
VAN DORDRECHT NAAR PARIJS

• Een minder prettige pas sage voor mensen met tunnelfobie.
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H et is af te raden om in deze wereldstad een
jach t onbeheerd achter te laten. De beste
meergelegenheid biedt de moderne Porte de

Plaisance de Paris Arsenal in he t oude Canal Saint
Martin met inva art va na f de Seine 1380 meter b0
venstrooms van de Not re Dame (rechteroever ). De
haven is door een sluis van de Seine gescheiden .

Via een meld paal kan om sluisbediening worden
gevraagd. Er is bewaking via een TV-circuit. Lig
plaatsen zijn te reserveren bij Capitainerie de Port
de Plaissance de Paris Arsenal, IJ Boulevard de la
Bastille, 75012 Parijs , tel : 09.33.1434.13932. Doe
dat wel ruim van tevoren (paa r maanden). Een al
ternatief zijn de jachthavens aan de Marne in de
voorsteden Nogent ofJ oim;lle.

Met dank aan de ANWB, Vakgroep \I\>tersport .

Vaargeg evens : Afstan,!: 595 km.
Aantal sluizen : 50. Vaaruren : 85
(op bas is van 10 kmIh en ha" uur
per sluis). Doorvaarthoogte 3.50
m. Ooorvaartbreedle: 5.10 m.
Diepgang: 1,80 m.

Vaarwegen: Dordtse Kil, Hollands
Diep, Volkerak, Schelde·R ljnver
binding, Kanaaldokken B3, 82 , B1,
Hansaook. se Havendok. Ameri
kadok, Kanendijkdok, ScheIda,
Ringvaart van Gent, Boven-Schel
de , Scarpe, Canal de la Sensée,
Canal du Nord, Canal latérale l'O l
se , l'Oise en de Seine .

Bedieningstijden: Op de Franse
kanalen worden de kunstwerken
tijdens de zomermaanden bed iend
van 6.30 tot 19.30 uur.

Bezienswaardigheden: Antwer·
pen , Douai, Conflans·Sainte -Ho
nonne, Parijs.

Waterkaarten en gidsen: ANWB
Waterkaarten:Grote rivieren West
blad (J) en Vlaanderen . Wallonië,
NW-Frankrijk. Almanak voor Wa
tertoerisme deel 1 voor o.m. bedie
ningstijden, aanlegplaatsen, jacht·
have ns en reglementen. Inlichtin
genblad Varen in het Buitenland .
Vak9roepWatersport ANWB. Edlti
onMaritime enEdibonsCarte Man
times. Voor de laatste stremmin
gen: Vakgroep Watersport 070
3147720.

Documenten: ICC ~ ICP. Vaarvig·
net België (Vlaanderen). bijde slui
zen verkrijgbaar. Vaarvignet

Franknjk. aanvraagformulier bij de Vakgroep Watersport verkrijgbaar.
BTW·verklaring.
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grootste Franse binnenvaarthaven Conflans-Sain
te-Honorine, waar de I'Oise uitmondt in de Seine.
Het is moeilijk om hier een ligplaats aan de kade te
vinden. Doorgaan s hebben de beroepsschippers er
geen bezwaar tegen als plezi ervaartuigen la ngszij
komen liggen. In Contla ns-Sainte- Honorine is een
binnenvaartmuseum met een interessante collec 
tie scheepsmodellen.

De Se ine stroomopwaarts volgend, slingert de ri
vie r zich met een paar eno rme bochten naar Parijs.
Zorg dat er een goede ka art aan boord is, want er
zijn verschillende doodlopen de a rmen die niet al 
tij d eve n goed staan aangegeven. De tw ee slui zen
zijn tamelijk lastig met een verval va n ruim drie
meter. hoge muren en meestal niemand om een
lijntje aan te pakken. Na deze laa tste hi nd ernis
doemt de Eiffeltoren op en is het doel bereikt: Pa
rijs.

ronne nog geen 10.000 inwoners te lt heeft het toch
een rijke hi storie. Zo hield de roemruchte Bourgon
disch e hertog Ka re l de S te er de Franse konin g
Lodewijk Xl gevangen.

