van Dinant naar Luik

van Pouilly, bron van de Maas, naar
Charleville Mézières
7 - 10 april 2012. De Maas als leidraad nemen voor
een reeks wandelingen en een enkele fietstocht, is
een lieflijk en verrassend avontuur gebleken waar ik
sinds oktober 2011 aan begonnen ben en dat ik met
de aftocht naar de bron van de rivier nu voorlopig heb
afgesloten.
Het was de enige van de 8 tochten die ik met de auto
heb gemaakt. Dat neemt niet weg dat ik toch een
aantal mooie landschapsbelevingen had. Het bezoek
aan de bron was natuurlijk een verplicht nummer in
deze reeks, het voelde alsof ik op kraamvisite ging,
maar het was toch wel zeer bijzonder, het besef dat
de Maas mijn Muse was. Daarna het dorp aan de Maas
bezocht waar Jeanne d’Arc is geboren, Domrémy la
Pucelle, alwaar de Maas zich toonde als een stoere
slingerende aal die zich door de akkers wringt. Daarna
omhoog gekropen naar Verdun en gezocht naar een
mooi standpunt om de inmiddels brede stroom door
de dalen te zien slingeren.

van Charleville Mézières naar Givet
10 - 13 februari 2012.Vanaf
Charleville Mézières kun je
tot aan Givet in het weekend voor 6 euro onbeperkt
met de provinciale trein
heen en weer gaan. Met
die geruststelling wandelde
ik bij zeldzaam mooi weer
weg uit deze stad aan de
Maas richting Nouzonville. De oever van de rivier wordt in Charleville
Mézières waar ik liep gevormd door een pad pad dat doet denken
aan de oude trekvaart. In Nouzonville ben ik op de trein gestapt naar
Revin, waar ik overnachtte en de volgende dag de omtrek heb verkend. Toen richting het noorden en
uitgestapt in Vireux Wallerand. In de trein had ik op mijn kaart gezien dat in die omgeving een elektriciteitscentrale staat in een lus van de Maas. Naar buiten kijkend werd ik aan de wolkenvrije lucht
attent gemaakt op de rookwolken van deze centrale. Daarmee waren het doel en de wijsvinger van
de wandeling bepaald. De weg die ik baande was niet altijd aangegeven en soms stapte ik wel eens
over een hek, want terug gaan is geen optie. Tenslotte stond ik oog in oog met die enorme schoorstenen. Bij het passeren werd ik aangehouden door de politie. Het betrof hier een kerncentrale, ‘het
is een gevoelige plek’. Na wat geschamper en formeel schrijfwerk kon ik doorlopen. Toen richting
Givet waar het enorme fort de Charlemont ligt. Helaas ben ik daar ook niet naar binnen kunnen
dringen.

Van Lixhe naar Stein

22 - 25 maart 2012. Tussen Dinant en Namen kringelt de Maas noordwaarts, en vervolgt dan zijn
weg naar Luik in noordoostelijke richting. Eens heeft de rivier daar het spoor getrokken waar nu
de treinen ook gaan. De rivier is één langgerekte kade waarbij je je voorstelt dat het hier eens
enorm druk moet zijn geweest met schepen die langs deze kade aangemeerd lagen. Nu is dat niet
meer. Wel bleef het nog altijd mogelijk om mijn wandeling zo dicht mogelijk bij de rivier te lopen.
In Nederland is dat vaak niet mogelijk. Bij toeval stuitte ik nu weer op een kerncentrale, bij Huy,
en niet lang daarna kwam ik bij een brug met verbod wegens militair terrein. Ik zag iemand en die
vertelde me dat dit terrein allang verlaten is. Het zijn nooit de gebaande paden die ik zoek, en de
Maas blijkt een goede gids.
Het is in België weer een hele nieuwe beleving geweest, zoveel achtertuinen te kunnen bewonderen, en industrieel erfgoed. Het was weekend dus alles lag nu stil. Eerste kampeerbeleving van
het flinterdunne voorjaar.

