
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Na een voorbereiding van enkele maanden is het alleen nog wachten op iets beter weer. 

Dinsdag 9 augustus 2005 is het echt tijd voor vertrek. Vanuit Gorinchem naar Friesland 

en weer terug. Plus in Friesland een tocht over meren, vaarten en kanalen. De tocht als 

geheel is voor te stellen als een 8. De ronde in Friesland wordt grotendeels met de 

wijzers van de klok mee gevaren (zie kaartjes). De tijdsduur van de gehele tocht is 

gesteld op circa 40 dagen. In ieder geval wil ik voor eind september terug zijn. 

 

De tweeledige doelstelling voor de tocht van 2005 is: 

* nagaan van mogelijkheden en beperkingen Nederland door te peddelen met een kajak 

* het maken van een prestatiegerichte kajaktocht van circa 40 dagen, met een goede 

mix van inspannende en rustigere dagen, en met interessante elementen. 

  

Tijdens de voorbereiding van deze eerste tocht is speciaal gelet op de ligging van 

campings aan het water. De inschatting is dat er voldoende campings langs de 

vaarroutes liggen. De verwachting is dat de onderlinge afstanden tussen de 

overnachtingsplaatsen geen grote problemen zullen geven. Wel is rekening gehouden 

met het varen van aanzienlijke dagafstanden. De training is gericht geweest op het 

afleggen van dagafstanden van 30-40km met een gemiddelde vaarsnelheid van 6-8km 

per uur.  

 

In de zeekajak kunnen alle spullen waterdicht opgeborgen worden. Volledige vaar- en 

kampeeruitrusting, kleding voor warm en fris weer, wetsuit, kaartmateriaal et cetera.  

Alleen het kanokarretje past er echt niet meer in. En erop vind ik niet zo'n goed idee. 

Bovendien ligt het (geschatte) gewicht van de bagage al boven de 25 kilo. 

 

De beschrijving van de tocht is in drie delen: 

- Tocht naar Friesland 

- Ronde in Friesland 

- Tocht terug over IJsselmeer en Markermeer 

De plaatsen waar met de tent overnacht is, staan aan het eind van ieder deel vermeld. 

Bij meerdere campings in een plaats wordt ook de naam van de camping vermeld. 

Kajaktocht door Nederland 2005 

800 km en 18 campings aan het water 

 

tekst en foto’s 

hans nunnikhoven 

juni 2017 
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Na vertrek in Gorinchem op 9 augustus 

begint de tocht eerst met een traject van 

ruim 20 km over het Merwedekanaal 

naar Vianen. Er staat op het kanaal een 

stevige wind, schuin tegen. Na de sluis 

in Vianen is de route stroomopwaarts 

over Lek en Nederrijn richting Arnhem. 

 

Aan het begin van de tocht is de 

waterstand bij Lobith circa 8.50m boven 

NAP. Dit betekent een lage tot matige 

waterafvoer van Rijn, Nederrijn, Lek en 

IJssel. In combinatie met het passeren 

van drie stuw- en sluizencomplexen op de Lek en Nederrijn, is er op deze grote rivieren 

niet meer dan 1 km stroom tegen. De stroming tegen wordt de eerste twee dagen voor 

een belangrijk deel gecompenseerd door wind in de rug. Op het traject worden een 

aanzienlijk aantal veerponten gepasseerd. De meeste zijn kabelponten. Bij de veerponten 

is extra opletten op de ponten en het andere vaarverkeer noodzakelijk. 

 

Na het passeren van de grote sluis in Hagestein en ruim 40 kilometer peddelen ziet de 

camping net voor het veer in Beusichem er om half zes in de middag aanlokkelijk uit. 

Een strandje en kamperen aan het water. Deze camping aan het water wordt de eerste 

overnachtingsplaats. 

 

De tweede dag wordt de tocht vervolgd 

over Lek en Nederrijn richting Arnhem. 

Niet zo ver na Beusichem en nog voor 

Wijk bij Duurstede ligt het Amsterdam-

Rijnkanaal. Dit kanaal moet 

overgestoken worden richting Wijk bij 

Duurstede. In de loop van de dag 

worden twee sluis- en stuwcomplexen 

gepasseerd; bij Amerongen en bij Driel.  

De camping voor de tweede nacht is in 

Oosterbeek - na de sluis van Driel. Vlak 

naast de trailerhelling ligt wat zand om 

uit te stappen. 

Tocht naar Friesland 

Stroomopwaarts naar Arnhem 

foto: Pauze bij strandje aan de Lek 

foto: Camping in Oosterbeek (Nederrijn) 
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Hoewel de drie stuw- en sluizen-

complexen erg groot zijn voor kanoërs 

en de vrachtschepen duizenden tonnen 

lading bevatten is dit in feite een rustige  

rivier met mooie landschappen en 

prachtige vergezichten. Er zijn veel 

strandjes om aan de kant te gaan en de 

stroming is gering. Mits de rivierwater-

afvoer niet zo groot is en er niet teveel 

wind staat is het prettig vaarwater. Ook 

voor kanoërs.  

 

 

 

 

 

 

Vanaf de camping in Oosterbeek wordt de tocht vervolgd richting de IJsselkop, om 

vervolgens de IJssel stroomafwaarts te peddelen richting Doesburg. Even voorbij Arnhem 

ligt de IJsselkop. Hier gaat het bakboord uit de IJssel op. Het is de toegang tot de relatief 

smalle doorgang naar de brede IJsselvallei. De stroming is aanzienlijk. Toch al gauw 5 

km/uur. De hoge walkanten bestaan voornamelijk uit basaltblokken en stortsteen. Er zijn 

weinig of geen uitwijkmogelijkheden. Het snelstromende water in de buitenbochten wordt 

voor een belangrijk deel door de oever teruggedrukt. Hierdoor ontstaan in het water 

wervelingen waarop het lastig peddelen is. Na een kilometer of tien verdwijnen de hoge 

oevers geleidelijk en wordt de rivier wat breder en wat rustiger. 

