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Een schitterend pallet aan herfstkleuren, een beertje dat 

vlakbij aan de oever zit te badderen en een hert dat 

zomaar langszij zwemt. Dit is varen in Canada, een diep 

gekoesterde wens die uitkomt in een gebied dat midden 

in een metamorfose zit: van licht naar donker, warm naar 

koud, zomer naar herfst.

VINCENT ZUIDEMA

En zo sta je ineens een balletje te 

slaan op de vervallen tennisbaan van 

Colonel Island, een verlaten eiland in 

het Big Rideau Lake. Dit Canadese 

meer ligt 50 kilometer boven de grens 

met de staat New York, 100 kilometer 

onder Ottowa en 5.500 kilometer ten 

westen van Scheveningen. Terwijl de 

geel-bruine en oranje-rode bladeren 

met de zuidwester naar beneden 

komen dwarrelen, verkennen wij het 

eiland waar Danny Arnstein, mede-ei-

genaar van de Amerikaanse Yellow 

Cab Company, rond 1949 een luxe 

vakantiewoning liet bouwen. Het ei-

land is sinds 1979 in handen van 

Parks Canada en heeft eenvoudige 

faciliteiten voor pleziervaarders. We 

varen met een motorboot van het Eu-

ropese verhuurbedrijf Le Boat, dat on-

langs haar eerste basis opende in 

Smith Falls, Canada. We zullen een 

deel van de route volgen die de Cana-

dese hoofdstad Ottawa verbindt met 

het aan het Lake Ontario gelegen 

Kingston. De route met sluizen, offici-

eel het Rideau Canal geheten, staat 

sinds 2007 op de Unesco Werelderf-

goedlijst.

RIDEAU LAKE
Op de steigers en langs de oevers van 

Colonel Island zijn picknicktafels en er 

staan wat barbecues voor gemeen-

schappelijk gebruik. Een bordje waar-

schuwt voor Poison Ivy, een giftige 

struik die wij kennen als gifsumak. Wij 

hebben zin in de wandeling van drie 

kilometer die je rond het eiland kunt 

maken. Het smalle pad gaat dwars 

door het bos en voert langs wegrot-

tende omgevallen bomen waar eek-

hoorntjes vrolijk overheen huppelen. 

Op de grond trekken grote witte- of 

zwart-rode rupsen langs en als we 

takjes horen breken, zien we de witte 

punt van een staart. Eerst denken we 

aan een vos, maar plotseling schiet 

een jong hert langs, dat nog even blijft 

staan, ons aankijkt en dan over een 

heuvel verdwijnt. We lopen in korte 

broek en T-shirt, maar de rode es-

doornbladeren die vallen - hét sym-

bool van Canada - verraden de 

omslag die hier gaande is. Het is eind 

september en als de schemer invalt 

en de wind toeneemt, zoeken we de 

warmte op van onze spiksplinter-

nieuwe huurboot.

Gisteren zijn we vanuit Smith Falls 

vertrokken en via het Lower Rideau 

Lake en het plaatsje Rideau Ferry te-

rechtgekomen bij Colonel Island dat in 

het Big Rideau Lake ligt. Dit meer is 

32 kilometer lang en 6 kilometer 

breed. Daarmee is het ongeveer net 

zo groot als het Grevelingenmeer. 

Het Rideau Lake is soms wel honderd 

meter diep, maar voor we onze weg 

kunnen vervolgen moeten we over 

een smalle doorgang tussen twee ei-

landjes. Onze 15 meter lange boot 

steekt 1,2 meter dus spannend wordt 

het niet, maar zonder dieptemeter is 

het toch altijd even goed opletten.

We varen ruim om een cluster van 

mini-eilandjes en ondieptes, duidelijk 

gemarkeerd met oranje-witte beton-

ning. Als we bij een scheidingston 

komen, weten wij dat we vanaf hier 

verder onze route kunnen volgen in 

zuidelijke richting. 

Via een nauwe doorgang komen we 

bij sluis 35 in het Rideau Canal dat 
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ons schut van het Big Rideau Lake 

naar het Upper Rideau Lake. 

BLIKSEM EN DONDER
“55 procent kans op regen en 45 pro-

cent op zon”, zeggen de sluiswach-

ters uiterst behulpzaam als we naar 

de dreigende lucht in de verte wijzen, 

“maar we zitten er regelmatig naast 

de laatste tijd.” Ook zou er kans zijn 

op onweer, maar hoe groot die kans 

is? “Geen idee.” Even Later varen we 

langs een dwergeiland met net  

genoeg ruimte voor één hoge boom. 

