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Kanotocht Vechte 

In de periode 1 april – 31 augustus varen we op de 

Vechte. Dit riviertje is dezelfde Vechte als de 

Overijsselse Vecht, die bij Coevorden ons land binnen 

stroomt om bij het Zwarte Water het IJsselmeer in te 

stromen. De Vechte heeft enkele leuke 

stroomversnellinkjes en een gave vistrap van enkele 

tientallen meters, waar we met de kano’s doorheen 

roetsjen.  Deelnemers rijden met eigen vervoer naar het 

startpunt, wij brengen na afloop de chauffeurs van de 

auto’s van het eindpunt terug naar het startpunt. Het 

meest gevaren en mooiste traject is Drievorden – 

Brandlecht. Maar we kunnen ook bij Brandlecht starten 

en doorvaren naar de Vechtesee in Nordhorn.Dit stuk 

van de Vechte is iets rustiger dan het eerste deel, en 

daarmee bijzonder geschikt voor families met grotere 

leeftijdsverschillen. En aanmeren bij Restaurant Pier99 

voor een heerlijk afsluitende maaltijd! Beide trajecten 

zijn een kleine twee uur varen, afhankelijk van de 

waterstand.  

Op het eerste deel spotten we regelmatig ijsvogels! 

 

Prijs: €18,50 p.p., minimaal 10 personen.  
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Extra informatie: 

• Deelnemers moeten kunnen zwemmen, wij zorgen voor zwemvesten.  

• We varen met drie-persoons Canadese kano’s, die ook heel goed met twee personen te 

varen zijn.  

• Het is fysiek geen zware activiteit, maar de Vechte is wel een riviertje, geen stilstaand water.  

• Het is een water-activiteit, het kan gebeuren dat er een kano omslaat. Zorg dat iedereen 

hierop gekleed is. Geen slippers, die dobberen weg en dat doen ze tien jaar later nog steeds.  

• Kinderen kunnen mee, maar per drie-persoons kano minimaal één volwassene 

• Wij vervoeren geen fietsen van deelnemers van start- naar eindpunt. E-bikes, racefietsen, 

mountainbikes en fietsen met voor-rekjes zijn nagenoeg niet meer schadevrij te vervoeren. 

Het is geen onwil, maar door schade en schande wijs geworden…  

• Waardevolle spullen kunnen worden meegeven met de instructeur die met de auto met 

kanotrailer naar het eindpunt rijdt. Wij geven geen tonnetjes mee.  

• De Vechte is totaal niet te vergelijken met de Utrechtse Vecht. Onderweg geen kastelen, 

uitspanningen of picknickplaatsen! 

• Wij verhuren geen losse kano’s. We staan voor kwaliteit, dus altijd met instructie en 

begeleiding! 
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