 

Na Rheden en De Steeg te zijn 

gepasseerd ga ik de Rhederlaag in. Een 

plassengebied waar winning van zand 

plaatsvindt. De afgelopen decennia zijn 

er in dit gebied tevens diverse recreatie-

mogelijkheden gecreëerd. Aan een 

strandje met een talud van gras neem ik 

een pauze. 

Voorbij Doesburg ga ik later de Zwarte 

Schaar in, een "dode arm" van de IJssel. 

Hier ligt de camping voor de eerste 

nacht aan de IJssel. 

 

Op dit soort snelstromend water blijkt duidelijk dat het niet zo is dat de te behalen 

gemiddelde vaarsnelheid met de kajak eenvoudigweg een optelsom is van de standaard 

gemiddelde vaarsnelheid plus de stroomsnelheid. Het af te leggen traject naar Doesburg 

samen met de pauze in de Rhederlaag neemt de nodige tijd in beslag. 

 

 

De IJssel stroomafwaarts tot Zwolle 

foto: Pauze bij strandje langs Nederrijn  

foto: Pauze in de Rhederlaag 
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De tweede dag op de IJssel wordt 

bepaald door regen en onweersbuien. De 

weersvoorspellingen zijn niet goed. Twee 

overtrekkende fronten met buien en 

onweer. 

 

Ik wil liever nog een dag en nacht op de 

camping blijven staan. Bij het verlengen 

van het verblijf blijk ik op een kampeer-

plek voor één nacht gezet te zijn. De 

plek is vanaf vandaag een week of 

langer gereserveerd. 

De tent verplaatsen voor de aankomen-

de nacht vind ik niet zo'n goed idee.  

 

Toch maar vertrekken. Nog geen uur na 

vertrek begint het te regenen, heel hard 

te regenen. Snel naar de kant bij een 

van de weinige strandjes. Het blijft 

regenen. Na verloop van tijd niet zo hard 

weliswaar. Later wordt het regenachtige 

weer echter nog aangevuld met onweer 

op de achtergrond.  

Met jack aan vervolg ik de tocht. De 

temperatuur is met de regen snel 

drastisch gedaald en peddelen geeft 

tenminste nog warmte. 

 

In de omgeving van Zutphen wordt het bar en boos. Het tweede front passeert. 

Onweersbui met windstoten plus slecht zicht. Dit is echt weer om snel een schuilplek op 

te zoeken. Na een uurtje schuilen in de jachthaven van Zutphen verbetert het weer zich. 

In de late middag, na het passeren van Deventer komt de zon af en toe door de wolken. 

Als het tentje staat op de camping in Terwolde is een mooie zonsondergang te 

bewonderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regen- en onweersbuien op de IJssel 

foto: Het eerste regenfront bij Bronckhorst 

foto: Passage Deventer 
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De regen heeft de waterhoeveelheid in 

de IJssel doen toenemen lijkt het wel. 

Het stroomt lekker. En de stroming heb 

ik vandaag mee op de IJssel.  

Het gedeelte Terwolde - Zwolle is prettig 

om te kanoën. Een brede, bochtige rivier 

in mooie landschappen. 

De tocht schiet lekker op vandaag. Dat 

moet ook wel wil ik voor 19.00 uur bij de 

sluis in Zwartsluis zijn.  

 

Op de IJssel bij Zwolle draait een 

binnenvaartschip, enkele honderden 

meters voor me, de toegangsvaart van 

de sluis van het Zwolle-IJsselkanaal op.  

Ik zet meteen een sprint in. Na de bocht 

blijkt de afstand tot de sluis aanzienlijk. 

Blijven peddelen! Het binnenvaartschip 

verdwijnt langzaam in de sluiskom. Nog 

geen honderd meter voor m'n neus 

worden de lichten op rood gezet. En 

gaan de sluisdeuren langzaam dicht. 

Doorvaren mag niet, maar is ook niet 

verstandig.   

 

Gelukkig volgt een snelle volgende 

schutting. Om 16.30 uur ben ik aan de andere kant, op het Zwolle-IJsselkanaal. Via het 

Zwarte Water, langs Hasselt snel de tocht vervolgen naar Zwartsluis. Iets voorbij 

Zwartsluis is het zoeken naar de toegang van de Arembergersluis, de verbinding met de 

Wieden. Kilometerpaal 17 is te ver. Een paar honderd meter terug vind ik de toegang 

naar de sluis. Tussen kwart voor zeven en zeven uur heb ik mondeling contact met de 

sluiswachter die de sluis net aan het afsluiten is voor die dag. Ik moet om uiterlijk kwart 

voor zeven voor de sluis liggen wil ik nog geschut worden, geeft hij mij te kennen. Toch 

heeft hij begrip voor de situatie en voert een late schutting uit. Na een half uur ben ik op 

de camping in Belt Schutsloot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lange sprint naar de sluis bij Zwolle 

foto: De IJssel in de omgeving van Terwolde 

foto: De IJssel omgeving Olst 
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De weersvoorspelling is niet zo goed voor de komende dagen. Buien en een 

aantrekkende wind, windkracht 6 Bft uit noordwestelijke richting. ‘Het is tijd om een paar 

dagen op dezelfde plaats te blijven’, is de gedachte die bij me opkomt. Een paar dagen 

rondkijken om een indruk te krijgen van Belt Schutsloot en omgeving is een aardig idee.  

Hier een dag eerder aankomen had, achteraf bezien, feestelijker geweest. Gisterenavond 

heeft het dorp blijkbaar een grote gondelvaart gehad met een bijbehorend dorpsfeest. 

Een aantal gondels liggen nog in het dorp. De overkapte, tijdelijke werkplaatsen waar de 

gondels zijn gemaakt, staan verspreid in het dorp en omgeving. De overkappingen van 

de werkplaatsen zijn over kleine slootjes gebouwd. Hier is wekenlang of langer aan de 

gondels gewerkt. De gondels liggen nu na de gondelvaart bij elkaar in het dorp. 

De feesttent midden in het dorp staat in een decor van vertrapte plastic bierglazen. Op 

de zondagochtend wordt de tent gebruikt voor een gemeenschappelijke dienst. 

 

Na twee dagen Belt Schutsloot vervolg ik de tocht naar Oosterzee aan het Tjeukemeer. 

