
CANADESE KOU 
OP KOMST
De herfst kondigt zich in volle glorie aan. De oevers van Ridau Lake vlammen op in het 

licht van de laaghangende zon. Het geel en rode gebladerte betovert deze streken net 

boven de grens met Amerika. Hier varen op dit kantelpunt van seizoenen is een lust 

voor de zintuigen.

VINCENT ZUIDEMA
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We hebben de sluizen van Jones Falls 

achter ons gelaten en varen via White-

fish Lake en Murphy’s Narrow naar 

Seeley’s Bay. Dit is het zuidelijkste 

punt van onze reis. We leggen aan in 

een haven van ons verhuurbedrijf. 

Hier legen we onze vuilwatertank en 

tanken we water. Zo zetten we goed 

voorbereid koers richting Morton Bay. 

Dit is een rustige ankerbaai aan 

Whitefish Lake. Als we bijna bij de 

smalle doorgang van de ankerbaai 

zijn, zien we iets geks in het water. 

Eerst denken we aan een vogel, maar 

als we de verrekijker erbij pakken zien 

we een gewei boven het water uitste-

ken. Dichterbij gekomen blijkt het een 

hert dat onverschrokken het honder-

den meters brede meer overzwemt. 

Het volwassen dier heeft het tempo er 

flink in, springt op de kant en verdwijnt 

snel in het bos.

TUSSEN DE STERREN
Via de nauwe maar goed betonde 

doorgang komen we in Morton Bay, 

een kilometerslange baai, die parallel 

loopt aan het meer. Vlak bij Rock 

Dunder, met 176 meter het hoogste 

punt langs het kanaal, vinden we een 

mooie plek om het anker uit te gooien. 

Zodra we trek beginnen te krijgen ste-

ken we de grill aan op de flybridge, 

want wat is er nou meer Canadees 

dan grillen in de buitenlucht? Terwijl 

de zon achter de rotsen van de inham 

valt, genieten we van vers gegrilde 

groenten, maiskolven, hamburgers en 

salade. Het is vroeg donker, maar dat 

is juist een voordeel want daardoor 

kunnen we ons urenlang vergapen 

aan de felle sterrenhemel. De laag-

1 Op het SUP-board in Morton Bay genieten van de stilte. 2 Grillen op zijn Canadees in de buitenlucht. 3 Langzaam maar zeker verschieten de 

groentinten en krijgen de bossen in de lage zon een vurig karakter.
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We liggen prachtig beschut en het is 

maar een meter of 7 diep, dus we 

hoeven niet meer dan een meter of 30 

ketting uit te gooien. Na het gerinkel 

van de ijzeren schakels is het doodstil 

en kunnen we de omgeving eens rus-

tig in ons opnemen. Roofvogels cirke-

len rond de beboste rotsen en in de 

warme najaarszon kunnen we er on-

deruitgezakt op het grote loungedek 

vol van genieten.
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4 Zowel op Jones Falls, Ghaffeys Lock en Davis Lock draaien de sluizen handmatig. 5, 6 en 7 Rond Westport kun je prachtige wandelingen maken 

en daarna  je dorst lessen met een biertje van Westport Brewing.

hangende duidelijk zichtbare Grote 

Beer en de rest van het Melkwegstel-

sel worden weerspiegeld in het meer, 

waardoor we van alle kanten zijn om-

geven door sterren.

PAS OP! BEER!
De volgende ochtend staan we vroeg 

op en stappen we meteen op onze 

SUP’s om de baai te verkennen, die 

nog volledig in de mist gehuld is. Er is 

geen geluid behalve getjilp en een 

aanhoudend ‘oehoe, oehoe’ van een 

uil die graag zijn eigen naam roept.

Als ik bij terugkomst nog even aan de 

oever een foto wil maken, hoor ik in-

eens vanaf de boot ‘Pas op! Beer!’. 

‘Grapje’, denk ik, maar terug aan 

boord hoor ik dat kort daarvoor juist 

op die plek een klein zwart beertje het 

water in ging. Waar jonge beren zijn, 

zijn grote beren, maar in dit gebied 

zijn zwarte beren bijzonder schuw en 

dat maakt de ervaring eerder leuk dan 

spannend. 

Na de rust van Morton Bay draaien 

we de boeg. We moeten tijdig terug 

zijn bij het verhuurbedrijf in Smith 

Falls, waar onze reis begon. Maar het 

is niet alsof we over een Hollands ka-

naal varen waarbij de heenweg ver-

dacht veel lijkt op de terugweg. Dit 

merengebied met zijn vele eilandjes is 

zo gevarieerd dat je niet twee keer 

hetzelfde zult zien. We komen wel 

weer langs enkele sluizen waar we op 

de heenweg ook zijn geschut. Zo pas-

seren we Jones Falls. Daar vragen de 

sluiswachters ons hoever we door wil-

len varen, maar omdat we dat nog 

niet hebben besloten, kunnen de vol-

gende wachters zich niet op onze 

komst voorbereiden. 
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Bij Davis Lock zien we een waterslang 

bij de sluistrap. Nog een teken dat dit 

hele gebied vol ‘wildlife’ zit. 

