
Easterlittens, 2 september 2022 

Tocht Land van Waal-en-Maas, 16-17-18 aug 

VERSLAG 

 

 

Deelnemers: Mient, Jan, Leo en Ronald 

16-18 augustus 2022 

 

Geprikkeld door een paar artikelen over de Waal deed mij besluiten om eens een tocht over de Waal 

en Maas te maken. Vorig jaar al wat verkenningen gedaan via Google Maps, de waterkaart van de 

ANWB en verder info van internet verzamelen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen wat je zoal 

onderweg kon tegenkomen.  

Het rondje Waal-Maas is ongeveer 72 km en daarvoor werden 3 dagen uitgetrokken, want het moest 

een tocht worden waarbij niet alleen afstanden afgelegd zouden worden maar ook ruimte was voor 

bezoeken van mooie steden, zoals Woudrichem, Heusden, Zaltbommel.  

De Waal is een drukbevaren stromende rivier, de Maas is minder sterk stromend. Het aantal 

campings is bar weinig, en vooraf ingewonnen informatie bij diverse jachthavens leerde mij dat 

overnachten met een kajak-en-tent niet gewenst was. Ook mijn opmerking dat we toch watersporter 

waren, maar helaas niet aan boord konden slapen, kon daar geen verandering in brengen. We waren 

niet welkom! 

En verder wilde ik per dag ongeveer gelijke afstanden afleggen en met  gebrek aan die  gastvrijheid 

van de jachthavens  kwam ik al gauw tot het besluit “wild kamperen”  en dus met een kleine groep 

(4-6 deelnemers) op pad!  

 



 

 

 

In verband met de droogte, lage peil op de Waal en de Maas hield ik de twee sluizen (nabij Alem en 

St Andries) in onze route in de gaten voor het geval deze niet meer zouden schutten. Sint Andries lag 

door een defect al buiten gebruik, maar wellicht op tijd te repareren ….. 

 

Wij, vier leden van KV de Kanoniers uit Joure, vertrokken ’s morgens vroeg om 07.30u. In eerste 

instantie zouden we naar een  opstapplaats nabij Herwijnen (km943) aan de noordzijde van de Waal 

gaan. Echter een paar dagen voor vertrek kreeg ik informatie dat de sluis Sint Andries uitgeschakeld 

was. 

Dat was voor ons de reden om niet halverwege de Waal te starten , maar direct noord van de sluis St 

Andries en na drie dagen minimaal te eindigen ten zuiden van die sluis. Een korte verkenning ter 

plaatse gaf aan dat er met weinig klunen de sluis wel te overbruggen zou zijn. Verder kregen wij van 

een schippersvrouw aldaar het dringende advies niet de Waal op te gaan, want het was nu echt niet 

verantwoord. Nou, dat advies hebben we in ons besluit meegewogen ……. 

 



 

 

 

 

 

In Rossum konden we makkelijk de auto’s parkeren nabij hotel restaurant De gouden Molen en daar 

was de mogelijkheid om met de kajaks de Waal op te gaan. 

De schepen waren maar half geladen ivm extreem laag water, de bedding was smaller dan anders. Bij 

Zaltbommel even het strandje op gegaan en de stad bekeken en daarna naar Slot Loevestein  

gevaren. We hebben een prachtig plekje voor de overnachting gevonden met volop zicht over de 

Waal ,  uit het zicht van het stadje Woudrichem en tegen de schemering de tentjes opgezet. 

 



 

 

De volgende dag even Woudrichem bezocht. Hier even een terrasje koffie met gebak genomen en 

tevens de flesjes met drinkwaterlaten vullen. Daarna door de Wilhelminasluis gegaan, een unieke 

sluis met waaierdeuren, te lezen op internet.  

Het was een lange tijd geleden, maar die middag hebben we wat regen gehad!  

Heusden was wat moeilijk aan te doen ivm hoge steigers en een poging om via een 

overnachtingsplaats voor campers de stad te bezoeken faalde omdat dat terrein afgesloten was met 

een afrastering …… 

De plaats van de tweede overnachting werd aan de Brabantse oever ter hoogte van Ammerzoden 

gevonden. 

De volgende dag werden we gewekt door wel 20 jonge dames. Gelukkig hadden we al wel wat 

(sleep)lijnen  gespannen om die nieuwsgierige pinken op voldoende afstand te houden! 

 

 



 

 

 

De laatste dag was bewust maar een kort stukje, want het zou kunnen dat de Sluis van St Andries ivm 

defect niet zou schutten en we daardoor meer tijd kwijt zouden zijn om met de kajak naar de 

opstapplaats in Rossum te komen. 

Maar gelukkig functioneerde de sluis en waren we al gauw weer terug op de startpositie te Rossum. 

 

 

 

Het was een prachtige tocht, prima kanoweer met grote variatie van wateren, scheepvaart, enige 

cultuur en bijzondere overnachtingen. Genoten met volle teugen! 

 

Ronald le Rütte 

 


