep tussen de met
aan de eerste van
groene bossen begroeide
twee tunnels. De Sou
heuvels tot aan het hellend
terrain d’ Artzviller
vlak van Saint Louis in Arz
meet 2.306 meter en
viller. Deze lift nemen lijkt
dat is lang als je er aan
een eitje. Rechts aanleggen,
een slakkengangetje

In vier minuten worden we dik
44 meter hoger getakeld in wat
eigenlijk een miniatuurversie is van
het Hellend Vlak van Ronquières

aan het eind
Blij als we licht zien
l.
van de nauwe tunne

doorheen moet.
Het is er niet
breed en bitter
koud. We zijn nu
alleen en tuffen er
traag doorheen.
Wanneer we over
een paar dagen te
rugkeren, zullen
we er met vijf bo
ten op een rij
doorvaren. Dat
gaat dan een stuk
sneller, omdat ik
al wat dapperder
ben, maar vooral
omdat we de
stroom volgen.
Je wil toch niet
de schipper ach
ter jou op de
heupen werken.

In Xouaxange beslissen we
aan te meren voor de nacht.
Het dorp met een onuit
spreekbare naam is volgens
de vaargids best sympa
thiek, met een restaurant en
een kruidenier waar je vers
brood kunt bestellen voor de
volgende morgen. Ideaal
dus. Alleen, het is maandag,
sluitingsdag van het restau
rant en de kruidenier blijkt
niet (meer?) te bestaan. De
gids is dus niet echt upto
date. Ik waag nog een kans
door samen met mijn zoon
naar het volgende dorp te
fietsen, maar behalve een
spannende rit, veel hellin
gen buiten categorie en een
tong tussen de spaken levert
dit verder niets op. We ma

W REISNIEUWS
Beleef de Titanic
Belfast is de stad van de Titanic en
wie geïnteresseerd is in de intrige
rende geschiedenis van dat beroem
de schip mag Titanic Belfast niet
missen. Het opvallende gebouw, op
de plek waar het schip werd ontwor
pen gebouwd en te water gelaten, telt
zes verdiepingen met negen interac
tieve galerijen die in woorden, beel
den, geluiden en zelfs geuren het tra
gische verhaal vertellen. Tickets kos
ten 18 (volwassenen) en 8 pond
(kinderen). (edk)
www.titanicbelfast.com
Zaterdag 6, Zondag 7 mei 2017

Neem plaats
in een Ferrari
Caractère biedt reizen met net dat
ietsje méér. Zo is er voor auto en mo
torliefhebbers een mooi arrange
ment in EmiliaRomagna. Je maakt
zelf een testritje met een Ferrari F430
cabrio in de heuvels rond Modena of
draait als passagier een paar rondjes
op circuit. Tevens bezoek je als vip
de musea van Ferrari en Ducati. Ver
blijven (3 nachten kamer en ontbijt)
doe je in een viersterrenresort. Prijs
vanaf 570 euro/persoon. (edk)
www.caractere.be
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auw
Versluizen wordt alg
el.
ue
rit
een vertrouwd

Praktisch

Lekker relax op
de voorplecht.
Genieten van het pa

norama in Lutzelbo
urg.

ken dan maar een feestdis
met de restjes en ontbijten
met yoghurt en koekjes.

“Busy and Poor”
Ons plan was om naar Mit
tersheim te varen op het Ca
nal de la Sarre. In dat stadje
is er een groot meer waar je
in de zomer kunt waterspor
ten. Alleen, het is april en
hoewel het lentezonnetje
haar best doet, is het veel te
koud voor watersport. Daar
om beslissen we rechtdoor
te varen aan de splitsing,
verder op ons vertrouwde
Canal de la Marne au Rhin
richting Nancy. Maar zo ver
kunnen we in een week niet
geraken.
De route die we nu volgen
leidt langs Réchicourle
Château waar we door de
hoogste sluis van Frankrijk
moeten. Het verval bedraagt
liefst zestien meter. Beetje
bij beetje zakken we weg in
een diepe betonnen put tot

alles tot
stilstand
komt en de poort langzaam
opgetild wordt. Van de sluis
wachter krijgen we een af
standsbediening waarmee
we alle volgende sluizen van
op afstand kunnen active
ren. Handig, hoewel je ook
af en toe op je beurt moet
wachten.
We beslissen door te varen
tot Lagarde, een mooie ha
ven waar een andere ver
huurmaatschappij haar
thuishaven heeft. Het is er
stil. We meren aan en slui
ten onze boot aan op elektri
citeit. Handig, want iPads
en smartphones snakken
naar stroom. De grote batte
rijen die opladen tijdens het
varen zorgen ervoor dat je
best twee dagen zonder
stekker kunt, maar je kunt
er geen 220 Volt uit halen.
Hier liggen vooral boten te
overwinteren. Zo ook de
Dorney, een houten bootje
dat hier in het najaar naar