In nog geen dag vaar ik eerst door een gebied waar zonder veel improvisatie 

kanotochten van een week gemaakt kunnen worden. De Wieden met de Beulaker Wijde, 

de Belter Wijde en het Giethoornse Meer en met aansluitend de Weerribben. De Wieden 

en Weerribben zijn grotere natuurgebieden met veel riet en met heel veel water. Ze 

maken deel uit van het Nationaal Park Weerribben-Wieden. 

 

Op doorgaande verbindingsvaarten en -grachten  kan ik niet anders dan tussen een 

aantal motorjachtjes blijven varen. Het is vrij druk en de boten varen met een 

gemiddelde snelheid van circa 6 km (de toegestane maximum snelheid) achter elkaar. In 

beide richtingen. Het blijkt lastig om in een dergelijke kolonne voor langere tijd een 

plezierige vaarplek te vinden. 

 

Bij de Homansluis, enkele kilometers ten 

noorden van Ossenzijl, wordt de tocht 

vervolgd naar het Tjeukemeer. Een 

afstand van ongeveer tien kilometer. 

Van deze tien kilometer is vooral het 

eerste deel nogal saai. Veel rechttoe-

rechtaan, geen mooie oeverbegroeiingen 

en er is vanuit de kajak weinig te zien 

van het omringende landschap. Via 

Echtenerbrug is er een vaart naar het 

Tjeukemeer. Om op de camping in 

Oosterzee te komen is het simpelweg 

een kwestie van de zuidelijke oever van 

het meer aanhouden. De hoge schoorsteen in het dorp staat op de Waterkaart aange-

geven en is van ver te zien. De camping ligt aan de oostzijde van het haventje van het 

dorp. 

 

Door de Wieden en Weerribben naar het Tjeukemeer 

foto: Zonsondergang Oosterzee 
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Vanuit Oosterzee is het enkele uren 

varen naar Balk aan het Slotermeer. 

Even voor Sloten neem ik de route om 

het stadje heen. 

 

Enkele dagen later tijdens een 

wandeltocht vanuit Balk, blijkt dat Sloten 

veel aantrekkelijks te bieden heeft. Het 

is een historisch stadje waar de meeste 

woningen en andere panden, maar ook 

de stadswal en de gracht duurzaam zijn 

gerestaureerd. Bovendien zijn er kam-

peermogelijkheden die bereikbaar zijn 

per kano. Mooie kampeerplekken 

bevinden zich langs de stadswal. 

 

Op het Slotermeer zeilen talrijke, vooral 

kleinere zeilboten kris kras door elkaar. 

Clusters boten van hetzelfde type zijn 

veelal de zeilscholen in de weer voor 

instructieve zeiluren. Er is voldoende 

ruimte op het meer om er op eigen 

koers overheen te peddelen. Het is wel 

goed opletten. De zeilboten hebben 

voorrang. 

 

Een uur later ben ik bij de monding van 

de Luts, een ondiepe vaart die door Balk 

loopt en verbinding geeft met Gaaster-

land en verderop via de Rijstervaart met 

de Morra en de Fluessen. 

 

Op de noordwest oever van de monding 

ligt, op ruim een kilometer van het 

centrale deel van Balk, een camping. Bij 

het langsvaren is het de strook zand van 

nog geen twee meter breed, tussen de 

botensteigers en de rietoever in, die een grote aantrekkingskracht uitoefent. Dit is een 

ideaal plekje om aan de kant te gaan. De camping is de overnachtingsplaats voor in 

totaal acht nachten. 

 

 

Naar Balk aan Slotermeer en onderbreking tocht 

foto: Vertrek Oosterzee 

foto: Over Slotermeer van Sloten naar Balk 

foto: Zicht over Slotermeer vanaf camping 
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In de telefonische kontakten met het thuisfront blijkt de toestand van een naast 

familielid zodanig, dat een snelle ziekenhuisopname voor een operatie noodzakelijk is. 

Eerst lijkt snel naar de woonplaats terug peddelen de beste optie. Bij nader inzien is dat 

toch een minder goed idee. De terugreis met de kajak duurt zo een dag of zes. Het weer 

moet dan wel mee zitten. Beter is het om de kajak te stallen. Bijvoorbeeld op de 

camping. En met het openbaar vervoer naar huis te gaan. Later is de kajak dan met de 

auto op te halen. Op de achtergrond speelt ook nog de mogelijkheid van een snel herstel 

en een vervolg van de tocht.  

 

Dit plan voor het afbreken, respectievelijk onderbreking van de trektocht van woensdag 

24 augustus werkt voorspoedig. Op de camping is men behulpzaam voor het vinden ven 

een goede stalling voor de kajak. Uit het zicht, achter een afgesloten hek. De 

verbindingen met het openbaar vervoer zijn redelijk snel. Even voor drie uur vertrek ik 

met de bus uit Balk. Daarna wordt de reis met de Intercity vervolgd naar Utrecht. Een 

kwartier voor einde van het bezoekuur zit ik 's avonds in het ziekenhuis in Gorinchem. 

In de daaropvolgende dagen gaat het herstel dusdanig voorspoedig dat het plan om de 

tocht gewoon weer te hervatten vorm krijgt. 

 

[Campings: Beusichem; Oosterbeek; Doesburg (camping IJsselstrand); Terwolde; Belt 

Schutsloot (camping Kleine Belterwijde); Oosterzee; Balk (camping de Marswâl)]                          
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Het plan van de tocht blijft hetzelfde. De tijdslimiet is wel dwingender geworden. Uiterlijk 

eind september wil ik terug zijn. Dit om de volgende redenen: De dagen zijn aan het eind 

van die maand al erg kort; de kans op mist en echt guur herfstweer neemt toe; en veel 

campings sluiten in oktober.  

Bij de voortzetting van de tocht zal de route eerst door Friesland gaan; over vaarten, 

kanalen en meren. Grotendeels met de wijzers van de klok mee. En daarna volgt de 

terugtocht via IJsselmeer en Markermeer om bij Muiden via de Vecht en kanalen in 

zuidelijke richting huiswaarts te kanoën. 

