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Zonder vaarbewijs en met gezin op
riviercruise in Bourgogne-Franche-Comté

Zalig vertragen
op het water
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Saint-JeanWe hebben allemaal
de-Losne
Dole
één gemene deler.
ne
ô
Sa
Beaune
We leven te gehaast
Seurre
– als een sneltrein.
Verdun-surle-Doubs
Ik ontdekte dé
manier om het
FRANKRIJK
Chalon-sur-Saône
trager te doen:
op een boot in de
Bourgogne. Leven in slow motion.
Met af en toe een gemene stress-steekvlam.
Een tien meter hoge sluismuur: daar kan je
niet van winnen.
Jan Claeys

B

estemming: het hart van
de Bourgogne-FrancheComté. De vierhoek gevormd door Dijon, Beaune, Dole en Chalons-surSaône. Niet veel meer
dan vijf uur rijden van zowat elke
Vlaamse centrumstad. Vlakbij en
toch al het echte vakantiegevoel.
Saint-Jean-de-Losne is een zakdoek
groot. Twee bakkers, evenveel kerkjes en een stuk of wat – middelmatige – restaurants. Maar de jachthaven
van het plekje is een belangrijke uitvalsbasis voor wie er met de boot op
uittrekt. Le Boat, een van de grootste
aanbieders van boten waarvoor je
géén vaarbewijs nodig hebt, heeft er
meer dan 100 liggen. Wij – mijn
vrouw, onze twee meisjes en ondergetekende – waren een dag te vroeg
naar de Bourgogne afgereisd en gingen al eens piepen naar “onze” boot.
Veertien meter lang. Ik had er me op
voorhand weinig bij voorgesteld, bij
het cijfer veertien. Maar toen ik ernaast stond, kreeg ik spontaan een
plasje angstzweet tussen de schouderbladen. Wat een beest. Kan ik
nooit de baas. En las ik ergens dat we
22 sluizen zouden moeten nemen?
Bij Le Boat weten ze gelukkig hoe ze
mensen gerust moeten stellen. Geen
stress in het kantoor naast de haven.
Een uur neemt een sympathieke dame de tijd om me te vertellen over de
boot, over de uitgestippelde route en
over onze grootste stressfactor: de
sluizen. “Het klinkt allemaal ingewikkeld. Maar eens je in

ot voor de trip.

bo
Wat een beest, onze

een sluis bent, wordt alles duidelijk.
En de sluiswachter zal je wel helpen.” Oké dan. De praktijkles duurt
minder lang. Even een toertje door
de haven. Een beetje vooruit, een
beetje achteruit. “Ca va aller, monsieur?” Neen, maar ja zeker?
De dametjes, negen en dertien, hebben intussen hun kamer gekozen en
zijn de koffers aan het leegmaken.
“Precies een appartement.” Ze hebben gelijk. De boten van Le Boat zijn
ruim en hebben alle comfort. Uiteraard hebben ze voor een journalist
van deze krant hun mooiste model
extra gepoetst. Maar een blik op de
haven leert dat het met de meeste
boten snor zit.
Seurre is de eerste stop tijdens ons
avontuur, ongeveer vijftien kilometer van onze startplek. Twee uurtjes
varen. De haven uitvaren doe ik nog
met bevende handen op het stuur,
maar eens de brede Saône op voel ik
me al een echte kapitein. En weet ik:
dit wordt geestig. Het miezert wat in
de Bourgogne. Thuis zouden we naar
binnen vluchten. Hier genieten we
van de zuurstof in de slappe regen.
En van de rust en de stilte. Enkel de
gezellige brom van onze eigen motor.
En dan plots. Stress. In de verte zie
ik ze, groter dan verwacht. De eerste
sluis die we moeten “overwinnen”.
Vanop een paar honderd meter zien
we dat de sluisdeur al open staat.
Juist, reddingsvesten verplicht. Ik
roep – excuus, schreeuw – naar de
kinderen dat ze er een moeten aan-

Op het bovendek lig
t een stukje vlees
gezellig te sissen op
de barbecue.

trekken en een naar papa moeten
brengen. Wat een mastodont. Een
kuip van 185 meter lang en 12 meter
breed. Een zucht van opluchting ook.
De sluiswachter komt uit zijn toren
om te zeggen waar ik best tegen de
kade kom liggen en om te helpen met
de touwen. Tien minuten later ligt
onze boot bijna vier meter lager.
Stress voor niets. Maar meteen ook
het besef: wat gingen we gedaan hebben als die man níét had geholpen?

