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Er zijn vele manieren om Engeland te ontdekken. Over de weg, per spoor en over 
het water. Dat laatste is een zeer relaxte en originele manier als je kiest voor een 
reis per narrowboat door een van de vele Britse kanalen. Wie wel eens gekampeerd 
heeft, of met een camper door het land heeft gereden, weet dat contacten leggen 
met andere kampeerders of camperaars niet al te veel moeite kost. Varen met 
de smalle kanaalboot maakt daarop geen uitzondering. So British & Irish….! 
monsterde aan op de 48 ft (14,6 meter) lange Valkyrie voor een reis over het 
Worcester & Birmingham Canal van Worcester naar Stoke Prior.

KAMPEREN OP HET WATER
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Na een ontspannen overtocht met de ‘Pride 
of Rotterdam’ van Rotterdam naar Hull en 
een kleine vier uur over de weg, arriveren we 
tegen het middaguur in de Lowesmoor Wharf & 
Basin, een van de thuisbases van Viking Afloat 
Narrowboats Holidays. Vandaaruit begint ons 
avontuur ‘kamperen op het water’. 
Omdat we nog aan de vroege kant zijn kunnen 
we ons op ons gemak voorbereiden op de reis 
van vier dagen. In het basin liggen ruim dertig 
van deze typische kanaalboten. De lengte 
varieert van 42 ft (12,8 meter), deze is geschikt 
voor 2 tot 4 personen, tot 68 ft (20,7 meter), 
geschikt voor 6 tot 8 personen. Een narrowboat 
is een typisch Brits vaartuig dat het midden 
houdt tussen een plezierjacht en een gezellige 
woonark. In de tijd van de industriële revolutie 
werden deze schepen gebruikt om via de 
kanalen goederen te vervoeren als leisteen, turf, 
kolen en landbouwproducten. 

DE INSCHEPING

Nadat we ons gemeld hebben, worden we naar 
de Valkyrie gebracht. Het is een slanke boot 
met een lengte van bijna 15 meter. Voordat we 
vaarinstructies krijgen, wordt eerst de werking 
van de sluisjes uitgelegd. “Op het traject van 
Worcester naar Stoke Prior liggen 24 sluisjes die 

alle met de hand bediend moeten worden. Soms 
liggen er wel acht tot tien van die sluisjes achter 
elkaar”, vertelt onze instructeur. Eindelijk gaan 
we aan boord om de boot te inspecteren.

Aan boord bevindt zich een volledig ingerichte 
keukenhoek met onder andere een gasfornuis, 
koelkast en warm en koud stromend water. “De 
watertank is op verschillende plaatsen langs de 
route gratis bij te vullen”, aldus de instructeur. 
Schoonmaakmiddelen, hand- en theedoeken, 
douche en toilet, verwarming, radiocassette en 
tv, eerstehulpkist en verrekijker zijn eveneens 
voorhanden. Zelfs de televisie ontbreekt niet! De 
bedden zijn voorzien van dekbedden en kussens, 
inclusief linnengoed. Reddingsvesten zijn er 
in diverse maten en deze krijgt u bij vertrek 
op maat mee. Het is mogelijk van tevoren 
boodschappen te bestellen, de kosten voldoet u 
ter plaatse. Nadat we de werking van de motor, 
het stuurmechanisme, de verlichting en tal van 
andere technische zaken door hebben genomen 
mogen we vertrekken. Moeilijk kan het niet zijn, 
volgens de instructeur kan een kind de was doen 
en de boot ziet er bijzonder stevig uit. De auto 
blijft op de basis achter. 
Voor we de ‘trossen’ los gooien bespreken we 
de route. We varen de eerste dag tot Tibberton 
en de tweede dag naar Stoke Prior. Daar draaien 
we en varen in twee dagen weer terug naar 
Worcester.

SCHUTTEVAER

Dan is het grote moment aangebroken dat we 
de motor starten, voor en achter de trossen 
losgooien en weg varen. Ons avontuur is 
begonnen. Na enkele honderden meters wordt 
onze stuurmanskunst al op de proef gesteld. 
We moeten een haakse bocht naar links maken. 
Degene die het schip bestuurt staat achterop 
een klein platform met een enorme helmstok. 
Daaraan zit het roer vast. Met een handel 
wordt het toerental van de motor geregeld en 
daarmee dus de snelheid van de boot. Op het 
rechte eind haal je een snelheid van zo’n 6 
kilometer per uur. Hard genoeg om de mooie 
omgeving van het kanaal in je op te nemen 
en te zwaaien naar wandelaars, fietsers en de 
vele vissers die langs het kanaal zitten. Mijn 
reisgenoot is inmiddels de boel binnen aan het 
ordenen. Straks moet er worden gewerkt als 
we het eerste sluisje bereiken. We boffen; het 
is nog droog, maar er wordt regen voorspeld. 
Als dat zover is kunnen we gebruik maken van 
de regenkleding die standaard aan boord is. 
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BOVEN: INFORMATIEBORD