Uiteindelijk stranden we bij Chaffeys 

Lock. Daar maken we een stevige 

wandeling waarbij het ene na het an-

dere hert zich vlakbij ons waagt. 

WESTPORT
De volgende dag varen we door naar 

Westport, waar we aanleggen bij een 

eiland met twee vaargeulen. Terwijl 

we binnenkomen, zien we een huur-

boot halverwege de andere vaargeul 

ineens oversteken naar die van ons. 

Bijna direct komt de boot tot stilstand 

en zit hij muurvast. Omdat hier geen 

hulptroepen ter plekke zijn, besluiten 

wij de boot los te trekken. Voorzichtig 

komen we dichterbij en na enkele 

moeizame pogingen horen we ge-

juich. We hebben ze vlot getrokken.

RIDEAU RIVER AND CANAL
De waterweg tussen Ottowa en Kingston is 202  km 

lang en is voor een groot deel een rivier. Ongeveer 19 

kilometer bestaat uit uitgegraven kanalen, waarbij de 

hoogteverschillen zijn weggewerkt met een totaal van 

45 sluizen, gegroepeerd over 23 locaties. 

De waterweg is deel van de ‘Great Loop’, een vaar-

route door de Verenigde Staten en Canada. Deze 

tocht leidt je onder meer door de Atlantische en Golf 

Intracoastal waterwegen, de Grote Meren, het Rideau-

kanaal en de Mississippi en Tennessee-Tombigbee 

waterway. De hele ‘loop’ is ongeveer 9.700 km lang.

BIJNA DIRECT 
ZIT DE BOOT 
MUURVAST
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1. Colonel By Island
2. Big Rideau Island
3. Rideau Canal
4. Upper Rideau Lake
5. Newboro Lock
6. Newboro Lake
7. Chaffeys Lock
8. Davis Lock
9. Jones Falls

10. White Fish Lake
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OTTAWA

Lower Rideau Lake

8 Vijf soorten schildpadden kennen het Murphys Point Provincial Park 

als hun thuis.  

9 Fraai klassiek scheepje bij de haven van Westport.

Westport is met 700 inwoners een 

van de grotere plaatsen langs de 

route. Terwijl wij de winkeltjes afstrui-

nen, worden we nieuwsgierig beke-

ken door oudere mensen die op 

bankjes voor hun winkels zitten. We 

slaan proviand in bij de supermarkt, 

slijterij en bakker en maken ons 

daarna op voor een wandeling in het 

natuurreservaat van Foley Mountain.

Canada is een autogericht land en 

daardoor kunnen we alleen bij de 

wandelpaden komen via de berm van 

een drukke weg. Als we eenmaal bij 

de ingang van het park zijn, hebben 

we al snel prachtig uitzicht over de 

westkant van het Upper Rideau Lake. 

Daarna trakteren we onszelf op een 

biertje bij een lokale pub waar een 

brouwerij in zit en we verschillende 

soorten hoppige IPA-soorten kunnen 

proeven. 

“Most Dutch people here are far-

mers!”, roept een sportief geklede ou-

dere dame in de sluis richting het Big 

Rideau Lake vanaf haar grote speed-

boot. Zelf is ze Nederlands, maar haar 

familie kwam al in de jaren 50 naar 

Canada. Inmiddels spreekt zij allang 

geen Nederlands meer. 

“De meeste huizen langs de meren 

zijn permanent bewoond”, vertelt ze. 

“Wij wonen in Ottowa, waar de rivier 

begint. We hebben vakantie, dus we 

varen helemaal naar Kingston twee-

honderd kilometer verderop.” We 

nemen afscheid en na de sluis vervol-

gen wij onze route naar Smith Falls, 

maar gelukkig hebben we nog de hele 

middag de tijd om te ankeren bij 

Hawse Bay, aan de noordkant van het 

grote meer. 

SEIZOENSEINDE

Hawse Bay hoort bij het Murphys 

Point Provincial Park, waar je zomaar 

een coyote, stekelvarken, otter of 

maar liefst vijf soorten schildpadden 

tegen kunt komen. Helaas liggen we 

wat onrustig, omdat de wind precies 

op de inham staat. Daarom varen we 

na een verkenningstocht met de 

SUP’s, door naar Rideau Ferry waar 

een vuilwaterpomp is en een moge-

lijkheid om vers water bij te tanken. 

