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Duinkerke –Yachtclub de la mer du Nord  
Onze boot heeft hier 5 dagen gelegen nadat we terugkwamen uit Engeland. 
Het is een goed beveiligde jachthaven! Voor vertrek eerst diesel tanken bij 
de naastgelegen jachthaven (overleg havenmeester) 
Vertrek door sluis Tristan. Verlaat de sluis aan stuurboordzijde, dan naar 
sluis Darse n’1, stuurboord uit naar Canal Bourbourg, vlak na de splitsing 
met België aan bakboordzijde afmeren bij VNF-kantoor voor Vignet kopen. 

10-8: Van Duinkerke naar Arques ~ Duinkerke Scheldekanaal (45km) 
Goed jachthaventje met stroom en water. Wandel en  
fietsmogelijkheden. 

 

 



11-8: Van Arques naar Douai (81km) 

In Douai kun je aanleggen aan de kade of in de spitzenhaven/jachthaven.  
Wij meren na even zoeken af aan een kade. 
Naast de haven vind je het scheepsdierenkerkhof, mooie wandeling langs 
de Scarpe naar het historische centrum, supermarkt op 10 min. lopen vanaf 
de jachthaven.  

12-8: Van Douai naar Arleux (18,5km) 
Aangelegd en overnacht aan de spitzenkade, wat ook zijn charme heeft!  
Vanaf Arleux volgen we Canal du Nord tot de Oise.  
Het Canal du Nord is een kanaal in Frankrijk dat de vallei van de Oise 
verbindt met het Kanaal Duinkerke-Schelde. Het bevat twee hoge secties 
die respectievelijk vanuit de Oise en de Aisne met pompen bijgevuld 
worden. Nabij Épénancourt wordt er ook uit de Somme water gebruikt. Een 
gedeelte van het Sommekanaal  is onderdeel van het Canal du Nord. 
Canal de Nord is 95 km lang, heeft 2 tunnels en 19 sluizen. Afhankelijk van 
de situatie overnachten we in een jachthaven of tussen de beroepsvaart .  
Water en stroom uitsluitend in de jachthavens.  

 

 

 

 

13-8: Van Arleux naar Peronne - Du Port de Plaisance (55km) 
Peronne heeft een jachthaven/camping en een losplaats waar pleziervaart 
ook mag liggen. Omdat er in de jachthaven weinig plaats was lagen we aan 
de loskade en hebben we water gehaald op de camping. Mooie plek om  
wat langer te blijven, mooi centrum op 10 minuten fietsen, supermarkt 
vlakbij. 

 

14-8: Van Peronne naar Pont l' Eveque (49KM) 
Aan het eind van Canal du Nord voorbij Noyon ligt Pont l’ Eveque, 
aanleggen in haventje of aan een steiger aan de voet van het mooie dorpje 
met vakwerkhuizen. We liggen aan de steiger, vlakbij de spoorbrug maar 
rustig. Pont l’Eveque is ook bekend om de gelijknamige Normandische 
kaas.  

 

15-8 – 16-8: Van Pont l’Eveque naar Compiègne – Oise (23km) 
We varen nu op de Oise een prachtige romantische (gekanaliseerde) rivier. 
Er zijn hier voornamelijk kleine aanlegsteigers en weinig echte jachthavens, 
maar iedere dag vonden we een prachtige aanlegplek.  
Water tanken kan hier op de meeste sluizen. Wel even overleggen met  
de sluiswachter zodat hij er rekening mee kan houden.  

 

 



In Compiègne afmeren in de jachthaven of aan de kade  
(met hekwerk). Op beiden ben je vlak bij het prachtige centrum met  
oude gebouwen en straatjes en moderne winkels, een of meerdere  
dagen hier verblijven is een goede optie. Een bezoek aan  
Château de Compiègne is de moeite waard (in kasteel honden niet  
toegestaan, maar aangelijnd ondervonden we geen problemen in het  
vrij toegankelijke tuin/park/bos). Leg bij de kade niet te ver naar voren  
aan vanwege puin/ondiepte. Het is soms onrustig door voorbijkomende 
inwoners / jongeren van een verderop gelegen wijk en wordt er soms  
overlast ondervonden. De jachthaven is wel rustig. Een goede optie is 
aanleggen in het ervoor gelegen Janville of bij 
de sluis. Diesel tanken en scheepsvaartwinkel 
in Compiègne aan de overzijde van de kade.  

