
Intra Coastal waterway

tussen rietstroken  en het vasteland
Jack van Ommen bevaart met zijn Fleetwood, een Naja van 
negen meter, de Intra Coastal Waterway. Een prachtige, 
zevenhonderdvijftig mijl lange tocht van Chesapeake naar 
Florida, langs de oostkust van de Verenigde Staten.

TEkST EN FOTO’S Jack van Ommen

M ijn anker zit muurvast. Het is zeven uur ’s och-
tends en het begint voorzichtig licht te worden. 
Ik sprak net de brugwachter van de Main 

Street Bridge via de marifoon; hij blijkt de brug niet te 
openen tijdens het spitsuur van half acht tot negen. Gis-
teravond kwam ik net te laat voor deze laatste brugbedie-
ning. Ik liet dus het anker vallen tussen twee pieren in 
het midden van Jacksonville, op de St. Johns River.

Broekzak
Het was een onrustige nacht. Ik had maar weinig ruimte 
om te ankeren en hield mijn ankerlijn kort om te voorko-
men dat de lijn rond mijn kiel zou draaien als de stroom 
van de andere kant zou komen. Dat was me namelijk al 
eerder overkomen.
Maar behalve het gestoei met mijn ankerlijn werd mijn 
nachtrust verstoord door het constante gedreun van de 

koffieroosterij, de neonreclame van de Maxwell House 
koffiefabriek en de koffiegeur die de hele nacht door de 
kajuit trok. Hier in Jacksonville, omgeven door wolken-
krabbers, lig ik in een compleet contrast met de rust en 
stilte van mijn vorige ankerplekken in de Intra Coastal 
Waterway. De vorige avond, net voor de prachtige zons-
ondergang en volle maanopgang, roeide ik nog langs de 
rietkant om een groepje vrij zeldzame, witte pelikanen te 
fotograferen. Als ik het anker loskrijg, ben ik vanavond in 
Green Cove Springs, vijftig kilometer stroomopwaarts. 
Dat is tevens de eindbestemming van deze tocht, waar 
Fleetwood een grondige onderhoudsbeurt krijgt. 
Het anker breekt eindelijk los. Mijn buurman in de haven 
van Port Elizabeth, Zuid-Afrika, dreef geregeld de spot 
met mijn negen kilo zware Danforth-anker: ‘Jack kan zijn 
boeganker in zijn broekzak stoppen en het hekanker in 
zijn borstzak.’
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rietlandschap
Ik begon mijn reis in 2005. Ik zeilde vanaf de Amerikaan-
se westkust via de Zuidelijke Stille Oceaan, Zuidoost-
Azië, de Indische Oceaan en rond Zuid-Afrika en voer in 
juni 2007 de Chesapeake Baai binnen. 
De trek naar het zuiden door de ICW begint normaal ge-
sproken zodra het gevaar van orkanen voorbij is, in okto-
ber of november. Door omstandigheden ben ik later en ik 

vertrek in januari vanuit Norfolk. De natuur in haar dorre 
winterkleuren, de rust van het naseizoen en de prachtige, 
historische stadjes maken het een onvergetelijke erva-
ring. De eerste avond vind ik een ligplaats in de gesloten 
jachthaven van Pungo Ferry.
Ik maak een praatje met het enige levende wezen in de ha-
ven; zij woont op een van de boten en is een Zuid-Afri-
kaanse. Ik kan haar de laatste nieuwtjes vertellen over zei-
lers die we beiden kennen in Durban. Die nacht vriest het.

