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Rivieren zijn verhalen die door het land stromen; wanneer we met hen mee
stromen, openen we ons voor een groot en mysterieus avontuur. Betoon daarbij
niet slechts moed, maar vooral ook respect, want de kracht van water is een der
sterkste op aarde.

Gary & Joanie McGuffin, Paddle your own canoe

Voor ons is kanovaren een manier van leven, als een droom die je gaandeweg realiseert. Hetzelfde 
geldt voor het maken van dit boek. Zo’n droom verwezenlijk je niet in één keer. Dat gebeurt in 
ontelbaar kleine stapjes, van dag tot dag gezet. Alle heerlijke en soms ook zware uren buiten op 
het water werden gevolgd door nog veel meer uren – heus niet altijd even heerlijk – binnen. Door 
eindeloos geduld en simpelweg keihard werken ontstond de ruggengraat van dit boek, maar de 
eigenlijke inhoud, gebaseerd op al die uren buiten en binnen, kwam tot stand met hulp van vele 
anderen.
‘Ontzettend bedankt voor het meevaren’ geldt voor Jeroen Lindeboom, Hester Cazemier, Hans van 
Zwol en Britta Johansson met hun kinderen Niels, Björn en Anna, Gert Kolkman, Jan Somers, Dolf Kok 
en Leen de Clercq, Jaap en Joke Rijff met hun kinderen Chris en Anna, Dirk Kistemaker en Carine Alders, 
en ten slotte Wilma en Jan Laarhoven met hun kinderen Sjoerd, Koen en Charlotte. We willen jullie niet 
alleen bedanken voor jullie gezelschap, maar ook voor jullie extra inzet als fotomodel! En soms gaven 
jullie ons net die extra motivatie om voor de zoveelste keer toch in regen en harde wind onze kano’s op 
de auto te laden op weg naar een afspraak aan het water! René Blomsteel van Kanovereniging Natsec 
zeggen we speciaal dank voor zijn werk als organisator van de Koningsdagtocht rond Delft, waarbij we 
inspiratie opdeden voor het varen door deze grachten.
Onze adverteerders (zie achter in dit boek) danken wij voor het in ons gestelde vertrouwen en voor 
hun bijdrage aan het realiseren van dit boek, zoals Brandsport en de Vereniging Reisboekhandels 
Nederland.
Speciale dank aan Monique van der Kooij van Outdoor Valley voor haar passie voor kanovaren en 
ook voor het vakkundig controleren van hoofdstuk 3 en 4, aan Madeleine van der Kooij voor haar 
enthousiasme voor open-kanovaren, en aan beiden voor het uitlenen van prachtige fotomodellen 
in de vorm van afwisselende bootjes. Onze oprechte dank gaat ook uit naar Marcel Koomen van 
Haglöfs, die steeds weer bereid was ons van buitensportkleding te voorzien en met wie we nog 
een zeekajaktocht tegoed hebben! Dank ook aan Arend Bloem, die steeds als we weer eens in zijn 
Kajak Centrum kwamen, vroeg wanneer dat boek nou eindelijk eens verscheen! Ten slotte willen wij 
iedereen bedanken die ons op de een of andere manier van informatie voorzag: kanovaarders – al 
dan niet van NKB of TKBN – met waardevolle tips over hun thuiswater; medewerkers van provincies, 
recreatieschappen en waterschappen; kanoverhuurders en terreinbeheerders van Staatsbosbeheer 
en Natuurmonumenten, die door ons bestookt werden met lastige vragen over kanovoorzieningen, 
vaarvergunningen en andere zaken.

Woord vooraf
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Het kanovaren in Nederland opende onze ogen voor de unieke historische band die ons land met het 
alom aanwezige water heeft. Het leerde ons dat natuurbeleving bovenal een kwestie van ervaren 
is, met hart en ziel, en daarom niet louter voorbehouden is aan ongerepte wildernis. In onze ogen is 
Nederland een klein en overvol landje, maar tegelijk ook een waar kanoparadijs, een geschenk, een 
parel die gekoesterd en met respect behandeld moet worden. Met dit boek willen wij het plezier, de 
verwondering en het actieve genieten van kanovaren in eigen land verder doorgeven.