ONDER: OPENEN VAN DE WATERINLAAT
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Gelukkig is het nog niet zo ver en laten we 
ons koesteren door het zonnetje. Eenden, 
zwanen en meerkoeten houden ons zwemmend 
gezelschap in de hoop dat er wat te eten valt. 
Dan zien we in de verte het eerste sluisje in een 
reeks van vier. We minderen vaart en meren 
af om de sluisdeur open te maken. Hiervoor 
moet een enorme houten balk als een soort 
hefboom worden verplaatst. Daarmee worden 
de deuren geopend of gesloten. Met aan elke 
kant van de boot slechts enkele centimeters 
ruimte manoeuvreren we de narrowboat de sluis 
binnen. Met een soort van slinger wordt aan 
de andere kant de waterinlaat geopend, zodat 
de sluis kan vollopen of omgekeerd leeglopen. 
Elke sluis heeft een verval van een meter of 
vier. Als het water in de sluis gelijk is aan de 
andere kant van de deur dan kunnen de deuren 
opengemaakt worden en kan de ‘schipper’ de 
narrowboat de smalle sluis uitvaren. Intussen 
is mijn reisgenoot weer aan boord gekomen 
om nog geen honderd meter verder weer aan 
wal te stappen. Dit ritueel zal zich volgens de 
kaart nog een keer of acht herhalen, alvorens 
we kunnen afmeren in Tibberton waar wordt 
overnacht. Regel is dat er na zonsondergang 
niet meer wordt gevaren. Enerzijds omdat het 
aardedonker is, anderzijds omdat varen met 
een narrowboat een vorm van ontspanning is, 

hoewel we dat na twaalf sluizen zwaar in twijfel 
trekken.

HOERA: PUBS

Tibberton is een klein gehucht met twee pubs, 
een paar winkels en een handvol huizen. We 
liggen pal naast The Bridge Inn, een van de 
twee lokale pubs. Er wordt snel contact gelegd 
met de buren. Gezellig zittend op het voordek 
genieten we dan ook van een hapje en een 
drankje. Het is niet druk in Tibberton, omdat 
we aan het eind van het seizoen zitten. In het 
hoogseizoen liggen de narrowboats vaak twee 
aan twee en dan een stuk of tien achter elkaar. 
Het leuke van het varen op de Britse kanalen 
is dat je tal van leuke pubs tegenkomt waar je 
kunt lunchen of dineren. Maar ook gewoon even 
aanleggen voor een pint en een babbel met 
andere passanten is al een hele belevenis. ’s 
Avonds besluiten we te gaan eten in The Bridge 
Inn. Op het bekende Black Board staan diverse 
gerechten waaronder de onvervalste Fish and 
Chips. We gaan voor het laatste. Terug aan 
boord kijken we nog naar een dvd-tje en gaan te 
kooi. Buiten is het doodstil.

De volgende morgen worden we gewekt door 
de eenden en de zwanen die om brood komen 

VOORWAARDEN NARROWBOATS:
Ophalen en inleveren: u 
kunt uw vaartuig ophalen 
vanaf 15.00 uur op de 
dag van aankomst; op de 
dag van vertrek dient u 
de boot voor 09.00 uur 
in te leveren. 

VERZEKERING:
de huurprijs van de 
narrowboat is inclusief 
Accident Damage Waiver, 
of de verzekering voor 
schade of verlies van de 
boot en/of de inventaris 
en voor persoonlijke 
ongelukken. Dit geldt 
niet wanneer sprake is 
van (1) het overtreden 
van de snelheidslimiet, 
(2) met moedwil 
aangebrachte schade, 
(3) schade aan het roer 
door een in de sluis 
beschadigde kiel, (4) het 
te laat inleveren van de 
boot. 

EINDSCHOONMAAK:
bij vertrek dient u het 
vaartuig opgeruimd en 
schoon in te leveren. 
Mocht het interieur niet 
schoon zijn, dan kan 
Viking Afloat u extra 
kosten in rekening 
brengen.
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BOVEN: AANLEGPLAATS

ONDER: NARROWBOATS LIGGEN KLAAR 
VOOR HET VERTREK
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vragen. Ook ’s morgens is het zaak om lekker 
ontspannen aan de dag te beginnen. Een lekker 
ontbijtje op de voorplecht of gewoon aan de 
tafel in de kajuit. Dan even de benen strekken 
langs het kanaal of een wandelingetje door 
het ‘dorp’. Tegen een uur of tien varen we weg 
richting Stoke Prior. Op de kaart hebben we 
gezien dat we wederom 12 sluizen te bedienen 
krijgen en een tunnel van circa 2 kilometer. 
Het weer is omgeslagen en de regen valt bij 
bakken uit de hemel. Om niet helemaal als een 
verzopen kat rond te lopen hebben we onze 
regenpakken maar aangetrokken en een fles 
Berenburg onder handbereik gezet. Dit is ook 
Engeland denken we maar. Het mag echter de 
pret niet drukken. Alleen al het feit dat je met 
zo’n rank scheepje door de natuur vaart geeft 
voldoening. Ook vandaag weer een flink aantal 
vissers aan de oevers die diep verscholen onder 
een enorme paraplu zitten. Om hen zo weinig 
mogelijk te storen minderen we vaart. Dat doen 
we ook wanneer we aan de oever afgemeerde 
narrowboats passeren. In Stoke Works moeten 
we stapvoets varen. Narrowboats zo ver het oog 
maar reikt. Een bonte verzameling van kleurrijk 
geschilderde boten van diverse afmetingen. In 
Stoke Works zijn ook enkele scheepswerfjes waar 
narrowboats worden gebouwd of verbouwd. Een 