 

 

 

17-8 -18-8: Van Compiègne naar St-Leu d’ Esserent (46km) 

Betaalde aanlegsteiger aan bakboordzijde bij KM 53.5. Geschikt voor 2-3 
boten bij een restaurantje/bar. Stroom, water en afvalbak op de steiger. 
Visvijver waar je je eigen vis kunt vangen. Lidl 
met vers brood op loopafstand. Behulpzame 
eigenaar. In de omgeving: Chateau Chantilly 
ongeveer een half uurtje fietsen. Honden niet 
toegestaan, in de direct omgeving wel goede 
wandelgelegenheid met zicht op het kasteel. 

 

19-8 van St-Leu d’ Esserent naar L ‘Isle-Adam (25,5km) 

Prachtige aanlegsteiger voor twee schepen aan de voet van  L'Isle-Adam, 
een charmant parkstadje tussen de Oise en het bos van L'Isle-Adam. 
Gratis aanleggen en gratis stroom en water.  Mooi wandelen langs de Oise.  
Een aanrader!  

 

20-8: Van L “Isle-Adam naar Cergy (19km) 

Een schitterende plek aan de meldsteiger, toegestaan voor 
passanten (maximaal 2-3 boten).  
De jachthaven ligt al behoorlijk vol met 
ligplaatshouders. Nabij restaurantjes en het 
centrum aan de rechterzijde. Linksaf over de brug 
een groot recreatiegebied met wandelpaden, bos, 
vijver (hondenzwemmen mogelijk).  Een 
aanrader! 

 

 



21-8: Van Cergy naar Parijs  ~ Seine (55km) 

Een bijzondere ervaring om op de Seine te varen, het is erg rustig. 
Overnachten bij Van Gogh haven KM 24. We liggen hier dubbel aan een 
Nederlandse platbodem. 

Rondom de haven is een afgezet parkje waar Dickie even los kan lopen. 
Daarbuiten een beetje lugubere sfeer en een druk wegennet.  

Een goede plek voor een overnachting.  
Zicht op La Defence. 

 

 

 

 

22-8 t/m 27-8: Parijs ~ Port Arsenal (27km) 

Na een prachtige tocht over de Seine, onder de beroemde bruggen door 
en waarbij je de beroemste atracties van Parijs ( La Defence, Louvre, 
Notre Dame, ect.)  aan je voorbij ziet glijden komen we aan bij Canal st 
Martin ter hoogte van Bastille.  

Port Arsenal ligt voorin het canal dat je invaart via een sluisje. We 
hebben geen last van het vaarverkeer en schutten snel. Het is aan te 
raden om vooraf te reserveren. Sluis oproepen bij de havenmeester. We 
krijgen een mooi plaatsje bij de Capitainerie. Deze jachthaven is van alle 
gemakken voorzien, er zou ook Wifi zijn maar dat is op (?). Er staat een 
betere Wifi voorziening in de planning. Ik was verrast door de ligging van 
deze jachthaven. Direct naast de haven is een terrasvormig langerekt 
park. Dit is openbaar maar wordt net als alle openbare parken, om 22.00 
uur afgesloten voor publiek. Er is dan bewaking met honden. In het park 
zijn honden toegestaan, ook los. Vanaf Port Arsenal wandel je langs de 
Seine in twintig minuten naar de Notre dame, Marais en Quartier Latin. 
Ook een meevaller zijn de fietspaden door Parijs. Wij fietsten vanaf de 
haven naar Monmartre met Dickie in het fietskarretje. Restaurants en 
Metro nabij de haven. 

 

 

 

 

 

 

 



Terugweg: Varen tot Douai (als op de heenweg maar met andere aanlegplekken) 

 

27-8: Van Parijs naar Frette sur Seine (65,5km) 

Drijvende roostersteiger, met gebruik van 
loopplank of tapijtrolletje begaanbaar 
voor hondenvoetjes.  
Idillisch plekje voor een nacht. 

 

 

28-8: Van Frette sur Seine naar Auvers sur Oise / Beaumont sur Oise (32km) 

Auvers het stadje van Van Gogh, wilden we graag bezoeken. We waren 
daarom blijverrast dat de steiger (voor een boot) vrij was. Een geweldige 
privéplek met wandelmogelijkheden direct naast de boot en op sommige 
plekken kunnen honden het water in en uit. Dat was prettig want de 
temperatuur was boven de 30 graden C. Helaas werden we verstoord 
door bierdrinkende jongeren die de steiger als hun hang-en zwemplek 
beschouwden. Omdat we de boot niet alleen achter wilden laten zijn we 
doorgevaren naar Beaumont.  

