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Eerder verschenen de boekjes: 
 * Kajaktocht door Nederland 2005, 

    800 km en 18 campings aan het water 
 * Kajaktocht door Nederland 2006, 
    1000 km en dagtochten in het Friese  

    merengebied 
 * Kajaktocht door Nederland 2007, 

    Lauwersmeer als keerpunt               

 

Foto’s voorblad: 
* De Maas met veerpontje bij 

   Blitterswijck 
* Kamperen aan de Maas op SVR- 
   Camping ’t Haventje, Bokhoven 

Foto’s achterblad (van linksonder 
met de wijzers van de klok mee): 

* Sluis Sambeek, stroomopwaarts 
* Sluis Roermond, stroomopwaarts 
* Sluis Sambeek, stroomafwaarts 

* Sluis Lith, stroomafwaarts; 
   wachten voor de sluis 
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   Niets uit deze uitgave mag worden 
   verveelvoudigd en/of openbaar ge- 

   maakt door middel van druk, foto- 
   kopie, microfilm of op welke wijze 
   dan ook, zonder schriftelijke 

   toestemming van  
   Hans Nunnikhoven - 

   HN Sportief & Informatief 

 

* De titel van het boekje luidt: 
   De Maas   

   Vaartochten 
   Stroomopwaarts en Stroomafwaarts 
* Tekst, Fotografie en Samenstelling 

   zijn van Hans Nunnikhoven 
* Het boekje is op eigen initiatief tot 

   stand gekomen en in eigen beheer 
   uitgebracht door: 
   Hans Nunnikhoven - 

   HN Sportief & Informatief - 
   Gorinchem 

* April 2009//Update 2014 
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TIPS VOOR AANVULLENDE INFORMATIE  

Het is onmogelijk om in het bestek van dit boekje een volledig over-

zicht van informatiebronnen te geven. Wat u hieronder aantreft kan  

gezien worden als beknopte zoekwijzer. Voor de Gouden Ham,               

De Mookerplas en voor Blitterswijck heeft de zoekwijzer meer detail. 

 Plaatsen van jachthavens/campings, aanleg– en ligplaatsen voor 

bemande pleziervaartuigen, trailerhellingen (openbare) en aan-

leg– en overdraagplaatsen voor kano’s staan met symbolen aan-

gegeven op de ANWB-Waterkaarten K, L en M. 

 Aanvullende informatie is te vinden in Wateralmanak Deel 2 

(uitgave van ANWB), in campinggidsen van bijvoorbeeld de 

ANWB en de TKBN en via internet. Verder is informatie te ver-

krijgen via kantoren van VVV/ANWB 

De Gouden Ham ( Maasbommel en Appeltern ) 

- Aan de recreatieplas zijn uitgebreide mogelijkheden voor plezier- 

  vaartuigen in de vorm van aanleg– en ligplaatsen. Ook zijn er 

  meerdere campings aan het water te vinden.  

- www.rivierenland.nl; 

- Bijvoorbeeld Camping-park Het Groene Eiland 

  www.hetgroeneeiland.nl; 

Mookerplas ( Mook en Plasmolen ) 

- De recreatieplas kent meerdere aanleg– en ligplaatsen voor boten 

- Aan de recreatieplas bevinden zich een jachthaven en een 

  jachthaven-camping     

- www.vvvplasmolenmook.nl 

Blitterswijck en omgeving  

- Camping ‘t Veerhuys, www.campingveerhuys.nl 

- www.toeristischmeerlo-wanssum.nl; www.maashopper.nl 

 

Informatie over waterstanden en stroming op de Maas 

De waterstanden op de Maas zijn ondermeer te raadplegen via TT-

NOS, pagina 720. In combinatie met weinig neerslag in de voor-

gaande weken in het hele stroomgebied van de Maas (inclusief 

Noord-Frankrijk en België) is een inschatting te maken van de  stro-

ming. Een goede indicatie voor een geringe stroming is een water-

stand bij Borgharen die niet teveel boven de 38 meter NAP  stijgt. 

Informatie over weersomstandigheden tijdens een vaartocht 

Er zijn talrijke bronnen voor weersvoorspellingen. Een bruikbare 

werkwijze is met SMS-berichten naar en van Meteo Consult (5454): 

o.a. ‘weer’ en ‘plaatsnaam’/‘wind’ en ‘plaatsnaam’. Tijdens de voor-  

bereiding van de vaartocht uitproberen. Raadpleeg daarbij ook tabel 

Schaal van Beaufort en Windsnelheid (Wateralmanak Deel 2). 



 

 Dit boekje geeft een positief antwoord op de vraag of de Maas 
 in Nederland een aantrekkelijke rivier is voor lange vaartochten 

 met kleine, langzaam varende vaartuigen zoals kano’s en sloepen. 
 Het is een nuttig boekje voor watersporters die met kleine boten 

 een vaartocht op de Maas willen maken en geeft antwoorden op 
 ondermeer de volgende vragen: 

 
 * Waar dient men op te letten bij de voorbereiding van een  

    vaartocht?; 
 * Welk kaartmateriaal en welke handboeken zijn belangrijk? 

 * Waar moet op gelet worden bij de sluizen? 
 * Hoe komt men te weten waar campings en/of jachthavens voor 

    passanten zijn? . . . . . .  
 

 Het boekje begint met een algemene inleiding voor watersporters 

 over de rivier de Maas. Daarna volgt een reisverslag van een 
 vaartocht van ruim 400 km met een kajak, waarin vooral de 

 aantrekkelijke kanten van de Maas naar voren komen. Het reis- 
 verslag is geïllustreerd met een groot aantal kleurenfoto’s en geeft 

 een uitgebreid beeld van de rivier en haar mogelijkheden. 
 Het boekje wordt afgerond met de praktische gedeelten 

 Aandachtspunten en Tips en Tips voor Aanvullende Informatie. 
 