Frank van Zwol
Jolanda Linschooten
Zomer 2005

Bij de tweede en derde druk

Voor ons als auteurs is het een mooie wetenschap dat de selectie van 43 kanotochten in dit boek de 
afgelopen jaren enkele duizenden kanovaarders geïnspireerd heeft tot het maken van grof geschat 
enkele tienduizenden kanotochten. We ontvingen veel enthousiaste reacties van mensen die de 
beschreven tochten gevaren hadden, en uiteraard ook allerlei aanvullingen, waarvoor onze dank. 
Reden genoeg dus om voor deze herdruk alle informatie nauwkeurig bij te werken, want er is wel het 
nodige veranderd in kanoland. 
Zo verloren bijvoorbeeld veel waterschappen hun koudwatervrees. De betaalde vergunning op Roer, 
Swalm en Niers werd een gratis meldingsplicht, de vergunningsplicht op de Aa (Noord-Brabant) en de 
Dommel kwam te vervallen en een vaarvergunning op de Dinkel werd gratis. Daardoor hebben we in 
deze druk het kader over vaarvergunningen laten vervallen.
Ook werden de nodige kanoroutes geopend en kanovoorzieningen aangelegd of verbeterd. In de 
Ruiten Aa, de Berkel en de Regge werden oude meanders weer hersteld, waardoor de beschreven 
kanoroutes nog mooier werden. De routes in De Wieden werden aangepast en zelfs voorzien van drie 
kampeervlonders voor kanovaarders. In de Brabantse Biesbosch kwamen nieuwe kanosteigers en 
twee paalkampeerplaatsen. Verder werden kanoroutes gerealiseerd langs de Grebbelinie (Valleikanaal 
en Grift), de Hollandse Waterlinie (Kromme Rijn en Vecht) en in het Gooi en Vechtgebied. Een enkele 
kanoverhuurder verdween, maar er kwamen er gelukkig ook weer een aantal bij. Ten slotte is er 
een nieuwe peddelsport ontstaan: Stand-Up Paddle boarding, kortweg suppen, waar we een kort 
hoofdstuk over toegevoegd hebben. Tevens zijn alle supverhuurders langs de beschreven kanoroutes 
vermeld, waardoor dit boek volledig SUP-to date is.
Allemaal goed nieuws dus voor de kanosport! Wat ons betreft mogen er weer tienduizenden tochten 
met deze geactualiseerde derde druk van dit boek gemaakt worden. Wel blijft het natuurlijk de vraag 
of Kanoparadijs Nederland volgende keer een e-book of een app voor een smartphone wordt...

Frank van Zwol
Jolanda Linschooten
Zomer 2016

kanoparadijs nederland
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Onder het brave juk van civilisatie schuilt in ieder van ons een stukje wildernis.
Dat is de drang naar avontuur. Stap in een kano, neem een peddel ter hand en

je wordt één met wind en water. Leren kanovaren is zowel een reis naar binnen
als naar buiten en voor je het weet, wordt het een levenslange droom.

Gary & Joanie McGuffin, Paddle your own canoe

Kanoparadijs NL3B.indd   10 02-09-16   15:32



11

Kanoparadijs NL3B.indd   11 02-09-16   15:32



12

Kanovaren is genieten. Het is voor ons zoveel meer dan een 
sportieve manier om je over water te verplaatsen. Het is 
intense natuurbeleving. De ervaring van ultieme vrijheid. 
De verbondenheid met wat groter is dan wij, daar in dat 
ranke bootje. Onze kano te water laten betekent de klok 
stilzetten en een ander ritme aannemen om het leven met 
andere ogen te bezien.
Voor Frank nog meer dan voor mij is water een element 
om je volledig in thuis te voelen. In zijn jeugd al bepaalde 
water een aanzienlijk deel van zijn vrije tijd: zeilen, surfen, 
vanaf zijn achttiende een eigen kano en nog weer later een 
duikuitrusting. De kano bleek een blijver, want inmiddels 
puilt onze schuur uit door drie wildwaterbootjes, twee 
zeekajaks, een opblaasbare wildwater-Canadees en een 
vouw-Canadees. In al die vaartuigen maakten we samen 
fantastische tochten.
Want Franks bezieling voor kanovaren sloeg op mij over: 
ik startte met het volgen van wildwatercursussen en ging 
mee naar buitenlands wildwater. Toch begon mijn eigen 
vuur pas echt te branden tijdens een kanotocht door 
de Zweedse wildernis. Daar leerde ik het kanovaren pas 
werkelijk kennen als een manier van zwerven in nauwe 
verbondenheid met de overweldigende natuur. 
Dat leidde tot wekenlange kanotochten over magische 
wildernisrivieren, zoals de South Nahanni River, de 
Tatshenshini & Alsek River en de Yukon River in Canada 
en Alaska.

Heel wat anders dus dan dit kleine overbevolkte 
Nederland! Toen wij dan ook aan dit project begonnen – 43 tochten in eigen land varen –, werd 
ons met regelmaat gevraagd wat daar nou aan was. Ons antwoord daarop luidde: ‘Vaar eens een 
tochtje mee!’ Want hoewel Nederland natuurlijk nooit vergeleken kan worden met die ongetemde 
wildernis van het hoge noorden, is kanovaren in dit waterrijke land altijd weer een onverwachte 
ervaring. Je blijft genieten van het gebuitel van kieviten in de Eilandspolder en de bijzondere ervaring 
die je daar als kanovaarder krijgt door vanaf het hoge water over het lage land uit te kijken. En zelfs 
Delft op Koningsdag, langs de kraampjes op straat een gekkenhuis, is vanaf het water een totaal 
andere ervaring. Of de rust van De Wieden. De stilte van natuurgebieden waar geen auto, fiets of 
gemotoriseerd vaartuig door kan dringen, valt niet zomaar uit te leggen aan wie die niet zelf ervaren 

