
l i f e s t Y l e ,  t R a v e l  &  b O a t i n g

zes Linssen yachts Liggen kLaar in De rooMPot Marina, het is VriJDag 12 JULi 
en er staat De heLe Week aL een steVige WinD. oP De steiger Vragen We ons 
ietWat BezorgD af of De oVersteek naar LoWestoft Morgen WeL Door kan 
gaan. echter, één Van DeeLneMers, een erVaren zeeVaarDer, is Positief oVer 
De ontWikkeLing Van het Weer. en aLs eVen Later toertochtLeiDer aLexan-
Der Jonkers arriVeert, zien We het aL aan ziJn gezicht… De toertocht naar 
De soUth-east coast Van engeLanD gaat Door!

EEn GREnSvERLEGGEnDE 
Vaartoertocht…

tekst en foto’s: trudie rutten, met medewerking van alexander Jonkers en Jan Brummel.

De DeelnemeRs en hun eRvaRing Op zee
inclusief onze toertochtleider zijn we met 14 personen. 
twee schippers hebben een marine-achtergrond, twee 
hebben ervaring met op zee varen, voor één stel wordt 
het de eerste keer en wij hebben enige ervaring met de 
Waddenzee, oostzee en de Duitse Bocht. De schippers 
vormen een weerteam en een navigatieteam. iedere dag 
is er palaver op één van de schepen, wat behalve infor-
matief en leerzaam ook héél gezellig is. Via de marifoon 
houden we onderling contact wanneer we de shipping 

lanes oversteken, er weersveranderingen optreden en 
er bruinvissen of zeehonden worden gespot. tijdens de 
oversteek doet alexander iedere twee uur een marifoon-
check om te kijken hoe het met de crew en schepen gaat. 

De nOORDzee
De noordzee heeft een gemiddelde diepte van 94 meter, 
maar ten zuiden van de Doggersbank is de diepte door-
gaans minder dan 50 meter. De noordzee dient als ver-
binding tussen europa en andere wereldmarkten. steeds 
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meer pleziervaart zoekt de noordzee op. samen met het 
aangrenzende kanaal is het de drukst bevaren scheep-
vaartregio ter wereld. 

Dag 1-2 - lOwestOft
De oversteek naar Lowestoft duurt 14 uur (95,6 zeemij-
len). rekening houdend met het tij vertrekken we om 
6.30 uur naar de roompotsluis en even later varen we op 
de noordzee. Wanneer we windmolens, boorplatform en 
shipping lanes zijn gepasseerd, bevinden we ons in een 
enorme weidsheid van water en de zes schepen. Door de 
zon kleurt het water blauw, de wind is 3-4 Beaufort. 
Vlak voor Lowestoft komen we in een mistbank terecht. 
Door het weerteam waren we hierop voorbereid en we 
gaan zoals afgesproken in kielformatie varen. De grote 
scheepvaart kan ons, nu we dicht bij elkaar varen, beter 
op hun radar waarnemen en wij werken ook allemaal 
met de radar, wat zeer leerzaam is. Vijftien minuten later, 
vlak voor Lowestoft, trekt de mist op en een geweldige 
ervaring volgt: de aankomst in engeland met eigen boot! 
We varen de haven van Lowestoft binnen. 
We meren af in Marina Lowestoft en zijn te gast bij de 

norfolk & suffolk yachtclub. De welverdiende rustdag 
benutten we om Lowestoft te bekijken. Deze havenstad 
ligt op de meest oostelijke punt van het Verenigd ko-
ninkrijk, 110 mijl ten noordoosten van Londen. Lowestoft 
heeft een lange geschiedenis in de visserij en energie-
industrie en is een traditionele badplaats.