 

 

Ronde in Friesland 

Voortzetting van de tocht 
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Na telefonisch contact met de camping in Balk, is de 

terugreis met het openbaar vervoer naar Friesland op 

dinsdag 6 september. De verbindingen waren 2 weken 

geleden een stuk sneller. Na ruim zes uur reizen en 

wachten op de goede verbindingen, ben ik op de 

camping. De kajak ligt er nog zoals deze twee weken 

geleden is neergelegd. 

Na een paar uur staat de tent, ligt de kajak er naast en 

zijn de spullen uitgepakt. Woensdag is het eerst tijd 

voor een dagtocht van circa 25 km in de omgeving van 

Balk. Donderdag gaat de tocht richting Dokkum. 

 

 

 

 

 

 

Donderdag wordt de tocht om 10 uur 

weer opgepakt; eerst in noordelijk 

richting. Het streven is Witmarsum. 

 

De wind waait stevig uit zuidwestelijke 

richting. Op het Slotermeer staan vooral 

op het gedeelte vlak voor de doorvaart 

naar Woudsend flinke, maar lekkere 

golven. Ze lopen mooi onder de kajak 

door. Af en toe is het mogelijk om ‘een 

golf even vast te houden’. Belangrijk is 

het op zulke momenten de kajak in de 

bewegingsrichting van de golven bij te 

sturen. 

 

De dag verloopt voorspoedig. Flinke 

wind achter. Het is zonnig, helder weer 

met een temperatuur van rond de 20*C.  

 

De tocht wordt vanaf Woudsend 

vervolgd over de Wijmerts en de 

Witmarsumer Vaart naar Witmarsum. 

Een pauze van bijna een uur bij het 

theehuis net voor de brug in 

Wolsumerketting lijkt geen invloed te                              

hebben op de snelheid waarmee het 

traject wordt afgelegd. Ruim voor vier uur ben ik bij Witmarsum. De camping heeft een 

echte kanosteiger en een handige kanokar om de kajak vanuit de vaart naar het 

kampeerveldje, 100 meter verderop te brengen. 

Via Franeker, Berlikum en Leeuwarden naar Dokkum 

foto: Woudsend 

foto: De Luts 

foto; Vertrek Witmarsum 
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De volgende dag wordt de tocht pas na het middaguur vervolgd richting Franeker. Over 

de Arumervaart rechtstreeks naar het Van Harinxmakanaal bij Franeker. Alleen in het 

eerste gedeelte zitten een aantal scherpe bochten en knikken in de Arumervaart. Dit stuk 

is ook omzoomd door hoog riet met daarachter veelal mais dat binnenkort geoogst zal 

worden. Het Van Harinxmakanaal dat vanaf Harlingen langs Franeker naar Leeuwarden 

loopt, is een kanaal voor grote vrachtschepen. Het is een kanaal waar heel veel zeil- en 

motorjachten eveneens dankbaar gebruik van maken.  

 

Het is even zoeken naar De Kleiroute, een toeristische route noordelijk van het kanaal. 

Eerst doorvaren richting Leeuwarden tot voorbij Franeker. De Kleiroute staat op een bord 

aangegeven; met een scherpe knik in noordwestelijke richting de stad Franeker in. 

 

Na enkele kilometers Franeker, loopt de 

route eerste enkele kilometers  in 

noordelijke richting. Bij de scherpe 

bocht, gaat de route verder in 

noordoostelijke richting langs de 

plaatsjes Ried en Berlikum. Daarna in 

zuidelijke richting naar Menaldum. Bij 

Deinum, even voor Leeuwarden, kom je 

weer op het Van Harinxmakanaal. 

Bij het jachthaventje van Ried kampeer 

ik twee dagen. Een dag extra vanwege 

regen die de volgende ochtend maar niet 

wil stoppen. 

 

Het volgende traject is richting Dokkum. Birdaard is waarschijnlijk een goede 

eindbestemming voor de dag. Met de langzaam optrekkende mist in de ochtend en een 

aantrekkende wind uit het noorden zal de af te leggen afstand niet zo lang kunnen zijn. 

Het is een dag die gelukkig wel droog blijft. Tot Deinum gaat de tocht eerst over smalle 

vaarten met veel riet op de oevers om daarna op een wat bredere vaart met een meer 

open weidelandschap terecht te komen. In het weidelandschap ziet de kerktoren van 

Deinum uit de verte er opvallend uit. De kerktoren heeft een uivormige spits. 

  

Via het brede kanaal wordt de tocht vervolgd naar Leeuwarden. Vervolgens dwars door 

het noordwestelijk deel van de stad naar de Dokkumer Ee. Dit is een aantrekkelijk 

passage van stad. Er is van alles te zien. Het vaarwater is afwisselend met een 

parkachtig stadslandschap bij het verlaten van de stad. 

De brede vaart naar Dokkum geeft aansluitend prachtig kanowater met gevarieerde 

oeverbegroeiingen en mooie vergezichten. De camping met de passantenhaven van 

Birdaard ligt aan de Ee onder de wieken van een grote, hoge graanmolen. Een plek die 

blijvend indruk maakt. 

 

 

 

 

foto: Scherpe bocht tussen Franeker en Ried 
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De volgende dag gaat de tocht eerst 

verder naar Dokkum. De brede gracht 

met de molens op de stadswallen geeft 

een meer dan pittoresk beeld van 

Dokkum. Ten oosten van de stad gaat 

het via de Stroobossertrekvaart en de 

Nieuwe Vaart richting het Bergumer 

Meer. De krachtige wind waar ik de 

eerste tien kilometer naar Dokkum nog 

tegenin moest peddelen werkt nu in m'n 

voordeel. Op de brede vaarten met mooi 

begroeide oevers gaat het vlot naar het 

Bergumer Meer. Daar eerst de vaargeul 

aanhouden, en het Margrietkanaal, dat 

dwars over het meer loopt, kruisen. 

Vervolgens buiten de vaargeul in 

zuidelijke richting naar Oostermeer. In 

het zuidoostelijk deel van het meer 

komen onverwachts golven over het 

achterdek van de kajak. Dit komt niet 

alleen vanwege de lagerwal, maar ook 

doordat het water in dit deel niet veel 

dieper zal zijn dan een halve meter. De 

camping bij de jachthaven net voor 

Oostermeer is snel gevonden.  