De zon komt op boven het verdorde rietlandschap van de 
Great Dismal Swamp. Een lage mist hangt in lange slier-
ten over het water. Fleetwood maakt voor het eerst kennis 
met schutten in de enige sluis van deze tocht in het Albe-

het wordt een wilde nacht: het 
stormt en ik liG aan laGer wal

marle Chesapeake kanaal. Van Coinjock motor ik de Al-
bemarle Sound over. Helaas geeft mijn diepgang mij te 
weinig ruimte om het zeil te hijsen. Ik had graag een stuk 
buitengaats willen zeilen, maar de voorspellingen raden 
dat af. Daarom besluit ik voor de zekerheid de Alligator 
River Marina op te zoeken om daar te overnachten. Dit 
haventje ligt net voor de brug over de mond van de Alli-
gator rivier, die weer uitloopt in de Albemarle Sound. Tot 
mijn verbazing is de haven tijdens de winter gesloten. Ik 
probeer desondanks aan te leggen, maar kom in de ha-
veningang al vast te zitten. Snel zet ik de motor in zijn 
achteruit. Het is nu te donker om de rivier op te gaan. 
Vlakbij de brug gooi ik het anker uit. Het wordt een wilde 
nacht: het stormt vanuit het noordoosten dwars over de 
Albemarle Sound en ik lig aan lager wal.
De volgende nacht probeer ik aan het eind van de Alliga-
tor River te ankeren, net buiten de bebakende vaargeul. 
Maar ook hier kom ik steeds vast te zitten. Ik besluit toch 
maar door te varen, hoewel het waarschijnlijk donker is 
als ik het kanaal helemaal door ben. Dan zie ik een mooie 
ankerplek en gooi zowel het boeg- als het hekanker uit. 
Het is die nacht bladstil.

warme kerk
Voor het weekend zoek ik Bellhaven op en leg aan in de 
Forest River Manor Marina. Het herenhuis, dat ernaast 
staat, is begin negentiende eeuw gebouwd voor een ‘lum-
ber baron’. Op vrijdagavond is de keuken nog open en 
ook hier ben ik de enige gast. De serveerster, Kat, komt 
me even gezelschap houden. Ze is 37 en net voor de zesde 
keer getrouwd. Zij vertelt dat het zonder gasten niet de 
moeite waard is om het hele huis te verwarmen en dus 
draait ze het bordje op ‘closed’. Ik heb geen verwarming 
op de boot en het vriest die nacht tien graden. Na het 
eten giet ik een stevige scheut rum, in kokend water en 
gemengd met zoete gecondenseerde melk, naar binnen 
en ga dan mijn kooi in. 
Op zondagmorgen ligt er zelfs een laagje sneeuw op de 
steigers en is het spiegelglad. Ik vraag me af waar ik in 
deze kou naartoe zal gaan. Eerst om negen uur maar naar 
de dienst van de Episcopalians en dan om elf uur naar de 
Baptistenkerk. De voorganger van de Episcopalians ziet 
mij lopen en biedt mij aan om een rondritje in Bellhaven 
te maken in zijn pick-up truck. Daarna zet hij me af bij de 
Baptisten. Het is het weekend van Martin Luther King-dag, 
de derde maandag in januari. Het koor valt tegen, maar 
het is er lekker warm en voordat ik de kerk uit ben, heb ik 
de hele gemeente de hand geschud. 

Een maand eerder was ik de enige blanke in een dienst in 
Portsmouth, in de United House of Prayer, met een zoge-
noemde Shout Band. Deze kerkgemeenschap werd ge-
sticht in 1919 door een neger-immigrant van de Kaapver-
dische Eilanden, Marcelino Manuel da Graça. De band, 
de Madison Humming Birds, bestond uit wel vijftien 
trombones, een knots van een tuba, een keyboard en 
tamboerijnen. Jongetjes van een jaar of acht stonden daar 
met trombones die langer waren dan de blazertjes zelf. 
De muziek was niet bepaald mooi, maar dat scheen de 
bedoeling niet te zijn. Volume en ritme zweepten ons op 
en toen begreep ik ook waarom al die in het wit geklede 
dames langs de muren stonden. Zij waren er om de in 

 1  Het is de dag voor Martin 

luther King-dag. 

 2  alles en iedereen wordt 

nauwgezet in de gaten 

gehouden. 

 3   Zonsondergang in de river 

Forest Marina en Manor in 

Belhaven. 

