Een vaartocht op de Oude Alm
Op zaterdag 17 april 2010 staat op de vaarkalender de afvaart van de Oude Alm.
De Oude Alm werd voor het eerst gevaren in club verband, een tocht in het onbekende.
Startpunt ligt in Giessen in de burgstraat 66 (Noord-Brabant)
Het vertrek was om 9uur aan de club en er waren 15 vaders die deze tocht zouden mee varen.
Na een dik uur rijden en wat zoeken komen wij aan de instapplaats te Giessen .
Algauw werden wij begroet door enkele plaatselijke bewoners die ons de weg naar de instapplaats toonde.
Zij vertelden ons dat hier zelden kanovaders instapten. De instapplaats was wel wat modderig om dat hier
het water was uitgediept en de modder op de oevers was gegooid.

Hier is de Oude Alm maar een goede 6m breed het water is vervuild door allerhande pollen van de bomen.
Bij het instappen wou Dirk met zijn zeekajak van op de oever in het water schuiven maar dat liep iets
anders dan hij verwacht en kwam half op zijn kant in het water te recht goed dat het hier niet zo diep is.
Wij varen via de Oude Alm door het Almbos en bereiken daarna het dorpje Uitwijk, varen verder langs de
N322, een door enkele ecoducten. Hier loopt de Oude Alm door de weilanden en varen langs

Verschillende tuincentra, hier is een dame de buxus aan het bij mesten en komt zien hoe de Norbert het
bruggetje los maakt en voor ons het opheft. Met volle belangstelling voor ons vraagt zij of wij nog terug
keren vandaag wij bevestigen positief. De dame zegt dat zij het bruggetje zal verwijderen tegen dat wij

terug zijn. Via de Wijde Alm komen wij aan het aquaduct die wij doorvaren en juist daarna moet er
overgedragen worden in de lager gelegen sloot. Hier wordt de eerste picknick gehouden.

De zon schijnt en wij zetten onze tocht verder richting Schans onder weg varen wij voor bij twee
wipwatermolens die rond 1700 gebouwd werden. Komende aan de A27 wordt links aan de steiger
uitgestapt om hier de stuw over te dragen. Recht achter de brug bevindt er nog een kanosteiger die het
toelaat om het voormalige fort van de Hollandse waterlinie te bezoeken. Hier kan men ook kano’s huren.
Hier zijn wij ook ongeveer in de helft van onze tocht, en gaan wij opzoek naar een welkomende
verfrissing. Er was juist een natuurbeurs op het domein aan de gang. De terug tocht wordt aan gevangen
om na een uurtje weer aan het aquaduct aan te komen die wij deze middag zijn gepasseerd hier werd even
pauze gehouden, om daarna verder te varen over de Wijde Alm en de dame heeft woord gehouden de
brug was verdwenen bij terugkomst wij varen verder op de Oude Alm om terug aan de start plaats te
komen.
Het was weer een mooie en gezellige tocht. Deze tocht komt zeker nog eens terug op de kalender de
komende jaren.
De reporter ter plaatse