 

Na mijn vertrek uit Oostermeer wordt de 

route over de Leien en de Opeinder 

Vaart richting Drachten gevolgd. 

Noordwestelijk van Drachten langs, over 

de Monniken en vervolgens bij Veenhoop 

stuurboord uit de Hoofddamsloot op. 

Drie kilometer voor Eernewoude 

stuurboord uit naar de Grutte Kritte van 

de Oude Venen. Aan de Raamsloot, een 

korte vaarweg naar Eernewoude, is het 

eerst tijd voor een late lunch bij een van 

de vele speciale aanmeerplaatsen. 

 

Een bord geeft aan dat je hier zelfs 

maximaal drie nachten mag kamperen. De afgelopen weken waren er tientellen van 

dergelijke aanmeerplaatsen langs de route. Met dit verschil dat bij de meeste plaatsen 

Via Drachten naar de Oude Venen 

foto: Vertrek in Birdaard 

foto: Passage Dokkum 

foto: Oostermeer, jachthaven met aantal 
kampeerplaatsen 
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vermeld staat dat kamperen absoluut verboden is. Pleziervaartuigen mogen er wel 

maximaal twee of drie maal 24 uur blijven liggen.  De aanlegplaatsen staan op de 

Waterkaarten met een apart symbool aangegeven en zijn voor kanoërs in een aantal 

gevallen goed bruikbaar voor een kortere of langere stop. 

 

Op de smalle vaart wordt het in de namiddag al aardig druk met motorjachtjes die 

huiswaarts varen. Rustig eten is er niet bij, omdat de kajak vanwege de golfslag 

regelmatig van de kant gehouden moet worden. Voor een goede afsluiting van de dag 

dient eerst klein rondje door de Oude Venen gemaakt te worden. Over de Grutte Kritte 

gaat het via de Folkertssloot naar "it Wiid" schuin tegenover het plaatsje Eernewoude, 

aan de Fokkesloot. Het is een enorme camping annex jachthaven met allerlei 

toegevoegde voorzieningen. Gelukkig is er een aardig plekje vlak aan het water. 

 

Het zonnige weer met een temperatuur van rond de twintig graden en een zwakke wind 

tijdens de afgelopen dagen, zal de komende dagen niet aanhouden. Het wordt 

regenachtig en fris met temperaturen van rond 15*C. De wind zal vanuit een 

zuidwestelijke richting aantrekken tot een krachtige wind. 

 

 

 

 

 

De regen zet de volgende dag niet echt door, maar de wind is behoorlijk krachtig 

geworden. Met lichte regen vertrek ik uit Eernewoude. Via de beschutte Raamsloot, 

daarna tegen de wind in over de Grutte Kritte naar de Geeuw om via de Graft en de 

Sjitterbuurster EE zuidoostelijk van Grou uit te komen. Aam het einde, van wat volgens 

mij de Graft is, kom ik niet op de EE met de aparte naam, maar op een brede vaart. 

Even stuurboord uit, dan komt die EE vanzelf, is de gedachte. Vreemd genoeg kom ik 

niet op die EE, maar kom ik noordoostelijk van Grou uit. Te ver doorgevaren?! Even 

bakboord uit, was beter geweest?! Hoewel het raadsel blijft, zit er niets anders op, dan 

de fout zo snel mogelijk te herstellen. Eerst langs Grou, vervolgens over het Pikmeer en 

de Wijde EE en via de Zijlroute naar Akkrum. 

Daarna vanaf Akkrum over de Meinsloot verder naar de Terhorne. Aangekomen bij 

Terhorne is een uur of vier. Er is nog voldoende tijd om, met de wijzers van de klok mee, 

gedeeltelijk om en vanuit zuidelijke richting door Terhorne heen te varen. Dit laatste 

traject blijkt de grootste puzzel van de dag te zijn. 

 

Er zijn nog meer campings in Terhorne (of Terherne). Deze liggen meer aan de kant van 

het Sneekermeer. De camping in het dorp, aan de Terhornster Poel heeft de voorkeur 

vanwege de beschutte ligging tegen de oude kern van het dorp aan. Twee dagen verblijf 

ik op camping. In de nacht van donderdag op vrijdag regent het enkele tientallen 

millimeters.  

 

Het kampeerterrein is wat drassig geworden. In de tent is het droog gebleven. Vrijdags is 

het tijd voor wat inkopen. Met de bus naar Joure en Grou. 

 

Naar Terhorne bij het Sneekermeer 
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De gekochte, nieuwe plastic muilen zullen m'n voeten droog houden. Ze zijn vooral op 

een kampeerterrein erg handig. In de herfst is het gras nooit voor de middag 

opgedroogd. 

 

De weersvoorspellingen voor het weekend en een aantal dagen daarna zijn goed. Er is 

sprake van ‘standvastig en rustig nazomerweer’. De oversteek van het IJsselmeer komt 

op de voorgrond.  

 

 

 

 

 

Zaterdags zijn er zeilwedstrijden op de Goingarijpster Poelen. Allerlei verschillende 

boottypen varen langs grote opblaasbare gele boeien. Een grote tjalk onder zeil, vaart 

dwars door het veld met de wedstrijdboten heen. Voor een dergelijk schip gaan de 

bootjes altijd opzij. Of ze rekening willen houden met een kajak is de vraag. Bovendien 

hebben ze voorrang. Ruim om de boeien heen is het beste. Over de Noorder Oudeweg 

gaat het naar de Langweerder Wielen. Over de Wielen heen, naar de westelijke oever, 

naar de Janesloot. Het is altijd goed opletten op plassen en meren met meerdere (veelal 

elkaar kruisende) gemarkeerde vaargeulen: Hoe lopen de vaargeulen op het meer?; 

Waar vaar ikzelf precies?; Vaar ik binnen of buiten een vaargeul?; En in/bij welke 

vaargeul precies? 

Via de Jeltesloot wordt de route vervolgd naar het Heegermeer om vandaar door te 

peddelen naar Gaastmeer, de volgende overnachtingsplaats. 