aantal is te koop. Dan naderen we de laatste 
sluisjes van onze reis. Dit keer een serie van 
drie om daarna in een zwaaikom te draaien om 
vervolgens via dezelfde sluisjes aan de terugreis 
te beginnen. Waar we draaien liggen een stuk of 
vijftig narrowboats van Black Prince Holidays. 
Net als bij Viking Afloat, wordt ook daar druk 
gepoetst om de schepen voor de komende 
dagen vaarklaar te maken. Met wat aanwijzingen 
kunnen we ons schip draaien en beginnen aan 
de terugreis.

DUISTERNIS

Even goed manoeuvreren in Stoke Works en 
daarna in een rustig tempo op zoek naar een 
plaats waar we de nacht door kunnen brengen. 
Een bijzondere ervaring is de Dumhampstead 
Tunnel. Een smalle doorgang, met aan elke kant 
slechts enkele centimeters ruimte tussen wal 
en het schip. Pikkedonker is het, zodat we een 
lamp voor op het schip moeten ontsteken om te 
zien waar we varen. Veel mis kan er niet gaan, 
maar toch verlies je alle gevoel voor realiteit 
en waan je je in een soort tijdstunnel. Even 
voorbij de tunnel meren we af om daar de nacht 
door te brengen. Als de Valkyrie goed vast ligt 
is het tijd voor een drankje. Omdat het weer 

BOVEN: IN DE KOMBUIS

ONDER: ZWANEN MET JONGEN
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Wie met de auto via Hull 
komt, doet over de rit 
naar Worcester ongeveer 
4 uur. Vanaf de M5 neem 
je de afslag 7 richting 
Worcester Centre. 
Vandaar de borden 
Lowesmoor volgen. In 
het centrum bij het 
bord Lowesmoor Wharf 
indraaien en de auto 
parkeren.

Per trein: vanaf 
Worcester Shrub Hill 
Railway Station is het 
te voet een kwartiertje 
lopen of met de taxi 
circa vijf minuten. 
www.thetrainline.com

Wie kiest voor 
het vliegtuig kan 
via Birmingham 
International Airport. 
Vanaf de luchthaven 
is er een trein naar 
New Street Station in 
Birmingham waar je kunt 
overstappen op de tein 
naar Worcester. 
www.birmingham-airport-guide.comop dat moment ons goed gezind is kunnen we 

buiten zitten met een hapje en een drankje. Ook 
deze keer liggen we naast een pub, The Firs. 
Toch besluiten we om gebruik te maken van de 
zelfcatering en onze ‘scheepskok’ tovert een 
heerlijke maaltijd uit de hoge hoed. De volgende 
dag worden we wederom gewekt door een groep 

eenden die zich luid snaterend aankondigen. 
Na nog even een korte inspectie te hebben 
gehouden wat betreft de technische staat van de 
boot vervolgen we onze reis. Het passeren van 
de sluisjes is inmiddels routinewerk geworden. 
Vlot worden de deuren geopend, ingevaren 
en de deuren weer gesloten. Nadat het water 
gezakt is tot het lage peil aan de andere kant 
van de sluisdeuren volgt het zelfde ritueel en 
vervolgen we onze reis. We zijn blij wanneer er 
een langer stuk zit tussen twee sluizen. Wanneer 
je slechts met tweeën de boot bemant, wordt 
er toch wel een aanslag op de conditie gedaan! 
Gelukkig wordt er regelmatig de helpende 
hand geboden door de bemanningen van 
achtervolgende boten of door wandelaars langs 
het kanaal. Dat brengt weer leuke contacten 
met zich mee. We genieten van de natuur 
en zien honderden struiken vol bramen aan 
ons voorbijtrekken. De laatste nacht brengen 
we door op een uurtje varen van Lowesmoor 
Wharf & Basin, de thuishaven van de Valkyrie. 
De ligging is niet zo super deze keer, maar 
het voordeel is dat we de volgende dag onze 
narrowboat zonder ons te hoeven haasten, op 
tijd binnen kunnen brengen. 
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LINKS: INVAREN VAN HET SLUISJE

BOVEN: LANGZAAM WORDT DE SLUIS 
UITGEVAREN

ONDER: MET FLINK WAT KRACHTEN 
MOETEN DE DEUREN GEOPEND WORDEN


