
De Lek van Schoonhoven naar Utrecht en terug

Woensdag 17 april 2013

Na een bezoekje aan de nieuwe kanoshop.nl in Bergschenhoek waar ik nog wat materiaal moest ophalen had ik nog een paar uur om de Lek eens te gaan 
bekijken. De Lek is een deel van een mooie 2 daagse tocht beschreven op 
http://www.kanoweb.nl/vlist_lek_rob_nuij.htm Daarin wordt de Lek beschreven als een "mooie rivier" en dus ging ik dat eens bezoeken.
Tevens de gelegenheid om met een kort tochtje eens uit te testen of bij warm weer (het bleek 22 graden te worden op het einde van het tochtje) een droog pak 
nog te doen was. Bij de huidige watertemperatuur die ik nu rond de 10° C schat zou in principe nog steeds een droogpak aangewezen zijn. Gelukkig was het 
licht betrokken met maar af en toe zon. Te warm heb ik het niet gekregen maar nu was de fleece overall onder het droogpak wel wat nat maar nog steeds 
aangenamer dan een neopreen nat pak.
Voor het veer, en recht tegenover het strandje waar ik gestart ben, was er parkeer gelegenheid op de parking "lang parkeren". Er zijn daar ook parkeerplaatsen 
om de elektrische wagen op te laden. Als er geen plaats is kan er nog uitgeweken worden naar de zeer grote parking aan de jachthaven rechts boven "Wilma's 
praathuis" .

Startplaats Schoonhoven

Het mooie strandje in Schoonhoven om te vertrekken. Langsheen de Lek zullen we nog veel van deze strandjes tegenkomen waar het aangenaam is om even 
uit te stappen. 

http://www.kanoweb.nl/vlist_lek_rob_nuij.htm
http://www.navis.be/forum3/download/file.php?id=5742&mode=view


Sommigen zijn wel privaat eigendom maar dat kan wel herkend worden door afrastering, de aanwezigheid van schapen of andere dieren enz.



Het tochtje zelf was maar een kleine 10 km (tot Waal)





de beschikbare tijd was wel kort maar toch voldoende om een indruk te krijgen. Het is in die zin een volledige ervaring van een rivier omdat alles er zowat 
aanwezig is maar dan op een rustige manier. Er zit wat stroming op maar toch gemakkelijk tegen stroom op bevaarbaar met de kajak, door de strekdammetjes 
zijn er ondiepten met opstuwing, keerwater enz.. 



GPS tochtje op de LEK.

Maar ook op de beroepsvaart moet gelet worden en niet enkel op de golfjes die ze maken. Alhoewel de meeste lege binnenschepen een diepgang geven van 0.3 
m zijn er sommige humoristen bij met 0.1 m ?? http://www.marinetraffic.com/ais/nl/
In elk geval laten ze niet teveel plaats voor de kajak en is wel aan de water fontein aan de achtersteven te zien dat ze niet erg diep liggen. Op een bepaald 
ogenblik had ik achter mij een schip gehoord en bij nader toezien was dat een geladen lichter op redelijke afstand maar een eigenaardig luid naderend gebrom 
deed mij toch nog eens omkijken en ja, een ongeladen lichter stak nog voorbij tussen de geladen lichter en mij op vrij korte afstand. Gelukkig had ik 
achteromgekeken zonder de kajak te draaien want dat had wel erg dichtbij geweest en dwars overvaren worden is wel mee van het slechtste dat u kan 
overkomen... 

http://www.marinetraffic.com/ais/nl/
http://www.navis.be/forum3/download/file.php?id=5743&mode=view


diepgang TAISHI.

De grootste die ik gezien heb was 137 m lang en 14 m breed, toch al een deftig bootje.

Aan het windrapport te zien, en de richting, is het duidelijk dat het soms uitkijken was om door de boeggolf en de wind niet op de oever gezet te worden wat 
zeker niet overal aangewezen zou zijn. 

http://www.navis.be/forum3/download/file.php?id=5744&mode=view


wind rapport 17 april 2013 Schoonhoven

Het zijn niet overal zandstrandjes.

http://www.navis.be/forum3/download/file.php?id=5745&mode=view


 

Dus zeker een aanrader om een mooi riviertje met van alles er op en aan eens uit te proberen.

_________________
Paul

http://www.facebook.com/paul.nollen#!/
lid van WOS http://www.zeilschool-oostende-spuikom.com/kajak/

http://www.zeilschool-oostende-spuikom.com/kajak/
http://www.facebook.com/paul.nollen#!/