Dag 3 - RiveR ORe
We gaan op weg naar de river ore. Met hoog water varen 
we over de grinddrempel de riviermonding in. hier ligt 
orford ness, een lange, brede begroeide grindlandtong 
op de kust van suffolk. tijdens de koude oorlog was het 
de locatie van een geheim radarstation als onderdeel van 
de verdediging tegen laagvliegende vliegtuigen, nu is 
het een prachtig natuurgebied, beschermd door de na-
tional trust. het gebied is 2.230 hectare groot en bestaat 
uit (vuursteen)grind, getijrivieren, slikken, zandplaten, 
zoutmoeras, rietvelden en kwelders en is daardoor een 
leefgebied voor o.a. veel soorten vogels, chinese water-
herten en hazen. De grootte van dit gebied fluctueert 

zuiDOOstKust – vaRen Op getijDenRivieRen 
De zuidoostkust van engeland is een prachtig vaargebied vol schit-
terende en vaak beschermde natuur met watervogels, zeehonden, 
bruinvissen en tuimelaars evenals authentieke engelse (vissers)
plaatsen en een boeiende manier van varen in een getijdengebied. 
De rivieren worden door regenwater gevoed en uitgebaggerd om 
ze toegankelijk te behouden voor schepen. De riviermondingen 
staan onder invloed van het tij. Door golven, stroming en storm 
worden drempels van zand en grind gevormd in de riviermonding. 
onder invloed van de golven verplaatsen deze drempels zich ook. 
De riviermondingen zijn betond en het is raadzaam om de beton-
ning goed te volgen.

havens 
in de rivieren vind je van moorings voorziene havens 
waar geankerd kan worden, evenals binnenhavens. om 
droogvallen te voorkomen, liggen er drempels voor de 
haveningang. in andere gevallen bestaat de haven uit 
een pontonsteiger in het diepste deel van de rivier. er 
zijn watertaxi’s om je aan wal te brengen. Wanneer je 
vaart is afhankelijk van het getij: met hoog water vaar 
je over de drempel naar binnen. Uitvaren doe je wan-
neer het tij afneemt en je de stroming nog mee hebt. 
een voordeel is dat je geen oponthoud hebt door sluizen 
en bruggen, alleen bij ipswich is een sluis.

De oversteek naar Lowestoft Lowestoft Marina
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door het aanspoelen en afkalven van grind en zand met 
de golven. het nabijgelegen stadje orford had vroeger 
waarschijnlijk zicht op zee. in dit prachtige gebied gaan 
we voor anker! Met onze bijboten bezoeken we orford. 

Dag 4 - RiveR Deben – wOODbRiDge 
De tide Mill in Woodbridge is een zeldzaam voorbeeld 
van een getijdenmolen waarvan het wiel nog draait, en is 
een afspiegeling van de vroege industriële revolutie. het 
reservoir bij de molen is nu een jachthaven. hier over-
nachten we, maar we dineren eerst in het nabijgelegen 
restaurant the table. 

Dag 5-6 - ipswich 
Vroeg in de ochtend vertrekken we over de drempel van 
tide Mill yacht harbour richting ipswich. er zijn verschil-
lende jachtclubs aan de river Deben; we varen door een 
kilometerslange rij van bootjes die voor anker liggen. het 
lijkt hierdoor wel een erehaag voor onze “Linssen-vloot”. 
We passeren zonder problemen de ferry van felixstowe 
en de shipping lane harwich – hoek van holland. hal-
verwege de river orwell meren we af bij Woolverstone 
Marina voor een prachtige wandeling naar Pin Mill, een 
gehucht met een beschutte ankerplaats voor binnen-

vaartschepen. Pin Mill heeft veel kleine industrie (zeilma-
kerij, mouterij, steenbakkerij), maar is nu vooral bekend 
door the Butt & oyster Pub en het jacht- en dinghyzeilen. 
op deze mooie plek genieten we van een heerlijke lunch. 
Dan is het weer tijd om naar de schepen terug te keren. 
We varen onder de orwell Bridge door, de eerste en enige 
brug van deze toertocht. het is nog een half uurtje varen 
naar de sluis van ipswich, de hoofdstad van het graaf-
schap suffolk. ipswich is één van de oudste engelse ste-
den (7e - 8e eeuw) en belangrijk voor de noordzeehandel. 
het moderne ipswich heeft een nog steeds werkende 
havenpoort die goed is voor meerdere miljoenen ton 
vracht per jaar. onlangs heeft de stad voornamelijk langs 
de waterkant een uitgebreide verbouwing ondergaan, en 
het is nu een residentieel en commercieel centrum. hier 
zijn ook de twee jachthavens ipswich Dock en neptune 
Marina gevestigd. neptune Marina heet ons van harte 
welkom! Voor ieder schip is er een op naam gereserveerd 
plekje in de haven. 