Het gaat razendsnel en kost ons 40 

Canadese dollar, ruim 25 euro. “The 

season has ended”, verzucht de ha-

venmeester. “Alle boten gaan het 

water uit, want alles bevriest hier in de 
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GOED OM TE WETEN

De gevaren huurboot van Le Boat is een Horizon 5 (lxbxd: 14,74 x 4,35 x 1,2 

meter). Maximum afmetingen op het Rideau-kanaal in verband met de sluizen 

(lxb): 27,4 x 7,9 meter. Kruiphoogte: 6,7 meter. Let op: de gegarandeerde diep-

gang van vaargeulen is 1,5 meter.

Navigatie: CHART 1513: Smith Falls to Kingston van de Canadian Hydrograp-

hic Service (CHS). Kaarten zijn te koop bij vrijwel elke sluis. 

Weer: download de app WeatherCan (eetgelegenheden langs de route heb-

ben veelal gratis wifi).

Route en vaaruren: Smith Falls - Colonel Island: 4.40 uren; Colonel Island - 

Chaffeys Lock: 5.25 uren; Chaffeys Lock - Seeley’s Bay: 5.35 uren; Seeley’s 

Bay - Morton Bay: 0.45 uren; Morton Bay - Chaffeys Lock: 4.50 uren: Chaffeys 

Lock - Westport: 2.40 uren: Westport - Beveridges Locks (via Hawse Bay): 

5.25 uren; Beveridges Locks - Smith Falls: 2.00 uren.

Er zijn zeer weinig ankerplaatsen langs de route, maar de plekken die op de 

kaart staan aangegeven zijn (zeer) goed beschut en prachtig. Sla daarbij de 

moorings bij Colonel Island en de ankerplaatsen bij Morton Bay en Hawse Bay 

zeker niet over. 

Zie rideau-info.com en www.leboat.nl/vaarvakanties/canada voor meer 

informatie over dit gebied.
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winter.” Een man in een prachtige 

Riva-replica komt even langs om te 

tanken. Een routineklusje in dit gebied 

waar speedboten de norm zijn. “Bin-

nen een paar dagen gaat het sneeu-

wen, let maar op”, roept de havenbaas 

ons na als we wegvaren.

Terwijl we doorvaren richting Perth, 

komen we meerdere speedbootjes 

tegen, die grote drijvende steigers 

voorttrekken. Ook die steigers gaan 

het water uit en het einde van vaarsei-

zoen 2019 is nu duidelijk voelbaar. 

Ook in de lucht trouwens, want die is 

een stuk frisser dan aan het begin van 

de week. 

Het kanaal richting Perth, dat meer 

dan 200 jaar geleden werd gegraven 

door Schotse ambachtslieden, is on-

bevaarbaar vanwege de lage water-

stand. Dat komt door de uitzonderlijk 

hete en droge zomer. We leggen 

daarom aan bij Beveridge Lock, de 

februari 2020

KOSTEN
Vliegen naar Canada is goedkoper dan je denkt. Wij 

vlogen met Air Transat van en naar Toronto voor on-

geveer € 450,- per persoon. Zie airtransat.com voor 

aanbiedingen. Le Boat geeft € 100,- korting aan le-

zers van Motorboot die boeken in 2020. En € 50,- 

voor korte trips. Dat komt bovenop andere kortingen 

tot 15 procent. Gebruik de code: ‘Motor’ bij je  

boeking. 

Voor een extra bedrag van € 95,- kun je de boot later 

inleveren. Een aanrader, want om de boot ‘s ochtends 

in te leveren moet je de dag ervoor al om 15.15 uur 

(laagseizoen) bij de sluis van Smith Falls zijn. Zo ver-

lies je zomaar een halve dag varen. Bij Le Boat koop 

je voor € 80,- in één keer alle liggelden af voor de hele 

route. Bij veel sluizen lig je echter sowieso gratis. Vuil-

waterstations staan duidelijk op de kaart aangegeven 

en kosten gemiddeld een paar tientjes per gebruik. 

De bases van Le Boat bereik je het best met een 

huurauto, wat meteen een mooie gelegenheid geeft 

om de omgeving te verkennen.

eerste sluis in het kanaal naar Perth 

en verkennen het gebied op de fiets. 

De omgeving lijkt verlaten, maar na 

een eind trappen zien we een hoog 

gebouw. De enorme gevel aan de 

achterkant van het oude gebouw blijkt 

het ‘doek’ van de bioscoop ‘Port  

Elmsley drive-in’ te zijn. Onder het 

motto ‘Movies under the stars since 

1953’ kun je er in de zomermaanden 

vanuit je auto films bekijken.

MELANCHOLIE
Terug op de boot hebben we voor de 

laatste keer uitzicht over Big Rideau 

Lake. Tussen de vallende bladeren en 

onder een schitterend wolkendek 

waar de zon af en toe dwars door-

heen priemt, komt de hele reis nog 

eens in geuren en kleuren langs. Met 

enige gevoelens van melancholie ver-

ruilen we de invallende winter in Ca-

nada voor die in Nederland.  
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