Reisverslag van de Jo(n)ker
Een veelkleurige start!
Ja zeker! We hebben ze gezien, de eenden met de kleine geelbruine donzige pulletjes. En daarmee
is het wel bevestigd, het is lente. Ook wat het weer betreft, dat laat zich echt van zijn beste kant
zien. Zon van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Je hebt zin om naar buiten te gaan en in ons
geval betekent dat: varen. Het seizoen is van start. We varen door de Niedorpervaart richting de
Braaksluis bij Kolhorn en gaan via de West-Friese sluis en de Overleekersluis naar Medemblik. De
kleuren op de wal komen in 50 shades of green. En we hebben zicht op de veelkleurige
bollenvelden. Wat is Nederland toch mooi in het voorjaar. Geen wonder dat er zoveel toeristen
onze Noord-Holland Noord komen bezoeken. De bruggen in deze vaart zijn in de winter allemaal
opgeknapt en ogen weer modern. De vele windmolens draaien en stralen “duurzaamheid” uit. Ja,
ja, we zijn goed op weg in het noorden van Noord-Holland.
We komen veel boten tegen, iedereen goed gemutst en sommigen zelfs met een zonnehoed. We
worden ingelopen door snelle motorbootjes met daarop jeugd, die van de maximale snelheid op
dit water nog nooit heeft gehoord. We laten ze, de wallenkant is hier goed beschoeid, dus het kan
wel wat hebben. De vele ganzen in dit gebied doen het rustig aan vandaag. Zitten lekker in de zon
en broeden op wat komen gaat. Ook de zwanen blijven in de buurt van hun nest, dulden niets of
niemand in hun omgeving. De sluismeester van de Braaksluis is goed gehumeurd. De zon “doet”
wat met de mens. Na het schutten belt hij voor ons de Westfriesche sluis en daar aangekomen
kunnen we zo binnenvaren. Het verval is hier 5,20 meter vandaag.
Bij het uitvaren ontvouwt zich een ansichtkaart. Een rechte vaart met aan weerskanten prachtig
groen. De bomen worden steeds voller, vogels vliegen af en aan en de meeuwen, hoog in de lucht,
laten luid van zich horen. Dit land, wat uit zee is gewonnen, straalt rust en ruimte uit. Zover het
oog reikt zien we windmolens. We tellen er 34!
In de polder ontwikkelt zich, naast de landbouw, een Hi-Tech industrie. Grote bedrijven als Google
en Microsoft vestigen zich hier. De paprikakweker met de enorme kassen ontvangt de overtollige
warmte van deze bedrijven. En de turbines in de kassen leveren op hun beurt de stroom aan
Microsoft, zodat deze gigant geen stroomgebrek heeft, als het stroomnet eens uitvalt. Over
duurzaam gesproken!
In de verte doemt Medemblik op, met de torens, de ambtenaar en het gemaal. Door de
Westerhavensluis komen we in de buitenhaven en in de Pekelharinghaven meren we af. Zeer
content met deze dag nemen we in een entourage van veel boten in allerlei kleuren een drankje.
Het vaarseizoen is begonnen en het maakt naar meer........!