onderweg heeft de Linssen-vloot al veel bekijks gehad. 
Maar in ipswich werd er wel heel vaak geïnformeerd naar 
de kwaliteit en de prijs van de schepen. er staan dit jaar 
waarschijnlijk talloze foto’s van de Linssen-schepen in en-
gelse fotoboeken.

tide Mill Woodbridge

Brightlingsea harbour

Pin Mill - the Butt & oyster pub
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Dag 7 - waltOn blacKwateRs – titchmaRsh maRina 
na een rustdag in ipswich steken we voorbij de river or-
well de shipping lane over naar Walton Blackwaters. Wal-
ton Blackwaters is een paradijs voor dieren en heeft een 
geweldig mooie natuur. het is een door getij geregeerde 
wereld; half moeras en half hemel met bijna niets om de 
horizon te bepalen. er leven twee soorten zeehonden, de 
gewone en de atlantische zeehond. De gewone zeehon-
den hebben een vosrode kleur door het ijzeroxide in de 
modder. 
titchmarsh Marina ligt aan het Walton channel, een ka-
naal met veel stroming. het blijkt dat de meerderheid 
van de (engelse) boten van titchmarsh Marina zich zel-
den buiten het Walton channel begeeft. een zorgvuldige 
kijk op diepte en tij is hier dan ook belangrijk. De bijna 
haaks liggende betonning geeft de vaarroute aan, en on-
danks dat wij deze netjes volgen, zitten wij bij het uitva-
ren de volgende dag even vast op het grind. een schroef 
is geraakt maar we kunnen er gelukkig mee doorvaren.

Dag 8 - RiveR cOlne – bRightlingsea 
De kleine, maar boeiende rivier die we vandaag opvaren 
is de river colne. het doel van vandaag is Brightlingsea, 
een kustplaats op een landtong in de riviermonding. De 
riviermonding valt grotendeels droog en voor de haven 
ligt een drempel van één meter hoog. een toegewijde 
havenmeester in rubberboot loodst ons door de vaar-
geul en brengt ons schip voor schip naar één van de twee 
pontonsteigers van Brightlingsea harbour. Per watertaxi 
gaan we aan wal om het stadje te verkennen. De traditio-
nele industrie in Brightlingsea bestond uit scheepsbouw 

en (oester)visserij. De industrie is vergaand verdwenen, 
waardoor het nu grotendeels een slaapstad voor col-
chester is. op de kade staat de enige nog overgebleven 
visser, die verse vis en schelpdieren verkoopt. 

Bij de ingang van Brightlingsea creek ligt Westmarsh 
Point. hier staat de Bateman’s tower, gebouwd in 1883 
door John Bateman voor het herstel van zijn dochter. De 
toren wordt hier gezien als een zogeheten “folly” (bizar 
bouwwerk) en wordt tegenwoordig beheerd door de col-
ne yachtclub. De toren is tijdens zeilwedstrijden voor pu-
bliek toegankelijk. rondom zijn een camping, een (geda-
teerd) openluchtzwembad en een lange rij van kleurige 
tenthuisjes gevestigd.

