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Roadtrip langs
Belgische wijnen

BOOTJE HUREN, WEEKJE VAREN
Is je huurboot minder dan 15 meter lang en vaart hij trager dan 20 kilometer per
uur? Dan kan je zonder vaarbewijs cruisen op de Belgische, Franse en Nederlandse
binnenwateren. Aan een gemiddelde snelheid van 10 kilometer per uur kan je geen
grote brokken maken, dus je hoeft er haast niets voor te kunnen. Vraag de
verhuurder om een snelcursus voor vertrek, zodat je met enige elegantie door de
eerste sluizen kan navigeren. Een notie van scheepvaartetiquette is zeker ook mooi
meegenomen.
Met tussenstops in Brugge, Gent of Antwerpen stil je ineens ook gastronomische,
culturele en andere hongertjes. De ene route vergt meer ervaring dan de andere,
maar zelfs een beginnende stuurman/vrouw kan zonder averij de lus Nieuwpoort Brugge - Gent - Deinze varen (ca. 1 week). Mag het iets langer duren, dan behoort
een 12-daagse cruise doorheen de Westhoek en Noord-Frankrijk tot de mogelijkheden. Vlaanderen beschikt met bijna 1.000 kilometer aan bevaarbare kanalen en
rivieren over een van de dichtste vaarnetwerken van Europa. Vergeet je matrozenpak, ﬁets en bbq-stel niet. (CH)
Richtprijs: een kleine boot (4 à 5 personen) huur je vanaf
ca. 2.300 euro per week, bboat.be, leboat.be

Breipatroon: Kopenhagen
Australisch breifenomeen Jake Henzler, beter
bekend onder de Instagram-account @BoyKnitsWorld, heeft een uitdagend project klaar om dode
momenten of regenachtige dagen op te leuken.
Met de Copenhagen Building Blocks vertaalde
hij de gekleurde geveltjes van Kopenhagen naar
een architecturaal breipatroon. Het ontwerp
bestaat uit zes blokjes, elk blokje werd vernoemd
naar een stadsdistrict, en vormt samen een
sierkussen, een plaid of een wollen schilderij. Stel
je eigen kleurenpalet samen – restjes wol van
dezelfde dikte zijn hiervoor ideaal – en brei je
eigen postkaartjestafereel bij elkaar. Het patroon
laat bovendien ruimte voor variatie, met verschillende opties voor daken, ramen en sierlijstjes. (TZ)
Bestel het Engelstalige patroon op ravelry.com
voor 12,72 dollar, ongeveer 8 euro

Vergeet Bordeaux of Beaujolais:
voor een bourgondische beleving
hoef je niet per se naar Frankrijk.
De Ardennen zijn een goed
bewaard geheim van vinologen.
Combineer je roadtrip met een
proeverij op een van de domeinen die je onderweg tegenkomt.
Zoals Château Bon Baron, een
prachtig gelegen wijngaard aan
de oevers van de Maas in de buurt
van Dinant. Sinds 2003 biedt het
kasteel een selectie topwijnen van
eigen bodem aan. Meer van hetzelfde in Château Bousval, een
ecologisch wijnbedrijf dat pinot
noir, pinot gris en chardonnay
maakt. In het Vlaamse Hageland
kun je dan weer genieten van een
unieke glampingervaring op het
idyllische wijndomein Coberger
van De ideale wereld-reporter
Luc Haekens. (TZ)
Download de kaart met wijnroutes
op walloniebelgietoerisme.be,
wijndomeincoberger.be