˚ Zonsondergang op het Markermeer, Flevoland
¯ In Nationaal Park De Biesbosch

Inleiding
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heeft. Je lijkt al snel een tikje overspannen als je vertelt hoe weldadig groene rust vanuit je kano voelt, 
of toch minstens op de vlucht voor Het Dagelijks Bestaan.
Als filerijden, de televisie en het pensioen de zaken zijn waaraan ons bestaan wordt opgehangen, ja 
dan geven wij volmondig toe dat kanovaren voor ons een vorm van vluchten is.
En Nederland biedt daartoe onverwachte mogelijkheden. Dat is nu weer zo mooi aan een project 
als dit boek: je leert je eigen land zoveel grondiger kennen en zo compleet anders dan verwacht. 
Bijvoorbeeld een riviertje als de Limburgse Swalm met zijn bevervraat, ottersporen en snelstromend 
water, dat in sierlijke kronkels door stille bossen slingert. Of de Ruiten Aa, een stukje wildernis 
in het klein. Van de Passageule in het uiterste zuidwesten tot aan rondje Oosterwijtwerd bij de 
noordoostelijke grens lieten we onze kano’s te water en de ene keer was het sterker dan de andere 
keer, maar altijd was daar het gevoel van vrijheid dat goed kanowater impliceert.
Met dit boek willen wij zowel de beginnende kanovaarder als de incidentele kanohuurder en de 
ervaren kanoër aanspreken, jong en oud. Een zeer gemengde groep, zeker, maar iedereen kan genieten 
van goed kanowater. ‘Goed’ is voor ons direct verbonden met beleving en niet zozeer met kilometers 
of specifieke techniek. Ondanks ons besef dat ‘paradijs’ een persoonlijk en tamelijk subjectief begrip is, 
hebben wij toch geprobeerd een selectie van de mooiste tochten in Nederland te maken. Daarbij was 
natuurbeleving een belangrijk selectiecriterium, maar zeker niet het enige. Ook cultuur kon bepalend 
zijn, zoals bijvoorbeeld bij de Amsterdamse grachten. Afwisseling tijdens een tocht is eveneens van 
belang, net als de vraag of die tocht exclusief voor kanovaarders is of dat je zo’n traject met tientallen 
tuffende motorbootjes deelt.

Met dit boek willen we je binnen inspireren om eropuit te trekken. Daarom is het niet louter een 
opsomming van mogelijkheden en beschreven trajecten. De beelden en de verhalen bieden aanvulling
en verdieping. Kanotochten zijn immers nooit alleen afgelegde kilometers over water... Dat water zelf 
heeft een verhaal, een ontstaansgeschiedenis, die nauw verbonden is met onze voorouders.
Maar voor ware kanobeleving moet je toch buiten zijn, en daarom staat dit boek vol praktische tips, 
kaartjes en informatie om zelf de peddel ter hand te nemen en op ontdekking te gaan door eigen land.
Dat kan in moerasgebieden zijn, in smalle slootjes of over petgaten, maar ook over stromende 
riviertjes of van stuwen voorziene trajecten, in oude grachten of over kleine meren en verstilde 
vaarten. Groot open water als het IJsselmeer en andere grote meren, de zee, de Zeeuwse wateren en 
de grote rivieren, lieten wij met opzet buiten beschouwing. Voor het bevaren van dergelijk water zijn 
deskundigheid en ervaring vereist die buiten de opzet van dit boek vallen.

De eerste vier hoofdstukken zijn van meer algemene aard. Hierin vind je een filosoferend deel over de 
vraag of een kanoparadijs in Nederland mogelijk is (hoofdstuk 1 Zoektocht naar het paradijs), een 
informatief deel over de oorsprong en de ontwikkeling van het kanovaren (hoofdstuk 2 Van kano 
tot kanosport) en een instructief deel dat de nadruk legt op wat handig is te weten voordat je gaat 
varen (hoofdstuk 3 Instapcursus kanovaren). Door deze laatste twee hoofdstukken, 2 en 3, kunnen 
geroutineerde kanovaarders heen flitsen, want die weten alles wat daar geschreven staat natuurlijk 
al jaren. Ten slotte is er een praktijkdeel over het gebruik van dit boek (hoofdstuk 4 Handleiding bij 
de tochten). Dan volgt het praktische hart van dit boek: de beschreven kanoroutes met bijbehorende 
belevingen en achtergronden (hoofdstuk 5 Kanotochten en verhalen). Verspreid door het boek zijn in 
aparte kaders onderwerpen te vinden die met kanosport te maken hebben.

kanoparadijs nederland

Petgat met legakker, Nationaal Park De Weerribben, Overijssel ˘
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