Dag 9 - RiveR chROuch – buRnham 
De river crouch stroomt door het gehele graafschap es-
sex. Burnham-on-crouch ligt aan de noordelijke oever. 
het was vroeger een zeer belangrijke plaats, als veerha-
ven en vissershaven met zijn beroemde oesterbanken. De 
komst van een spoorweg in 1887 kwam ten goede aan 
commerciële en agrarische activiteiten en er werd een 
gieterij gebouwd. De werfjes en lokale handelaars profi-
teerden hiervan. De river crouch werd een ideale locatie 
voor de groeiende watersport, wat nog geldt tot op de 
dag van vandaag. We meren vroeg in de middag af in de 
Burnham yacht harbour, gelegen in de ongerepte Den-
gie-moerassen. er is een mooi wandel- en fietspad naar 
de binnenstad, en onderweg heb je prachtig uitzicht op 
de drooggevallen schepen en de zee. 

ramsgate 
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Dag 10 - Ramsgate 
het wordt een prachtige vaartocht over de brede mon-
ding van de thames (thames estuary) en de noordzee. 
De wind is 3-4 Bf en er is weinig scheepvaart. Met hoog 
water steken we twee zandbanken over. het is een mooie 
ervaring om langs de kliffen naar de royal harbour van 
ramsgate te varen. 
hoog boven de haven torent de oude stad op, en met 
laag water varen we de smalle vaargeul in naar de lange 
steiger waar alle schepen een aanlegplek vinden. om ons 
heen zand en grind en een prachtig uitzicht op ramsgate. 
een uurtje later beklimmen we de trappen naar de royal 
temple yacht club en daar houden we onze laatste pa-
laver. We schrijven in het gastenboek dat we hier met 6 
Linssen-schepen waren. in een italiaans restaurant eten 
we voor de laatste keer in engeland. ramsgate wordt 
omschreven als een mix van maritiem erfgoed en archi-
tectonische opsmuk. De meesten van ons hadden er nog 

wel een dag willen blijven, maar morgen vertrekken we al 
vroeg naar Blankenberge. 

Dag 11 - nOORDzee - blanKenbeRge (belgië) 
om 8.00 uur verlaten we ramsgate. Bijzonder dat je van-
af hier de zon ziet opkomen in zee! het is 10 uur varen, de 
wind is 3 Bf en er is nauwelijks scheepvaart te zien. Ver 
achter ons weerlicht het af en toe, en we krijgen instruc-
ties om naar binnen te gaan als het dichtbij komt. We blij-
ven de donder en bliksem echter voor en het wordt weer 
een prachtige tocht. De ons vertrouwde kust van België 
komt in zicht en we varen om 17.30 uur onder veel belang-
stelling de royal scarphout yachtclub van Blankenberge 
binnen.

einde van een schitterende vaartocht…

terugkijkend op een prachtige toer-
tocht bedenk ik hoe toepasselijk de titel 
‘grensverleggend varen’ in verschillende 
opzichten is. toen Jan vorig jaar aangaf 
graag mee te gaan met deze toertocht, 
dacht ik: “oké, maar dan zonder mij”. ik 
verwachtte zeeziek te worden en veel 
drukte van de zeevaart te ondervinden. 
omdat Jan zó graag wilde stemde ik uit-
eindelijk toe, maar mijn aandeel bij de 
voorbereiding was voornamelijk “hoe 
overleef je een oversteek van 14 uur op 
zee?” hoe anders bleek de realiteit en 
hoe blij ben ik dat ik ben meegegaan! 

geruststellend waren de woorden van 
alexander: “een goede schipper zal 
nooit zeggen dat het weer op zee te-

gen zat, maar dat hij met goed weer is 
vertrokken en met slecht weer bleef lig-
gen”. alexander voer met alle schepen 
mee, gaf waar nodig adviezen, verhielp 
kleine storingen en stapte als het nodig 
was probleemloos over op volle zee. Met 
het weer hebben we het enorm getrof-
fen: vanaf het begin tot het eind hadden 
we prachtig weer. De wind was tijdens 
de oversteek ten hoogste 4 Bf en tijdens 
de hele toertocht tussen 3 en 6 Bf met 
één uitschieter naar 8 Bf. We konden 
dan ook zonder oponthoud en volgens 
planning varen. We ontdekten dat varen 
op zee en getijdenrivieren erg mooi en 
boeiend is. hier leer je echt wat navige-
ren is, en je voelt je één met de elemen-
ten. 