 

De volgende dag gaat het met een flinke 

tegenwind rechtstreeks over de Fleussen 

en de Morra naar Stavoren. Na drie en 

een half uur varen zoek ik bij een 

jachthaven even voor Stavoren naar een 

geschikte plek voor het tentje. Op een 

van de veldjes bij de steigers van de 

haven vind ik een goed plekje. 

Ruim voor zonsondergang is er nog tijd 

voor een wandeling naar Stavoren. Aan 

het IJsselmeer tuur ik over het water 

naar bootjes en zie langzaam de zon in 

Het Meer zakken. Het is een mooie 

zonsondergang. Morgen zal mijn koers 90 graden zuidelijker zijn. Van Enkhuizen, aan de 

overkant van het IJsselmeer is nu niets te zien. 

 

[Campings: Balk; Witmarsum; Ried; Birdaard; Oostermeer (Jachthaven); Eernewoude (it 

Wiid); Terhorne (Oan de Poel); Gaastmeer (de Poel); Stavoren (de Roggebroek)] 

 

 

 

Snel naar Stavoren aan het IJsselmeer 

foto: Zonsondergang aan het IJsselmeer 
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De weersvoorspelling voor de maandag is goed. Zonnig, rond de 20*C, wind uit het 

zuidwesten, kracht 3 Bft. Later nog iets afnemend. Prima, kan bijna niet beter. Tent 

afbreken en snel vertrekken. 

 

Om elf uur kan ik zo de sluis invaren. 

Een kwartier later gaan de sluisdeuren 

aan de kant van het IJsselmeer open. 

Buitengaats staat een volle windkracht 

drie. De zeilboten, die gelijk geschut 

zijn, zijn snel weg gezeild. De punt van 

de kajak duikt de golven in. Af en toe 

komt er een flinke plens water over het 

voordek. Het spatzeil heeft daarna de 

functie waarvoor het bestemd is. Toch is 

dit goed te doen. De koers van Stavoren is pal Zuid, 180 graden op het kompas. Heel in 

de verte is boven de horizon een pluk oever te zien. Dat moet Enkhuizen zijn. Gewoon 

flink door peddelen, dan zal Enkhuizen steeds dichterbij komen. 

 

Regelmatig in de rondte kijken, ook achterom, of er geen schepen naderen die 

problemen op zouden kunnen leveren. Het is heel erg rustig op Het Meer. De enkele 

boten die te zien zijn, zijn vele kilometers weg. Stavoren komt langzaam aan op afstand 

en Enkhuizen begint meer en meer gestalte te krijgen. Na een uur of twee peddelen 

wordt aan de horizon een donkere streep ten zuiden van Enkhuizen waarneembaar 

waarop voorwerpen in allerlei vormen zich met diverse snelheden verplaatsen. Ook in 

tegengestelde richting. Een apart gezicht vooral omdat de voorwerpen los lijken te staan 

van de smalle donkere horizontale balk waar ze zich op voortbewegen. Dat moet de dijk 

Enkhuizen-Lelystad zijn. Dichter bij Enkhuizen komen meer boten te voorschijn. De 

zeilboten komen maar erg langzaam vooruit. De wind is zwak geworden. De golven  

verdwijnen meer en meer. Het IJsselmeerwater is bij Enkhuizen zo goed als spiegelglad. 

 

Een paar kilometer voor Enkhuizen, iets ten noorden van de havenmonding, komt een 

motorjacht van een meter of twaalf met een snelheid van een kilometer of vijftien uit de 

haven van Enkhuizen varen. De boot vaart een koers afbuigend naar het noordwesten. Er 

liggen daar en voor het hele Kooizand wel een aantal boeien parallel aan de kustlijn maar 

die zijn om de ondiepten bij de walkant te markeren en vormen geen vaargeul. Zelf vaar 

ik met een koers van 190 graden recht op de camping op de noordwestelijke oever van 

de haven af. Er is ruimte in overvloed op het water. Bij grotere afstanden is het lastig in 

te schatten of het om ‘kruisende koersen’ gaat. Daarnaast dient de motorboot in deze 

Tocht terug over het IJsselmeer en Markermeer 

Oversteek IJsselmeer van Stavoren naar Enkhuizen 

foto: Terugblik op de Friese kust 
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situatie rekening met een kano te houden. Na een paar minuten doorvaren wordt het 

concept van ‘kruisende koersen’ steeds dwingender. En de schipper blijft zijn koers maar 

het noorden afbuigen. Zelf vaar ik westelijker om meer ruimte te hebben. Na enkele 

minuten vaart het motorjacht op een meter of veertig achter me langs. 

 

Om 15.00 uur is het eerst zoeken naar een geschikt 

plekje op de camping in Enkhuizen. De kajak ligt 

inmiddels op een houten trailerhelling die zo vanuit het 

IJsselmeer het terrein oploopt.  

 

Het vaste stramien bij de campings aan het water is: 

goede plek zoeken om met de kajak aan de kant te 

komen; aanmelden bij de receptie; goed plekje voor de 

tent vinden, als het even kan zo dicht mogelijk bij de 

waterkant waar de kajak op dat moment ligt; alle 

spullen uit de kajak naar de kampeerplek brengen; ligt 

de kajak in het zicht dan eerst de tent opzetten; ligt de 

kajak uit het zicht dan eerst de kajak op de schouder 

naar de kampeerplek brengen. Gelukkig is de afstand tussen de plaats van aanmeren en 

de kampeerplek nooit meer geweest dan de lengte van een klein voetbalveld. 

 

In de vroege avond en de volgende 

ochtend is het tijd om door Enkhuizen te 

lopen. Langs de havens met de vele 

grote zeilschepen, Langs een groot 

aantal monumentale panden en het 

Zuiderzee museum. Verderop is ook nog 

de Jachtsluis te zien. Duidelijk wordt dat 

dit op het ogenblik een belangrijke 

plaats voor de recreatievaart en de 

charters is. En vroeger een grote 

havenstad aan de Zuiderzee was. 

