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polyester
0e tijdvanloodzware
schuitenen een
bezemsteel
metplaatstaal
alspeddelis hier
gelukkig
voorbij

Bovenons uit torent de burcht waarvandaan Godfriedvan Bouillon zijn kruistocht naarJeruzalembegon. Godfried
zelf is voltooid verledentijd. Hij heefr zijn
kilometers er al op zitten. Sram en
versteendstaat fuijbij de parkeerplaars
nrast het kasteel,uitkijkend over de grote
meandervan de Semoisdie het plaatsje
omarïnt. De rivier stroomt gezapigonder
de Pont de Francedoor. Ik wijsJolanda
de overdraagplaatsbij de stuw bovenstrooms en maak een schatting van de
waterstand.Dan werp ik eenblik op her
materiral van de kanoverhuurder nra"t
de brug. De tijd van loodzwarepolyesrer
schuiten en eenbezemsteelmet twee
stukken plaatstaal als peddel is hier gelukkig voorbij. De kanoverhuurdervangt
mijn blikken en wrijft alinzíjnhanden.
Youlez-uousfair edu hayak?'
'Nous
auonsunecd,noë',
zegik en ter verduidelijking wijs ik naar onze auto. De man
volgt met zijn blik mijn wijzende arm en
fronst zijn wenkbrauwen.Er is geenkano

re zren en ik snap dat hij het nier snapt.
Het klinkt als een soorr mop: hoe krijg je
een Eweepersoons Canadees achter in een

hellingen aan weerszijden. De scroming
geeft de kano een duwtje in de rug en we
hoeven niet veel meer te doen dan licht

bestelauto? Frame eruit halen, kano
opvouwen, deur opendoen en achterin de
auto leggen. Maar vercel dat maar eens in
het Frans.
'C'estun
canoë...opvouwbaaC, probeer ik.
Met mijn armen maak ik een gebaar alsof
ik de krant opensla.
'Ah,
un canoëpliant.'
Ja natuurlijk, dat ik dat zelf niet wist.

peddelen en bijsturen. Ik geniet van de
ranke balans en het schommelende gevoel
bij elke slag. Het geruisloos voortglijden
over water. De magie overvalt me altijd
direct bij de eerste peddelslagen. In de ondieptes zie ik forellen wegschieten. Vogels
fluiten om het hardst bij het afbakenen
van hun cerritorium. Wezijnnog geen half
uur onderweg, maar de rest van de wereld
ligt onbereikbaar ver achter ons.

M A G I EO PH E TW A T E R
Een uurtje later dobberen we met een
grote boog om de burcht heen. Nog eventjes omdragen bij de sruw, waar een cweede
stapel huurkano's op klanren ligt te wachten en dan zijn we echt op weg. Nier meer
over het opgestuwde trage water van
Bouillon, maar over de levende stroming
van de Semois. Na de abdij van Cordemois
opent zich een heerlijk ongerepte boskloof. Het voorjaarsgroen spat van de

HEERLIJK,
MEER
VERTR AGIN G
Met een enorme bocht bevaren we de
meander om de Tombeau du Géant. Van
bovenaf gezíen moet het lijken of hier een
reus begraven ligt, maar vanaf het water
merken we daar niets van. De reus slaapt
in stilce en wij drijven om hem heen. De
gps laat zien dat we na drie kilometer
varen hemelsbreed nog geen rweehonderd meter verder ztjn. Op de ringweg van
Brussel zou ik gek worden van zoveelvercraging, maar hier vind ik het geweldig.
Het kan me niet langzaamgenoeg gaan.
Op sommige plaatsen is de rivier bijna
dichtgegroeid met dikke pakken waterranonkel. Lange slierten groen, die zrteveÍr
in de stroming en naar de oppervlakte
graaien. De waterranonkel bloeit s1455rel
en de rivier oogt als een wit laken van oever tot oever. Slechts langs de kant is nog
een smalle strook waar het water onbelemmerd door kan stromen) maar ook
hier grijpen de groene slierten r:.aa;roÍ'rze
peddels en poetsen de onderkant van de
kano. Heerlijk, nog meer vertraging.

BEVERS?
Bij nadering van ons eindpunt Poupehan
neemt de caravandichtheid op de oevers
weer toe. Op Ile de Faigneul leggen we
aan en ook wij prikken onze tent neer
langs de Semois om te genieten van een
rustige avond langs het kabbelende water.
De buurman werpt nog een hengeltje uit.
'Hé
kijk, een bever!' roept hij tegen zijn
vïouw. Geiinteresseerd speur ik het water a[
'Ah,
een muskusrat,'zeg ik tegenJolanda.
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De volgende ochtend gaan we lopend op
weg terug naar Bouillon naar de auto. Maar
de tocht langs de Semois is niet alleen functioneel, hecblijkc een dagtochttopper op
zichlWe klimmen omhoog uit hec dal, naar
de koffie met panorama in Rochehauc Na
Rochehaut dalen we weer af ,waarblj ljzeren
laddertjes ons helpen om loodrechte rorspartijen te passeren.PromenaÀedesEchelles
heet het, ladderwandeling. Als ik her een via

ligt er echt. Weer dalen we af naar de
rivier, maar nu zonder tjzeren hulpmiddelen. Langs de Moulin du Rivage en
Moulin de l' Epine komen we bi; de abdij
van Corbion. Jammergenoeg is de abdijwinkel al geslocen.Na de abdij beklimmen we de laatste heuvel en komen bij

Belvedèrevan Auclun. De kaartjesverkoper is al naar huis, maar wie om de vervaarlijke stalen pennen van hec hek heen
klimt, kan graris naar boven. We kijken

een enorme houten uiczichttoren, de

schien chuisgevoeld in onze ríjd waarin
religieuze fanaten geweld in de wereld
verspreiden. Zelf geloof rk meer in een
'kruistocht
in trekkinebroek'. .

ferrata noem overdrijf ik, maar het beginr
er wel op te Ljken.

neer op Bouillon dat aan de overzijde van
het dal ligt. VanaFdeoverkanckijkt
Godfried weer terug. Hij had zich mis-

BELGIE
Ardennen

Na de eersrepaar laddertjes belanden we
op een rotspunt, die een spectaculair uitzicht biedc op de rivier diep beneden ons.

O Rochehaut
Nqirefontaine

Na de laddertjes volgt nog wat geklaucer
waarbij boomwortels als leuning fungeren en dan ligt de avontuurlijke passage
helras achcer ons. Na enkele vlakke kilometers langs de voortstromende rivier gaat
het weer omhoog naar her volgende uitzichc. Vanafhet terrasje br1een kiosk kijken
we ui! over het grafvan de reus. Toen we er
onderlangs voeren,was er niers van te zien,
maar van bovenaf kan het niet missen. Hij
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0p onze website gevenwe alle informatie die je
nodig heht om dezetocht na te maken, onder meer:
e e n r o u t e b e s c h r i j v i nvga n d e w a n d e l i n ga, d r e s s e n
van kanoverhuurbedrijvenen overnachtinqsplekken
en informatie oveÍ de toegestanekanotijden.