Wanneer je voor het eerst een dergelijke 
tocht wil maken, is het prettig en veilig 
om met een groep te varen. We hebben 
veel geleerd van de ervaren schippers en 
schippersvrouwen, waarvan enkele al 
vele malen de oversteek maakten. 

trudie rutten
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De vaaRROute 
• Roompot Marina
• Lowestoft – Norfolk en Suffolk Yachtclub
• River Ore – Orford
• River Deben –Woodbridge
• River Orwell – Woolverstone – Ipswich  Marina
• Walton Blackwaters –  Titchmarsh Marina
• River Colne – Brightlingsea Marina
• River Crouch – Burnham on Chrouch
• River Chrouch – Ramsgate – Royal Harbour
• Blankenberge (België) – RSYB

DuuR tOeRtOcht
11 dagen inclusief 2 rustdagen – totale afstand: 320 
zeemijlen.

vOORbeReiDingen
Van toertochtleider en Linssen yachts-dealer 
alexander Jonkers kregen we een map met infor-
matie over de toertocht, een lijst met benodigde 
boeken en kaarten evenals aandachtspunten voor 
de voorbereidingen voor de toertocht over zee. 

bOeKen en KaaRten
De juiste en bijgewerkte kaarten (digitaal en pa-
pier). De actuele anWB Wateralmanak deel 1 & 2 
en reeds nautical almanac (verplicht). getijdeatlas 
en stroomatlas.
hulpmiddelen: extra handpijl, kompas, passers, li-
niaal en potlood. 
Leestip: Vaarwijzer De engelse oostkust (auteur 
a. Valk, isBn 9789064104312, gottmer Uitgevers 
groep bv)

veiligheiD
reddingsvesten, reddingsvlot, vuurpijlen, lifelines 
over dek, extra anker en lijn, middel tegen zeeziek-
te, eenvoudig te bereiden voedsel en voldoende 
drinkwater. 

De schepen
Van de zes deelnemende schepen zijn vier schepen 
met stabilisatoren en een tweede motor uitgerust. 
stabilisatoren dempen de slingeringen van het 
schip met ruim 90%, wat het varen op zee com-
fortabeler maakt. Dat stabilisatoren echter géén 
voorwaarde zijn om op zee te kunnen varen, bleek 
uit de twee schepen die (al meerdere malen) zonder 
problemen de oversteek naar engeland maakten.

e e n  g R e n s v e R l e g g e n D e  v a a R t O e R t O c h t …

'this product has been derived in part 
from material supplied by the Uk hy-
drographic office with the permission 
of the Uk hydrographic office, her 
Majesty's stationery office ©British 
crown copyright 2013 all rights re-
served'.

zeezieKte 
Voor mij was dit de reden van twijfel om op zee te gaan, en voor 
zover ik weet geldt dit voor velen. zeeziekte ontstaat doordat het 
evenwichtsorgaan ontregeld raakt door deiningen van het schip. 
De gevoeligheid voor zeeziekte verschilt per persoon.

tips Om zeezieKte te vOORKOmen 
•  Gewenning – het lichaam moet de tijd krijgen om zich aan te 

passen aan deiningen (inslingeren). Direct van uit huis de zee op 
is daarom niet aan te raden.

•  Vermijd koffie, koolzuurhoudende drank, zware kost en zuur 
fruit; eet licht verteerbare maaltijden en houd je aan de nor-
male etenstijden.

•  Voorkom stress.
•  Voorkom afkoeling. 
•  Blijf geïnteresseerd in de omgeving, blijf bezig, stuur zelf. 
•  Blijf in de frisse lucht en kijk naar de horizon.

meDicatie tegen zeezieKte/ReiszieKte
er zijn verschillende middelen verkrijgbaar; lees altijd eerst de bij-
sluiter omdat sommige middelen vervelende bijwerkingen kun-
nen hebben.
•  Zelf heb ik goede ervaringen met Bach Bloesem Remedies, een 

natuurlijk middel zonder bijwerkingen. Bachbloesem “scleran-
thus” heeft een positieve werking op het evenwichtsorgaan en 
“Bach rescue remedy” werkt kalmerend en geruststellend.

•  Polsbandjes (SeaBand) kunnen op basis van acupressuur verlich-
ting bieden bij zeeziekte.t
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