 

Beaumont – kade (14km) 

Ook een gratis aanleg-plek voor één boot (geen voorzieningen). Een 
gammel bruggetje naar de wal.  Wel een afvalbak in de groenstrook en 
dicht bij winkels.  

 

 

29-8-30-8: Van Beaumont sur Oise naar Compiègne (62,5km) 

Zie 15 en 16-8 

 

31-8: Van Compiègne naar Campagne voorbij sluis 16 / kade (38km) 

Nog even genieten van de rust kan vaak prima bij aanlegplekken voor of 
na sluizen waar je altijd mag overnachten.  
Op deze plek konden we ook heerlijk wandelen. 

 

 



1-9-2-9: Van Campagne naar Peronne – Port de Plaisance 
(35,5km) 

We hebben nu een plekje in de jachthaven. Vaarvrienden 
sluiten zich aan met hun motorjacht. We zullen uiteindelijk tot 
Lille samen varen. 
Informatie over Peronne zie 13-8 

 

 

 

3-9: Van Peronne naar Crancourt / voor sluis/ kade (31km) 

Na 5 sluizen en de tunnel  overnachten we samen met een 
spits aan de kade. We organiseerden een steigerborrel op ons 
dek.  
Leuk contact met de 
beroepsvaart!  

 

 

 

 

 

 

4-9-5-9: Van Crancourt naar Douai (33km) 

Deze keer verblijven we twee nachten in de spitzenhaven/ 
jachthaven. Ook hier weer 
behulpzame schippers die 
ons helpen aan water.  
Informatie over Douai zie 11-8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Routekaartje van Douai naar Terneuzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-9: Van Douai naar Lille ~ La Deûle (45km) 

Het is even zoeken maar dan kunnen we afmeren op een 
fantastische plek met het centrum op loopafstand. Afmeren 
kan aan de gracht bij de Citadel. Gratis ligplaats, geen 
voorzieningen. 
We ontdekken deze Bourgondische stad vlakbij België voor het 
eerst. Wandelen met de hond bij de Citadel. Een aanrader! 

 

 

 



7-9: Van Lille naar Menen - België ~ Leie (34km) 

De Leie is een rivier die in Noord-Frankrijk in Lisbourg op een  
hoogte van 116 m ontspringt, en in Gent in België in 
de Schelde uitmondt.  

We kunnen hier afmeren aan een steiger 
voor een prima overnachting (gratis). 

 

8-9: Van Menen naar Deinze – Yachtclub (38,5km) 

Goede haven (stroom, water en Wifi). 

 

9-9-10-9: Van Deinze naar Gent – JH Lindenlei (28,5km) 

Romantisch varen is het over dit prachtige deel van de Leie 
naar Gent. De rivier is hiervrij ondiep, we varen langzaam en 
in het midden. Gelukkig komen we maar een tegenligger tegen.  

In Gent meren we af in Jachthaven Lindelei  
(alle voorzieningen en afgesloten middels een toegangshek)  
5 minuten lopen van het centrum. Een aanrader! 

 

 

 

 

 

 

 



11-9: Van Gent naar Terneuzen – NL ~ Kanaal van Gent naar Terneuzen – JH Aricom 
(45km) 

Het is druk op het kanaal (beroepsvaart), maar ook leuk en goed 
te doen. 

Marifoon uitluisteren op kanaal 11. 

De volgende morgen vanwege de stroming vroeg vertrek. Het 
was lastig oriënteren in het donker met regen en de vele 
vertrekkende schepen richting de sluizen. Na het schutten was 
het op de Schelde weer overzichtelijk. 

Onderweg afgemeerd bij Jachthaven Hansweert in Wemeldinge 
om Dickie uit te laten. 

 

Overige overnachtingen in: 
Drimmelen – Jachthaven Biesbosch 
Heusden – WSV Heusden 
Ravensteijn – WSV Windkracht 13 
Nijmegen – Lindenberghaven 
Olburgen – Eldorado Beach 
Hattem – IJsseldelta Marina(eindpunt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bootnaam Rietvaer 
Merk: Linssen 430 MK 2 (13,50m  x 4.30m) en stabilisatoren 

Crew Jan,Trudie en Dickie (scheepshond) 

Geraadpleegde boeken: 

Varen Vaarwijzer Belgische binnenwateren, Vaarwijzer Franse binnenwateren, 
Kaarten: Carto-guide fluvial: 4, 8, Mini Atlas. Navicarte -Tourisme et navigation: 8, 9. 

Voor honden op het water/op reis Honden aan boord en Honden aan boord editie 2016-
2017 “de beste maatjes op ’t water – info op website: www.hondenaanboord.nl 