Volgende stop is bij Newboro. Hier ligt 

sluis 36. Dit is met 122 meter het 

hoogste punt van het Rideau-kanaal. 

De waterweg werd in 1832 geopend 

en moest verschillende meren en ri-

EEN TROMMELVLIES-
KRAKENDE ‘KEDANG!’ 

SCHRIKT ONS OP

vieren verbinden tussen Kingston en 

Ottowa, de hoofdstad van Canada. 

Zes jaar werd er gegraven om de ver-

binding tot stand te brengen die 

Kingston moest beschermen tegen 

een mogelijke invasie van de VS. Zij 

hadden zich net los gevochten van de 

het Britse rijk, waar Canada nog on-

derdeel van was.

Bij Newboro verandert met de 

stroomrichting ook de betonning, dus 

dat is even opletten met navigeren. 

Buiten de sluis is een rustige plek, 

waar we prachtig liggen en met uit-

zicht over het Newboro Lake aan een 

picknicktafel kunnen lunchen. New-

boro heeft een mooi bijgehouden 

kampeerplaats met publieke barbe-

cues. Verder stelt het plaatsje niet veel 

voor, op een enorm kruip-door-sluip-

door warenhuis na waar je uren in 

kunt ronddwalen. Als we wegvaren 

schittert de zon fel tussen de wolken, 

maar ver weg komt een front vol drei-

gende luchten langzaam aanrollen. 

We tuffen rustig door tot een felle flits 

met een trommelvlieskrakende ‘ke-

dang!’ er direct achteraan ons op-

schrikt uit onze vakantieroes. ‘Oh shit, 

dat is vlakbij!’ Ik stel voor om door te 

varen naar de volgende haven nog 

geen kilometer verderop. Als de blik-

sem nog een keer inslaat, vaar ik di-

rect op de dichtstbijzijnde oever af, 

naar een huis met een grote steiger. 

Het water lijkt ondiep, maar we heb-

ben geen keuze. Ik vraag me zelfs af 

of ik het stalen stuurwiel wel vast 

moet houden, maar wat is het alterna-

tief? 

We komen snel bij de kant, maar ter-

wijl we vastleggen slaat de bliksem 

met hard sissende geluid op enkele 

tientallen meters afstand in de grond. 

Even staan we als aan de grond ge-

nageld, maar direct daarop valt de 

regen met bakken uit de lucht dus 

komen we snel in beweging om te 

schuilen. In deze tuin liggen vrolijke 

opblaaskrokodillen die we in de gau-
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Openingsfoto: Suppen op Rideau Lake. 

2 Uitzicht vanaf Colonel Island. 3 Lunch op de 

steiger bij Davis Lock. 4 Onze fijne huurboot. 

5 Alle do’s en vooral de dont’s worden helder 

uiteengezet. Dit soort bordjes zie je overal. 

Alsof men bang is voor rechtszaken.

wigheid gebruiken als schild, ons to-

taal niet bewust van het bizarre 

tafereel dat we met elkaar vormen. 

Als het even later veilig lijkt, varen we 

verder naar Chaffeys Lock. We schut-

ten in sluis 37 samen met een varende 

caravan, die bij het uitvaren hard 

tegen een sluisrand vaart. Hij kan niet 

wegdraaien met zijn kont en geeft 

daarom uit wanhoop flink gas. Blijk-

baar zijn we niet als enige nog een 

beetje van slag. De sluiswachters 

daarentegen blijken bijzonder goed 

gemutst en zorgen dat de schipper 

zonder ego-schade verder kan. 

CHAFFEYS MOLENS 
Chaffeys Lock is amper een dorp te 

noemen, maar er is een groot restau-

rant naast de sluis dat hoort bij een 

hotel. Hier trakteren we onszelf op 

een paar grote, sappige Canadese 

hamburgers. Na het eten maken we 

dankbaar gebruik van de gratis wifi, 

want internetbundels zijn bijzonder 

prijzig in dit deel van de wereld. Na 
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6 Bij de sluizen van Jones Falls daal je ruim 18 meter. 7 De kano’s liggen klaar voor gebruik, maar wel op eigen risico.

een paar dagen verstoken te zijn van 

de digitale levensader heeft iedereen 

behoefte om weer even in te pluggen. 