 4  Bij daglicht ziet het er weer heel 

anders uit.

www.zeilen.nl66 JaNuarI 2010

vaarGeBied

2

1

3

4



Intra Coastal waterway
De Intra Coastal waterway strekt van de Mexicaanse grens in texas tot aan nantucket 
boven new york. Met uitzondering van enkele korte onderbrekingen kunt u de bijna 
drieduizend mijl varen via beschutte binnenwateren. De Gulf Intracoastal waterway 
eindigt in apalachicola, in noordwest-Florida; het is dan 325 mijl zeilen over de Golf 
van Mexico naar tarpon springs aan de westkust van Florida. Hier begint het kanaal 
dat de Gulf Intracoastal waterway verbindt met de atlantic Intra Coastal waterway, 
over het okeechobee Meer, dwars door het schiereiland van Florida.
Het vaarwater bestaat uit lagunen, baaien en rivieren, die met kanalen aan elkaar zijn 
verbonden. Voor een groot deel is er slechts een smalle duinenrand die de lagunen van 
de oceaan scheiden. 
In 1796, twintig jaar nadat de koloniën zich onafhankelijk van engeland verklaarden, 
werd begonnen met het graven van het eerste kanaal dwars door de Great Dismal 
swamp, om de Chesapeake Baai met de binnenwateren van noord- en Zuid-Carolina 
te verbinden. 
De ICw biedt de mogelijkheid om een winterverblijf in de Cariben te combineren met 
een zomers bezoek aan de amerikaanse oostkust. De Golfstroom brengt je snel van 
het zuiden naar de Chesapeake Baai of verder naar nantucket sound. Vandaar kunt u 
de Intra Coastal waterway verder afzakken.

trance geraakte oudere dames op te rapen en naar hun 
bankje terug te brengen. In veel kerkdiensten op deze we-
reldreis was ik de enige blanke, maar nooit voelde ik  
me zo ver van huis als in deze dienst. Het is moeilijk te 
begrijpen hoe twee culturen in hetzelfde land zo ver van 
elkaar gescheiden kunnen bestaan. 

dikke mist
Het weekend erna lig ik aan de steiger van de Sanitary 
Restaurant and Fish Market in Moorhead City. Jan de 
Hartog legde hier een halve eeuw geleden ook aan met 
zijn zeetjalk Rival. In Hartog’s boek Waters of the New 
World beschrijft hij zijn bezoek: ‘De gasten in het restau-
rant op palen schudden op toen wij aanlegden. Een groot 
bord aan de ingang van het restaurant waarschuwde dat 
dronkaards er uitgegooid worden. Dat leek wel een rede-
lijke aanmaning - laten we de vismarkt sanitair houden.’ 
Het bord staat er niet meer. We leven hier nu wat be-
schaafder. Aan de waterkant is wel een bord geplaatst dat 
langsvarenden uitnodigt om voor tien dollar per nacht 
aan te leggen aan de restaurantsteiger. Maar het restau-
rant is voor de winter gesloten en er komt niemand om 
mijn tien dollar op te halen.
Op vijf februari hangt er op de Lockwood’s Folly River 
een dikke mist die pas tegen de middag oplost. 

Charleston vind ik de mooiste en historisch meest interes-
sante stad op de hele route. Een complete oude stad waar 
je kunt rondlopen en je inbeelden hoe het dagelijks leven 
zich hier driehonderd jaar geleden afspeelde. Ook Jan de 
Hartog was gecharmeerd van deze stad. Ik vind de oude 
miniatuurcollectie waar hij over schrijft: ‘De burgers zijn 
geschilderd in een realisme en zonder opdoffen dat hen 
zelfs meer werkelijkheid geeft dan de man in de straat.’ De 
collectie is nu ondergebracht in de Gibbes Museum of Art.