 

Een aantal bezienswaardigheden van het  

Zuiderzeemusuem zijn tijdens de 

wandelingen langs de rand van de stad 

Enkhuizen van afstand al voor een deel 

te zien. Oude huisjes, de visnetten die te 

drogen hangen en dergelijke. Het 

museum omvat een buiten- en een 

binnenmuseum waarin diverse aspecten 

van de rijke historie van het 

Zuiderzeegebied worden uitgebeeld en 

belicht.  

 

 

foto: Aankomst Enkhuizen 

foto: Traditionele zeilschepen in Enkhuizen, 

met in de verte de jachtensluis 

foto: Zuiderzeemuseum 
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De weersvoorspellingen blijven 

onveranderd goed. Zwakke wind uit het 

zuidwesten. Zonnig met een 

temperatuur van rond de twintig graden. 

Het vertrek van de camping is aan de 

late kant. Om een uur of een is de 

schutting in de Jachtsluis, de verbinding  

tussen het IJsselmeer en het 

Markermeer. 

Deze sluis is een naviduct over de 

verkeersweg Enkhuizen-Lelystad. Erg 

handig voor de (zeil)schepen. En voor 

het autoverkeer. Er hoeft geen brug 

omhoog. Het kompas op de kajak begint in de sluis spontaan vreemde draaiingen te 

maken. Er is geen peil meer op te trekken. Bij het uitvaren van de sluis om half twee 

herstelt het kompas zich en functioneert weer zoals het moet. Waarschijnlijk kwam het 

door het vele metaal in het naviduct.  

Het eerste stuk na de sluis gaat parallel aan de betonning die de vaargeul markeert. Bij 

de laatste boeien hou ik een koers van 225 graden aan. Met deze koers vaar je nog 

ongeveer anderhalf uur een paar kilometer uit de kant om vervolgens  van de oever los 

te raken. Dan komt de directe oversteek van het Markermeer naar Edam, met de 

Hoornse Hop aan stuurboord. 

 

Er zijn weinig boten te bekennen. De boten die gelijktijdig in de sluis lagen, zijn al niet 

meer te zien. Om een uur of vier betrekt de lucht. Er komen grote donkere wolken voor 

de zon. Het zicht wordt minder. Het zou een regenbui kunnen zijn, maar het blijft droog 

en de wind blijft zwak maar draait noordwestelijk. De zon komt na een half uur weer 

schoorvoetend te voorschijn en de verwachte weersverslechtering van daarnet is 

gelukkig ongedaan gemaakt. 

Een tien kilometer voor Edam doet zich nog een ander opmerkelijk verschijnsel voor. Het 

is een punt waar ik me grotendeels omgeven weet door oevers waarvan alleen de 

contouren waar te nemen zijn. Samen met verslechterend weer werkt dit panorama 

desoriënterend. Ook in dergelijke situaties is een kompas onontbeerlijk. 

 

De camping in Edam is snel gevonden. 

Op de noordoever van het havenhoofd. 

Het wordt een prachtig plekje direct aan 

het Markermeer. Met de blijvende goede 

weersvoorspellingen voor de rest van de 

week, blijf ik hier twee nachten.  

 

Over het Markermeer, langs de Hoornse Hop naar Edam 

foto: Kamperen aan het Markermeer in Edam 

foto: Camping in Edam aan het Markermeer 
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Vroeg op om vroeg te kunnen vertrekken. Na een optrekkende mist moet het een 

zonnige dag worden met een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. De geplande route is 

eerst de vuurtoren van Marken ronden, om daarna over te steken, en langs Pampus naar 

de Vecht in Muiden te varen. 

 

Het vertrek is rond tien uur. De mist is 

opgetrokken en het is redelijk helder. 

Vanaf het campingstrand vaar ik eerst 

om het havenhoofd heen. Daarna vaar ik 

op een koers van 135 graden in 

zuidoostelijke richting, langs Volendam 

en de brede toegang van de Gouwzee.  

Daarna volg ik de rij markeringsboeien 

die uitkomen bij de Vuurtoren van 

Marken. Het witte gebouwtje met de vrij 

lage, rode vuurtoren staat op een ver 

uitgestrekte punt, in wat nu het 

Markermeer is. Het Paard van Marken, 

zoals de vuurtoren wel wordt genoemd, is een overblijfsel van toen het hele gebied nog 

Zuiderzee was. Na ruim een uur peddelen ben ik ter hoogte van de vuurtoren. Nu nog 

kwartier doorvaren en vervolgens de koers van 210 graden oppakken. 

 

In de verte is van alles te zien op de 

oevers van Noord-Holland, ten noorden 

en ten zuiden van Amsterdam en op de 

oevers van Flevoland. Het blijft voorlopig 

allemaal ver weg.  

Wat vooral mijn aandacht heeft zijn de 

grote vrachtschepen die hier door 

verschillende vaargeulen varen. De 

drukte valt mee. Drie kilometer ten 

noorden van Pampus zit een T-splitsing 

van vaargeulen. Hetgeen inhoud dat ik 

net door die splitsing heen vaar of twee vaargeulen moet passeren. Er zijn geen 

vrachtschepen te bekennen binnen een afstand van meerdere kilometers. Dan snel net 

iets onder de splitsing door, twee vaargeulen passerend. 

  

Bij drukke scheepvaart is het verstandig om enkele kilometers in westelijk richting door 

te varen omdat dan geen splitsing van vaargeulen en in plaats van twee, maar één 

vaargeul overgestoken hoeft te worden. 

 

Voor Pampus vaart een vissersvaartuig voorbij. Het lijkt erop dat het nog wel een schip is 

dat op het  IJsselmeer vist. Na de aanleg van de Afsluitdijk zijn er in de loop der jaren 

Van Edam langs Marken naar Muiden 

foto: Vuurtoren Marken in de verte 

foto: Pampus 
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weinig vissersschepen overgebleven.  

Muiden en de toegang tot de Vecht is vanaf Pampus snel gevonden. Daarna is er de 

schutting in de zeesluizen van Muiden. Om een uur of twee vaar ik richting Mijnden. 

 

 

 

 

De Vecht is een prachtige rivier om op te 

kanoën: weelderige oeverbegroeiingen: 

bochten in allerlei vormen en soms wel 

met een draaiíng van meer dan 180 

graden; gevarieerde landschappen 

afgewisseld met passages van diverse 

authentieke bewoningskernen. 