toe gevaren werd
vanaf Auxerre via Parijs.
Een tocht van liefst vier we
ken. “Maar we hebben dat
verdeeld”, zegt Dick, de jovi
ale Brit die op de boot ver
blijft. Hij is medeeigenaar
van de Dorney. In totaal zijn
ze met twaalf “eigenaars” en
ze verdelen de tijd onder el
kaar. Dick is hier nu met
zijn vriend en medeeige
naar John en diens vrouw
Christine om de boot klaar
te maken voor het vaarsei
zoen: schilderwerk, kleine
herstellingen … John en
Dick zijn lid van dezelfde
Yachtclub in Engeland en
beschikken over een eigen
zeiljacht waarmee ze de
Noordzee en het Kanaal ver
kennen. Vergeleken met het
zeilen is varen op de Franse
kanalen een manier om echt
tot rust te komen. Maar het
jacht kunnen ze niet missen
hoor. “It keeps us busy and

Vlieg eens naar
Newcastle

W We maakten de tocht
met de Colmar, een model
Sixto uit de Estivale
familie van de verhuur
firma Nicols. Een vaar
brevet is niet nodig.
W De boot is perfect voor
zes personen. Er zijn drie
tweepersoonsslaapka
mers en twee badkamers
met douche. De leefruimte
is uitgerust met een tv
met satellietontvangst en
dvd, een grote koelkast,
een kookplaat op gas en
een oven. Op het dek zijn
tuinmeubelen en een zon
netent beschikbaar en op
de boeg van het jacht is
een tafel met zitbank en
plaats voor een parasol.
Het jacht is 13,5 meter
lang en 3,8 meter breed.

poor”, zegt John met en uit
gestreken gezicht, zoals al
leen Britten dat kunnen.

Een met de natuur
We zijn een halve week on
derweg en het is tijd om te
rug te keren naar Saverne.
Het varen is intussen routi
ne geworden. De zenuwen
van de eerste dagen hebben
plaatsgemaakt voor rust en
tijd om te genieten. We va
ren niet snel, maximaal acht
kilometer per uur. De mooi
ste landschappen glijden
voorbij en we voelen ons
steeds meer een met de na
tuur. De vele reigers en vis
sers op de oever verraden
dat er hier vis in het water
zit. Soms waan je je in een of

Je kunt zowel binnen als
buiten sturen. De boten
zijn bijzonder kindvrien
delijk omdat er rondom in
een dubbele balustrade
voorzien is. Er is ruimte
om een paar fietsen mee
aan boord te nemen. Wifi
kun je huren, net als een
barbecue.
W Prijsvoorbeeld: een
week van 1 tot 8 juli met
de Estivale Sixto kost
3.289 euro. De brandstof
– reken op 30 tot 50 euro/
dag – is niet inbegrepen
W Nicols biedt vaarvakan
ties aan in heel Frankrijk,
in Duitsland en in Portu
gal. Vorig jaar vierde het
bedrijf zijn dertigste ver
jaardag.
www.nicols.com

ander sprookjesbos, zoals in
de bocht tussen Xouaxange
en Hesse. Een smalle bocht,
je moet je aanwezigheid
melden door hard te toete
ren. Als er geen antwoord
komt, kun je door deze muur
van groen varen.
In de haven van Saverne
wacht een laatste uitdaging.
De boten liggen hier met de
achtersteven aangemeerd,
dus ik moet achterwaarts
parkeren. Met de auto lukt
dat zo, maar een boot rea
geert net iets anders. Het
bootje naast ons wordt bijna
gekelderd, maar uiteindelijk
mag ik trots zijn op mijn
stuurmanskunsten. Ons ge
zin van vijf landratten is een
team van echte zoetwater
matrozen geworden.

Fiets de Stelvio op

Minder voor de hand liggend als citytrip
maar de moeite waard is de NoordEn
gelse stad Newcastle. Topattractie is het
monumentale kunstwerk Angel of the
North maar daarnaast zijn het Baltic
Centre (foto), een centrum voor heden
daagse kunst, en het Sage, een muziek
centrum van glas en staal, aanraders.
BMI Regional vliegt op vrijdagavond
heen en zondagavond terug. Tickets
vanaf 93 euro enkele reis. Snacks en
drankjes aan boord zijn gratis. (edk)

Welke rechtgeaarde wielertoerist
droomt er niet van de mythische
Stelvio te bedwingen? Minder be
kend is dat je de Italiaanse reus ook
vanuit Zwitserland kunt beklimmen.
De Umbrailroute, met vertrek en
aankomst in Santa Maria, voert over
de hoogste berijdbare Zwitserse
pas (2.501 m) naar de Stelvio
(2.758 m). De route is 62 km lang en
goed voor 1.100 m hoogteverschil.
Het seizoen loopt van juli tot sep
tember. (edk)

www.flybmi.com

www.myswitzerland.com
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