D e stad Com piègne . . het volgen de doel. De
eers te vijftien kilo eter gaan via he t Canal
lalérale à l'Oise en e rest over de rivier de

l'Oise zelf. De ingang va n e jachthaven va n Corn
piègn e ligt aan bakboord , et na een klein eila ndje
voorbij de spoorb rug. In piègne zelfzijn ervlak
bij het centrum gratis ligp atse n aan een soort ka 
de. De l'Oise is breed en m kkelijk te bevaren. Er is
wein ig beroepsvaart en h t la ndschap is aantrek
kelijk.

Naast het zwem bad va de plaats Pontcise , net
voor de spoorbrug. kan a stuurboord worden af
gem eerd. Het is ook moge jk door te varen naar de

Na Douai en het omleidingskanaal met daarin
twee sluizen volgt een gedeelte van het Canal de la
Sensée en doemt langs het Canal du Nord het dorp
je Ar leux op. Het is mogelijk om zowel h ier als 10
Marquion te overnachten. Voor de brug van Mar
quio n zijn zowel aan bak- als stuurboord ligpaat
sen.

Op de vervolgroute naar Peronne ligt de tunnel
van Ruyaulcourt. Deze is 4354 meter la ng en erg
smal. Halverwege is een verbreding waar tw ee
schepen elkaar kunnen passeren. De doorvaart,
met lichten geregeld, is geen pretje voor mensen
met een tunnelfobie. Vijftie n kilometer en vijfslui
zen verder ligt de pl aats Peronne. In een doodlo 
pend kanaal aan stuurboord is een prima passan
tensteiger. Deze hoo rt bij de gemeentelijke cam
ping. Elk e ochtend komt de bakker langs en de su
pe rmarkt is op loopafstand. Hoewel het stadje Pe-

ordrecht is het vertre kpunt. Via het Hol
la nds Diep en het Volke rak naar het Schel
de-Rijn-kanaal en aans luitend de pa ssage

va n de drukke Volkeraksluizen. Die zijn desnoods
te vennijden door te kiezen voor de vaarweg over de
Donge langs Oosterhout, het Markkanaal en de
Ma rk en Dintel. Deze route is wel 50 km la nge r.

In de Almanak voor Watertoerisme deel 2 (hoofd 
stuk over Dordtse Kil en getijtafel van Hoek van
Holland)staat hoe laat het beste uit Dordrecht kan
worden vertrokken om een gunstig t ij (stroom mee)
te treffen. St room mee of tegen kan op dit stuk elf
kil ometer per uur schelen . Na de Dord tse Kil volgt
het Hollands Diep , waar het met een harde westen
wind flink kan spoke n. Als er toch voor de Volke
raksluizen is gekozen . gaat de vaarroute ve rde r
over het Volkera k en de Schelde-Rijnverbinding
naar Antwerpen.

Dan via de Kattendijksluis de Schelde op. Hier,
tussen Antwerpen en Gent, staan krachtige vloed
en ebstromen. En er is weinig gelegenheid om af te
meren. ~

Van Gent naar de Belgisch-Franse grens gaat
he t over de ScheIderingvaart en de Boven Scheld e,
ee n prettige rivi er om te bevaren met weinig indus
t rie en uitzicht op veel mooie steden in een fraai
landschap. Echter door de rivierdijken moet je ta
melijk hoog zitt en om ervan te kunnen genieten.
De sluizen zijn uitgerust met marifoon en worden
vlot bediend. De laatste Belgische stad op de tocht
naar Parijs is Doorn ik (Tourn ai). De doorvaart is
hier zo smal dat deze door lichten geregeld wordt.

De route leidt verder ove r de Scarpe, la ngs Dou
a i, D érivation de la Searpe en Canal de la Sensée.
De oevers langs dit laatste kanaal lijke n net één
groot karnpee rgebied. zoveel ca mpings liggen er.
Deomgeving is een lust voor het oog.

De Scarpe is een rustig rivie rtje met weinig of
geen beroepsvaart en bestaat uit drie delen :
Bove n, Midden en Beneden. De hier besch re

ven route gaat via de Beneden Scarpe over een af
st and van zesendertig kilometer ric hti.ng Douai. de
Vlaamse stad die tot 1669 deel uit maakte va n de
Zuidel ijke Nederlanden . Er zijn gee n speciale voor
zieningen VOOT de pleziervaart en op dit t raject
moeten zes sluizen worden gepasseerd .

D eze laatste aflevering in de serie
toeristische vaarroutes beschrijft
het traject Dordrecht-Parijs. De

tocht kan worden gemaakt met elk soort
(gemotoriseerd) pleziervaartuig.