De sluis waar we naast liggen is ge-

bouwd rond 1830 toen een oude ka-

noroute van de indianen langs het 

Rideau en de wild stromende Catara-

qui rivier werd getransformeerd in een 

kalm kanaal. Deze verbinding konden 
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KOSTEN
Vliegen naar Canada is goedkoper dan je denkt. Wij vlogen met Air Transat 

van en naar Toronto voor ongeveer € 450,- per persoon. Zie airtransat.com 

voor aanbiedingen. 

Le Boat geeft € 100,- korting aan lezers van Motorboot die boeken in 2020. 

En € 50,- voor korte trips. Dat komt bovenop andere kortingen tot 15 pro-

cent. Gebruik de code: ‘Motor’ bij je boeking. 

Voor een extra bedrag van € 95,- kun je de boot later inleveren. Een aanra-

der, 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 verlies 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. 

Vuilwaterstations staan duidelijk op de kaart aangegeven en kosten gemid-

deld 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.

de Engelse troepen gebruiken om 

binnenlands gelegerde eenheden van 

rantsoenen te voorzien.

De kanalisering betekende echter ook 

het einde van een complex met wa-

termolens van de familie Chaffey, 

waar de sluis naar is vernoemd. Hier 

behoorden een houtzaagmolen, ko-

renmolen, volmolen en distilleerderij 

toe. De molens zijn verloren gegaan, 

maar in 1872 werd een nieuwe graan-

molen gebouwd waar we op uitkijken 

vanaf ons plekje aan de sluis. 

Als in de verte een kano aan komt 

varen, wanen we ons even honderden 

jaren terug in de tijd, maar in plaats 

van indianen ontmoeten we een ouder 

Canadees stel dat met niet veel meer 

dan een pop-up tentje en wat droge 

kleren honderden kilometers langs het 

kanaal blijkt te trekken.

De volgende dag varen we via grillige 

meren met tientallen eilandjes verder 

richting Seeley’s Bay. Terwijl de om-

geving steeds rotsachtiger wordt, sto-

men we op door allerlei smalle en 

kronkelige doorgangen. Met lichte ja-

loezie bewonderen we de vakantie-

huizen die half verborgen liggen 

tussen de bomen. De huizen zijn uit-

gerust met half verscholen zitplekken, 

hangmatten, panoramische woonka-

mers en steigers met visbootjes. 

Waar het echt smal is, waaien inmid-

dels de herfstbladeren zo op de boot 

en maken ons onderdeel van de won-

derlijk snelle klimatologische transfor-

matie die hier gaande is. 
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Lower Rideau Lake

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.

STUK OMLAAG
Een halfuurtje na Davis Lock (sluis-

nummer 38) komen we bij Jones Falls 

(nr. 39-42), een sluizencomplex met 

een stuwdam die bij de constructie in 

1831 de hoogste dam was van 

Noord-Amerika. We leggen aan bij 

een eindeloos lange steiger voor een 

sluis die helemaal verlaten lijkt. Als we 

het kunstwerk oplopen zien we bene-

den ons vier sluiswachters die twee 

andere sluizen bedienen die ons in to-

taal meer dan 18 meter lager zullen 

brengen.

“Be right with ya‘’, galmt een van de 

sluisbedienden in een plat soort hill-

billy Amerikaans dat hier gangbaar is. 

We hebben wat tijd over voordat twee 

stroomopwaarts gaande huurboten 

naar boven zijn geschut. Terwijl de 

eekhoorntjes om ons heen door de 

bomen en over het gras schieten, bla-

zen wij de stand up paddle boards 

(SUP’s) maar eens op. Dan kunnen 

we als we willen later snel te water. 

“How you doing?”, klinkt het even 

later vriendelijk als wij aan de beurt 

zijn om de sluis in te varen. In drie 

kwartier zakken we vervolgens de vier 

oude sluizen van het complex door, 

terwijl de wachters netjes twee aan 

twee over de relingen van de sluis-

deuren leunen en aan een wiel 

draaien om het water gecontroleerd 

weg te laten stromen.

We verlaten de bijna 200 jaar oude 

sluis en komen op Whitefish Lake, 

waar we worden omgeven door rot-

sige oevers. Bomen in de rui en schit-

terende villa’s kijken vanaf statige 

hoogte uit over het winderige meer, 

waar wij als enige boot moedig over 

voortploeteren. Als we aankomen bij 

Seeley’s Bay voelt het inmiddels een 

stuk frisser dan toen we aan deze reis 

begonnen. 

Volgende keer:

Van het ‘sterrenwater’ in Morton 

Bay terug via Westport en Hawse 

Bay naar Smith Falls.
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