 

De afstand tot de sluis van Mijnden is 

ongeveer 25 km. De schuttijden lopen 

tot 19.00 uur. Het is zaak om toch enige 

haast te maken. 

 

Na Weesp heb ik behoefte om wat te eten en te drinken. Niet zo verwonderlijk na meer 

dan vier uren intensief kanoën. De enkele boterhammen op het Markermeer samen met 

wat slokken vruchtensap zijn niet voldoende voor een hele dag. Na een lunchpauze van 

ruim een half uur vervolg ik de tocht over de bochtige rivier. Het idee van ‘ik ben er 

bijna’, wordt enige tijd later gelogenstraft door het vaststellen van de precieze positie op 

de kaart. Vreeland is Loenen niet. 

 

Eindelijk vaar ik door Loenen heen om even na deze plaats op de oostelijke oever de 

doorgang naar de Loosdrechtse Plassen te vinden. De Mijndense Sluis is een relatief 

kleine sluis en vooral bestemd pleziervaart. Het sluisgeld kent voor kano's en roeiboten 

een afzonderlijk tarief van één euro (tarief 2005). De schutting gaat vlot. Daarna volgt 

nog enkele kilometers peddelen naar de jachthaven. 

 

Het is even zoeken naar een geschikt 

kampeerplekje op Recreatiecentrum 

Mijnden. Bij de jachthaven zijn enkele 

veldjes voor kleine tenten. De kajak gaat 

via een schuin in het water aflopend 

plankier van de 20-tons hijskraan de 

kant op. 

Twee dagen op deze plek heeft m'n 

voorkeur. De weersvoorspellingen 

blijven betrekkelijk goed voor de 

komende dagen, wordt gemeld in het 

weerbericht van de volgende ochtend. Een overnachting wordt verlengd met nog een 

overnachting. 

Over de Vecht van Muiden naar Mijnden 

foto: De Vecht 

foto: Zonsondergang omgeving Mijnden 
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De laatste etappe wordt dus een dag later. 

laatste dag van de trektocht is op zaterdag 24 

september 2005. Vroeg in de ochtend wordt de tent 

kletsnat afgebroken. De mist is inmiddels opgetrokken. 

De schuttingen van de sluis beginnen om negen uur. 

Om half tien vaar ik op de Vecht. In Breukelen is er een 

smal verbindingswatertje met het Amsterdam-

Rijnkanaal. Proberen?! Deze route over het kanaal 

omzeilt de route dwars door Utrecht. Aan het einde van 

het watertje kijk ik voorzichtig om de hoek. Van beide 

kanten komt net een vrachtschip aangevaren. Even 

wachten dus.  

 

De eerste paar kilometer op het kanaal zijn vrij rustig. 

Alle golven van de vrachtschepen blijven ook nadat ze door de hoge walkanten zijn 

teruggekaatst, eindeloos staan. Samen met nieuwe golven van andere vrachtschepen 

maar ook van (snelle) motorjachten geeft dit een uiterst onrustig, knobbelig water. De 

golven komen ongecontroleerd vanuit alle richtingen. Erg vervelend peddelen. Bovendien 

varen de meeste vrachtschepen hier met de maximaal toegestane snelheid van 18 km 

per uur. En dat is snel. Betrekkelijk rustig vaarwater verandert in minder dan twintig 

minuten in een drukke snelweg voor grote vrachtschepen die als het even kan elkaar nog 

proberen in te halen ook. In de bochten draaien niet zelden de konten van de schepen 

vervaarlijk naar en langs de walkant. Uitwijkmogelijkheden zijn er eigenlijk niet. Op de 

walkant komen is uitgesloten of het moet als schipbreukeling zijn. Op een onderlinge 

afstand van enkele honderden meters kan via ijzeren trappen nog wel vanuit het water 

de hoge walkant opgeklommen worden. Nee, dit is geen vaarwater voor kanoërs! De 

volgende keer de Vecht blijven volgen. De route door de stad Utrecht duurt wel wat 

langer, maar is veel mooier. Daarnaast is de route veiliger voor kleine en langzaam 

varende vaartuigen. 

 

Iets ten noordoosten van Nieuwegein snel het 

Merwedekanaal op. Schutten om vervolgens tien 

kilometer verder bij Vreeswijk via de sluis daar, de Lek 

over te kunnen steken naar Vianen. Vervolgens 

nogmaals schutten in Vianen, richting Gorinchem. Het 

passeren van de laatste twee sluizen gaat moeizaam. 

Eerst lang wachten in Vreeswijk en vervolgens in de 

sluiskolk van Vianen zien hoe het water een paar maal 

een ruime decimeter omlaag en weer omhoog gaat. 

Eindelijk gaan de sluisdeuren open. Nu moeten de 

laatste 23 km nog afgelegd worden. 

 

 

 

 

 

foto: De Vecht 

foto: Sluis Vianen 
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Met uitzondering van het passeren van een klein, snelvarend motorjachtje gaat het 

laatste gedeelte van de tocht vlotjes. De korte steile golfjes van het jachtje zorgen er 

voor dat ik tot onder m'n oksels nat ben. Gelukkig zit het spatzeil op de kuip van de 

kajak. 

 

Om kwart voor zeven kan ik aan de kant in Gorinchem. Daarna nog de kajak en alle 

spullen wegbrengen. Het schoonmaken komt de komende dagen wel. De tocht zit erop. 

 

[Campings: Enkhuizen (Enkhuizer Zand); Edam (Strandbad Edam); Mijnden] 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 

 

 
 
Deze versie voor het pdf-bestand is een aangepaste versie van het boekje Kajaktocht 

door Nederland 2005 – 800 km en 18 campings aan het water De lay-out is gewijzigd. 
Hier en daar is de tekst aangepast. Meer foto’s zijn toegevoegd. 

Op de website www.hnsi.nl zijn een aantal tekstgedeelten uit het boekje geplaatst. Dit 
reisverslag als pdf-bestand is een integraal verslag van de gehele kajaktocht. 
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