Savannah, meer naar het zuiden, valt mij wat tegen. Op 
de terugweg van Savannah naar mijn ligplaats in het na-
bijgelegen Thunderbolt verdwaal ik in een negerwijk. Op 
mijn vraag naar de weg naar Thunderbolt krijg ik afwezige 
blikken en “Don’t know”. Dit is te vergelijken met een Am-
sterdammer die nog nooit van Haarlem heeft gehoord. 
Dan zie ik een blanke man uit een hoekhuis komen. Ik 
grijp hem net voordat hij in zijn auto stapt. Het blijkt een 
Nederlander te zijn, Arjan van Bunt uit Veenendaal. Als 
aannemer heeft hij een klus in deze buurt. Mijn klapfiets 
gaat in zijn pick-up en samen rijden we naar Thunderbolt. 

als een schilderij
Op het bijna tachtig mijl lange traject van de Intra Coastal 
Waterway van Savannah tot Brunswick is er geen enkele 
brug. De weinige mensen die wonen tussen de Atlantische 
Oceaan en de ICW zijn bijna volkomen geïsoleerd en leven 
zonder elektriciteit. Dit is ook een van de mooiste en rus-
tigste gedeeltes. Af en toe maak ik een uitstapje naar een 
rivier die parallel aan de ICW loopt en zich later weer in-
voegt op de waterweg. Vaak zijn die rivieren dieper en bre-
der. De Cattle Pen Creek, bijvoorbeeld. Daar anker ik rond 
mijlpaal 625. Hier heerst volkomen rust, die maar af en toe 
wordt verbroken door het geplas van een paar dolfijnen of 
de schrille kreet van sterntjes. Jan de Hartog beschrijft het 
landschap dat hij zag aan de Cattail Creek als een schilde-

rij van Ruisdael. Nergens kan ik een Cattail Creek terug-
vinden in de buurt van de Intra Coastal Waterway. Maar 
het landschap dat ik zag aan de Cattle Pen Creek in Geor-
gia doet inderdaad denken aan een werk van Ruisdael. 
Ik kan me voorstellen dat veel bezoekers aan de Intra 
Coastal Waterway het wat monotone landschap na een 
week wel hebben gezien. Het hoogste punt dat ik langs de 
waterweg heb gezien, is een brugdek of de top van een 
den; verder is alles vlak. Er is geen heuvel- of bergland-
schap in de verte te zien. Het zijn uitgestrekte rietlanden 
met hier en daar wat hogere grond met Virginische eiken, 
amberbomen, naaldbossen, duinland en mangroves vol 
moerascipressen. Het uitzicht in de kanalen wordt vaak 
beperkt door de baggerbermen. 
Maar na elke bocht wachtte er toch vaak een verrassing. 
Mijn fototoestel lag constant in de aanslag en ik voelde 
me als een safaritoerist in een wildpark met kale ade-

laars, haviken, visarenden, aalscholvers, reigers, pelika-
nen, ganzen, zwanen en kalkoengieren. 

onderhoud
Zeilers die ik onderweg ontmoette, raadden mij aan om 
Green Cove Springs Marina op de St. John’s River te pro-
beren voor de grote beurt van Fleetwood. Dit blijkt een 
goede keus te zijn. Niet alleen vanwege de faciliteiten, 
maar ook vanwege de ambiance. Na het schuren en ver-
ven komen alle lotgenoten bij elkaar op de veranda. Daar 
staat een gitaar, een videospeler, ijs voor je drankje, et ce-
tera. Het is een komen en gaan van zeilers die gedurende 
de winter in de Bahama’s waren, de boot in het zomersei-
zoen hier in de stalling zetten en elk jaar weer terugkeren 
voor dezelfde routine. En dan zijn er die komen, maar 
niet meer gaan; die hier op een zijspoor belanden. Een 
bordje dat op de veranda hangt, beschrijft het als: ‘We’re 
all here because we’re not all there’. 

Ik blijf niet. Ik steek volgend jaar over naar Nederland.

af en toe maak ik een uitstapje 
naar een rivier parallel aan de icw

 1  Ik lig aan de bezoekerssteiger in 

Portsmouth. 

 2  een maanopgang is zeker net zo 

mooi als een zonsopgang. ook 

hier in Fernandina Beach. 

 3 De baai van st. augustine. 

 4  Jacksonville Public Marina, een 

schril contrast met de rust van 

de ICw.
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