16 - 18 oktober 2011. Deze keer ben ik gegaan vanaf
het plaatsje Lixhe in België waar de Maas in Nederland komt tot aan Stein, ten noorden van Maastricht.
Vanaf de Belgisch Nederlandse grens is de Maas tot
aan de sluizen van Lanaken niet bevaarbaar. Toen
ik bij de sluizen kwam ging ik in de verkeerstoren
vragen of ik niet met een schipper mee kon varen.
Dat werd geregeld, en zo kon ik met een duwschipper uit Maasbracht meevaren over de Maas tot vlak
boven Maastricht. Met een heerlijk bord hutspot
voor mijn neus liet ik vanuit de stuurhut de stad aan
me voorbijgaan. Ten noorden van Maastricht werd ik
weer afgezet bij de Bedienpost Borgharen, waar ik
vernam dat dit de plek is waar de stand van de Maas
wordt geregeld voor de afvoer van het water door Nederland. Een interessante toer mocht ik maken
door de waterbouwwerken.
De volgende dag bezocht ik de groeve Meers bij Stein. Heel veel landbouwgronden worden daar
momenteel weggegraven om plaats te maken voor reserve opvang van het Maaswater.

van Venlo naar Blitterswijck
24 december 2011. Er zijn steden, zoals Venlo die niet echt een
innige band vertonen met de rivier waaraan zij liggen en dat is
niet erg, want zodra ik in Venlo langs de oevers ging lopen was
ik meteen in het vrije veld. Totdat ik besloot met de bus verder
te gaan naar Arcen.Vanaf die plek ben ik gaan lopen naar Blitterswijck. Het was hier niet eenvoudig om dicht bij de rivier
te lopen. De weidegronden zijn stevig afgegrendeld, en hebben
niet die sympathieke overstap punten voor de wandelaar waar
de Franse boeren vaak wel rekening mee houden. Met een goede kaart bij de hand kun
je beter je koers maken dan door de verkeersborden langs de weg, want die ontnemen
elke dromer zijn illusies.

van Waalwijk naar Lage Zwaluwe

5 november 2011. Deze keer heb ik gefietst van Waalwijk naar Lage Zwaluwe. Dit is het
landschap van de Maas zoals ik het ken uit mijn jeugd. Rust straalt het uit, aan de zuidelijke oever wuiven de kaarsrechte bomenrijen vanaf Noord Brabant naar de Gelderse
noorderoever. Komend uit de stad, waar wekenlang de regen aanhield, was het een van
de weinige en laatste dagen in het najaar dat de zon haar warmte royaal verstrooide.

van Middelharnis naar Stellendam
31 januari 2012. Het natuurreservaat de
Scheelhoek is niet voor publiek toegankelijk, maar wat heb ik er een toegankelijk en weids natuurlandschap meegemaakt. Op deze stralende vriesdag kwam
ik pas aan het einde van de wandeling
een ander mens tegen, een landarbeider,
die geen Nederlands sprak, zodat ik ook
niet het idee kreeg dat hij mij weg zou
gaan sturen.

van Hoek van Holland naar de Maasvlakte
1 februari 2012. Tocht met strubbelingen. Aangekomen
met de trein in Hoek van Holland wilde ik met de pont
oversteken naar de Maasvlakte, maar deze pont vaart in de
winter alleen vroeg in de ochtend en laat in de middag. Dus
huurde ik een fiets en reed via Maasluis en Rozenburg naar
de Maasvlakte om daar aan het einde van de middag de
pont terug naar Hoek van Holland te nemen.Voorbij de Europoort kom je eerst langs natuurgebieden aan het Brielse
en Oostvoornse meer, en vervolgens kom je in een gebied
waar de industrie overheerst te midden van zanderig gebied. Het probleem was dat de afstand naar
het eindpunt, waar de pont moet komen, veel groter was dan ik had gedacht. Onzeker in het donker
over de afstand die ik nog te gaan had, kwam ik na een ferme spurt tegen de koude wind tenslotte
precies op tijd bij de pont. Ik heb hem niet gezien, ik was of net te laat, of hij is helemaal niet gekomen. Dus daar stond ik, in de vrieskou, in het donker, en kon rechtsomkeer maken. Gelukkig vond ik
een warme gastvrijheid bij vrienden in Brielle. Met mijn gastheer heb ik de volgende dag de 20 km
lange landtong bezocht die vanaf Rozenburg langs de Nieuwe Waterweg richting de Noordzee gaat.

