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Aanrijroute  Instappunt: GD19 Hattem 

Vanaf de A28 of de A50 bij knooppunt Hattumerbroek, Hattem aanhouden. Dan op de 

Geldersedijk, de jachthaven van Hattem niet inrijden maar gelijk naar rechts aanhouden en bij 

de kade instappen.  

Alternatieve startplaats: je kunt ook doorrijden naar de Werversdijk (zie beschrijving en 

kaartje) en daar bij het gemaal starten. Hier kun je ook parkeren.  

 

Vaarroute 

Vanaf de kade naar rechts varen, het Apeldoornskanaal op, brug onderdoor en langs Outdoor 

Vadesto het kanaal volgen. Verderop bij de splitsing links aanhouden, de Veluwsche Wetering 

op. Je gaat een brug onderdoor. Op deze door het boerenland gaande wetering is het zeer 

relaxt varen. Er komt een vrij smalle zijsloot naar rechts. Deze kun je negeren. Dan voor het 

gemaal, op de splitsing, rechter water aanhouden, hierna links bij de kant – soms met riet - 

overdragen.  

Op de dijk (Werversdijk) naar rechts voorbij het nieuwe witte gemaal lopen. 60 meter verder 

ga je links naar beneden. In de linkerhoek van het grasland ligt een kanosteiger. Hier linker 

water nemen (rug naar het gemaal toe) de Groote Wetering op. Verderop ga je 4 bruggen 

onderdoor. Direct na de 4e brug volgt een stuwtje. Hier overdragen. Hierna is het nog 1,5 km 

naar de volgende brug, de Kerkdijk. Links direct na deze hoge brug stap je uit. Je maakt je nu 

op voor een wandeling (over het fietspad, in oostelijke richting) van 750 meter langs de 

inlaten van het overstromingsgebied waar je tot nu toe steeds langs bent gevaren. De Kerkdijk 

komt uit op de IJsseldijk. Beneden zie je een oude afgesloten IJsselstrang, De Hank. Als het 

water hoog genoeg staat kun je hier je boot te water laten en 400 meter peddelen (naar 

links), daarna 50 meter overdragen en verder varen tot de strang uitmondt in de IJssel. Bij 

heel laag water kun je beter nog 450 meter verder lopen (naar links = richting Veessen) en 

dan pas de dijk afgaan en je boot te water laten. 

Bij het haventje ligt restaurant IJsselzicht met terras aan het water. Prima plaats voor een 

drankje of hapje (is aan te bevelen). Verder varend links de IJssel op bij paal 962. Je houdt de 

rechterkant van de IJssel aan, je hebt stroom mee en met een snelheid van 10 km per uur 

vaar je langs Wijhe met zijn pontveer (wel achterlangs varen). 2 km voorbij de IJsselcentrale 

en iets voorbij paal 977 ga je linksaf het Apeldoornskanaal op tot de instapplaats. 

 

Samenvattend 

Een echte kanonatuurroute, zeer rustig, relaxt en mooi.  

3x overdragen, kanokar beslist nodig voor de 750 of 1200 mtr.  

Spatzeil en zwemvest meenemen voor op de IJssel.  

Tochtlengte 34 km. 

 

Opmerking 

Door de aanleg van het overstroomgebied tussen Veessen en Hattem klopt de tekening niet 

meer precies met de huidige situatie. 
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