Richard de redder
Als Saint-Jean-de-Losne een zakdoek was, dan is Seurre een Kleenex.
Prachtige aanlegsteigers, maar het
dorpje heb je in vijf minuten gezien.
Een paar restaurantjes, een kerkje
en een supermarktje waar het naar
de jaren negentig ruikt. Tijdens een
gewone autovakantie zijn dorpjes als
Seurre een vergissing. Tijdverlies.
Maar tijdens zo’n bootvakantie zijn
ze gewéldig. Een verlengstuk van de
rust aan boord. Een pastaatje in de
kajuit, een spelletje Uno rond de tafel en samen met de zon naar bed.
Want morgen is er een lange vaardag: Chalons-sur-Saône – de enige
stop de naam stad waardig deze
week – is zeker vijf uur van ons verwijderd.

In de verte zie
ik ze, groter
dan verwacht:
de eerste sluis
die we moeten
overwinnen
De stad wordt in twee gesneden door
de rivier. Een stopplaats voor de grote riviercruises, geen leuke jongens
om tegen te komen op de Saône,
maar we hebben het overleefd. Aankomen in de haven is prachtig: ze ligt
aan een eilandje waar het krioelt van
restaurantjes. Aanmeren is intussen
geen probleem meer. Stress is stuurmanskunst geworden. Ahum.
Chalons-sur-Saône is een stad waar
je je best een dag kan bezighouden.
De Saint-Vincent-kathedraal is een
bezoek waard en ligt op een pleintje
dat smeekt om Ricard. Het oude
Sint-Laurent-ziekenhuis dateert van
1503 en is nu een museum geworden. Best interessant, maar klein
bier in vergelijking met het Hospice
de Beaune op minder dan een half
uurtje rijden. De stad is de beste plek
op deze trip om niét aan boord te
eten. Chalons wemelt van de restaurants. Leuke bistro’s en flink wat
gastronomie. Met escargots de Bourgogne en foie gras als rode draad.
Bon appetit!
Het is nog vroeg als we de volgende
dag de haven uitvaren. Er hangt nog
nevel boven de velden. De reigers –
we zijn de tel kwijtgeraakt – zijn bezig aan hun ochtendwandeling langs
de oevers. Na twee uur varen wordt
het voor de eerste keer wat saai. Het
nadeel aan een rivier is dat ze niet in
cirkeltjes draait. Je moet dus terug,
langs dezelfde weg. Trager ook,
want deze keer tegen de wind
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én stroomopwaarts. Ik
ben blij als de boot 8
per uur haalt. Twee dagen
eerder ging het op dezelfde
plek aan 12 kilometer per
uur.
In één keer terug naar SaintJean-de-Losne is dus een illusie, en er volgt een extra
stop-met-overnachting in
Verdun-sur-les-Doubs. Les
Doubs, dat is een zijrivier die
in het havenplaatsje in de
Saône stroomt. Dat laatste
woord mag u letterlijk nemen. Als we proberen aan te
meren gaat onze boot op
drift. Ik krijg onze mastodont niet met zijn achtersteven tegen de aanlegsteiger.
Naar links, naar rechts, naar
voor, naar achter. Ik voel me
een carnavalskraker van Peter Van De Veire. Gelukkig is
er zelfs in de kleinste haventjes een capitainerie. Dat is
een huisje waar je terecht
kan voor een douche en een
toiletbeurt en waar je in het
beste geval iets kan eten. Het
is ook de plek waar je je liggeld betaalt. In de regio varieert dat van 15 tot 20 euro,
water en elektriciteit bijtanken inbegrepen.
Richard, heet hij, de kapitein
van het haventje. Sigaartje in
de mond zie ik hem van zijn
trap komen. Hoofdschuddend. Weer zo’n toerist die
voor het eerst met een veel
te grote boot vaart. Pas later
zal ik het gênant vinden dat
hij mezelf, mijn vrouw en
onze oudste dochter hoorde
roepen en vloeken. Bijna had
ik beslist om gewoon terug
de grote rivier op te varen.
K*thaven. Maar Richard
brengt de rust terug. Hij begeleidt me richting steiger.
Netjes tussen twee boten
met Deense toeristen. Een
half uur later ligt op ons bovendek een stukje Aubracrund te sissen op de barbecue. De plek is magisch. Het
kon net zo goed een mangrove in Zuidoost-Azië zijn. De
fles bourgogne is op de gezondheid van Richard, redder van Verdun-sur-lesDoubs. Een dag later worden
we nét geen vrienden. Pinten
pakken aan zijn toogje. En
terug naar de boot met een
exquise charcuterieschotel.
Verplichte halte op deze trip,
stroming of niet. In Verdunsur-les-Doubs komen we nog
terug. Met of zonder boot.
Een dag later zijn we al voor
het middaguur in onze uitvalsbasis Saint-Jeans-deLosne. Het voelt raar om een
ritje naar de supermarkt te
doen met de auto. We gebruiken het half dagje vrij
voor een blitzbezoek aan
Beaune. De dames gaan
shoppen, ik rij vijf kilometer
verder naar Volnay, een van
de bekende wijndorpen in
Bourgogne. In de kelder van
domein Joseph Voillot word
ik achterovergeslagen door
het beste wat de streek te
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In Dole is
het heerlijk
ronddwalen.

bieden heeft. Bourgogne is
een tegenvaller als je hoopt
Franse wijntjes tegen een
spotprijs te drinken. Maar
hier voel, ruik en proef je het
ambacht. En dat heeft een
prijs.

