
Zwarte Haan 

Voor zaterdag  3 oktober had Sjouke een tocht uitgezocht in het 

noorden., via de Blikvaart. Die dag werd windkracht 5 voorspeld, met 
de mogelijkheid van uitschieters. Ook was de regenjas nodig. In 

verband met de wind hebben we besloten om de kar mee te nemen 

voor onze kajaks. Sjouke en ik waren samen, dus in de auto van 

Sjouke en de mondkapjes op. 
Het startpunt van de tocht lag in de buurt van Sint Annaparochie. Via 

een parallel weggetje van de N 383 kwamen we bij een plek aan de 

Blikvaart, met ligplaatsen voor boten en een botenhelling en 
parkeerplek voor de auto. Prima plaats om de kajaks te water te 

laten. Water en oevers met riet. 

Vanaf de Blikvaart, naar het noorden via de Koudevaart, leuk water, 

wat smaller, bruggetjes en Riet. En een paar huizen. Op de kaart zie 
je een landschap met haast kaarsrechte wegen. Na de brug tussen St 

Anne en St Jabik, een beetje vervallen steigertje bij een lege camping. 

Voor twee kajaks was dit een geschikte pauze plek. 
Het begon zachtjes te regenen. Op naar Zwarte Haan. Voor het 

gemaal, naar rechts, naar Nieuwebildtdijk. Hier zouden we ergens 

uit de kano moeten voor een blik over het Wad. Goede plek niet te 
vinden en de regen wiste de animo hiervoor uit. Gewoon zitten 

blijven en doorvaren. 

 

Links van ons een hoge dijk met huizen. Rechts landbouwgrond. Toen 
het weer droog was, toch nog een plekje gevonden bij Nieuwebildtzijl 

om even uit de kano te kunnen en de dijk op te klimmen. 

Het leverde een blik op over vlak bouwland , ruim en alleen in de 

verte boompjes en een enkel huis. 
We slaan af naar Oudebildtzijl. Hier zien we de eerste tegenliggers, 

jongetjes in speedbootjes. 

Tegenover restaurant Het witte paard is een mooie lage uitstapplek 

voor ons. We gaan op zoek naar koffie. Het restaurant is dicht. Is hier 
nog meer ? Verderop zien we een bord met ;”welkom en gratis 

toegang”, bij een soort museumpje en theetuin. Prima koffie en 

speciale koek. 
Weer aan het werk, op naar de vrouwbuurstermolen. Hier zijn we 

vaker geweest hoorde ik. Ja vaag bekend die molen. Via de 

Zuidhoekstervaart komen we weer uit op de Blikvaart. Hier is ook de 
camping waar we overnacht hebben tijdens de peddelweek. De 

camping is bekend, alleen de basalt oever van toen, was helemaal 

begroeid. 

We zijn er weer. 
Mooie tocht.  

 

Leo Mos 
 