Iedereen wuift

wijl we de eerste dagen enkel
koeien, zwanen en reigers
zagen, zien we nu ook mensen. Wandelaars, fietsers, lezers-op-een-bankje. Een
constante: de mensen wuiven naar je. Nog een constante: we wuiven terug.
Aankomen in Dole is een van
de mooiste verwelkomingen
die er bestaan. De jachthaven is klein, met plaats voor
een dertigtal boten – vooral
gebruikt door verhuurmaatschappijen zoals de onze.
Daarachter ligt de stad, als

het ware op een trap. Dat
wordt een dagje klimmen en
dalen, zie je meteen. De oude
stad is heerlijk om in te verdwalen. Terrassen hangen
boven een kluwen van
grachtjes en watervalletjes.
De Notre-Dame heeft een toren van 75 meter. Omdat de
imposante kathedraal bovenaan in de oude stad staat,
lijkt ze vanuit de haven nog
veel groter. Te groot bijna
voor dit gezellige plekje.
Louis Pasteur, hier geboren,
is overal. Zelfs in de chocoladewinkeltjes. Dole is de
perfecte stop
voor gastronomen. Twee
sterrenzaken
telt het, maar
wij schuiven
aan in Grain de
Sel, het restaurant van Aurélien Moutarlier.
Het wordt ons

Een volledige week op de
Saône zou van het goede te
veel zijn. En dus stippelde Le
Boat een meer gevarieerde
route voor ons uit. De laatste
dagen nemen we een “zijweg”. Iets voorbij SaintJean-de-Losne verlaten
we de rivier en neemt
het Canal du Rhône au
Rhin ons mee naar Dole.
Negen sluizen moeten
we nemen om het
prachtige stadje te bereiken. Kleintjes deze
keer. Zonder hulp ook.
Met een afstandsbediening moeten we ze zelf
bedienen. Teambuilding eigenlijk. Papa aan
het roer, mama en oudste dochter met viertouwen in de hand om
ons schip vast te leggen. Stress bij de eerste twee, daarna doen
Havenkapitein Richard weet
wat
we het bijna zonlekkere charcuterie is.
der handen.
Het kanaal geeft
een totaal ander
beeld van de
streek. In plaats
van een rivier die
soms honderden
meters breed was,
is er nu aan elke
kant de oever op
maximaal tien meter van ons. Een
boot kruisen is centimeterwerk. We
reizen in het voorjaar en zijn zowat
alleen op het kanaal.
In het volle seizoen
tere teambuilding.
Sluizen nemen: de be
is het hier file, beelden we ons in. Ter-
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beste diner deze week. Misschien wel deze maand of dit
jaar. Zelfs de kindergerechten verdienen het etiket
“gastronomisch”. Gek dat
Michelin hier nog geen sterretje aan de deur hing.
Twee dagen later staan we
weer in de jachthaven van
Saint-Jean-de-Losne. Bij het
vertrek hadden we een papiertje getekend dat de boot
helemaal in orde was. Zonder écht goed te kijken. Bij
aankomst gebeurt de inspectie plots een pak grondiger.
We krijgen tien op tien, maar
beseffen dat we misschien
toch beter die extra verzekering hadden genomen. Drie
uur later eten we een burger
bij McDonald’s langs de
snelweg in Reims. De kinderen stralen. Ik mis Richard,
zijn toog, zijn pils en zijn rillette. Ik snapte bootmensen
niet goed. Nu wel. Leve het
trage leven.

Praktisch
W Uitvalsbasis
Saint-Jean-deLosne ligt op 5
uur rijden van
Gent en Brussel
W Wij huurden een
boot bij Le Boat.
In juli en augustus huur je al een
standaardboot voor
1.700 euro. De premiumboot Horizon 4
waar wij mee cruiseten (8 personen,
luxe voor 4 maar
krap voor 8) kost
dan 5.000 euro.
Brandstof, havengeld, wifi, fietsen,
barbecue aan boord
… zijn extra’s. In het
voor- en najaar zijn
er grote promoties.
leboat.fr

W Waar we aten:
W Le Bouchon Losnais, klassieke maar
betere brasserie in
SaintJean-de-Losne.
W L’Emile Brochettes,
kindvriendelijk restaurant waar alles op
brochettestokjes
gaat, in Chalon-surSaône.
W Capitainerie du
Confluent, fantastische lokale producten, in Verdun-surles-Doubs.
W Grain de Sel, topgastronomie tegen
een spotprijs, in Dole.
W Alle info over de regio:
https://bourgognefranchecomte.artips.fr/

