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Misschien wel de beste 
plek in nederland oM 

te onthaasten is over-
ijssel. de koeien zijn er 
sloMer, de Mensen zijn 
er vriendelijker en de 

boMen staan nergens zo 
stil als langs de over-

ijsselse vecht.

tekst: hanneke spijker

zwolle
vertrekpunt

Bijtanken in het 
Vechtdal
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zwolle is een knooppunt van 
waterwegen: de ijssel, de vecht 
en het zwarte water komen hier 

samen. van hieruit is het een 
prachtig stukje varen over de 

vecht langs dalfsen naar ommen. 

Naar ommeN 
eN terug

Heanig an over de Vecht

alfsen en Ommen hebben beide 
een passantenhaven en zijn een 

prima uitvalsbasis voor een mooie fiets- 
of  wandeltocht in het Vechtdal en over 
de Sallandse Heuvelrug. Het gebied staat 
bekend om z’n landgoederen, kastelen en 
tuinen. Ze zijn niet allemaal toegankelijk, 
maar vaak kun je wel in de mooie omge-
ving wandelen of  fietsen. Daarnaast heeft 
Ommen twee kleine musea en een graan-
molen die nog in bedrijf  is.

D

De Groene 
Marke is een 
boerderijwinkel 
met streek-
producten in 
Ommen.

Het kasteel in Dalfsen is een populaire trouwlocatie.

Uitzicht over de rivier vanaf de steiger bij 
Hotel de Zon in Ommen.

Vaarinformatie
Lengte tocht: ca. 36 km
Max. doorvaarthoogte: 3,25 m
Diepgang: 1,70 m
Sluizen: 2
Sluis Vechterweerd: 0529-
431843
Sluis Vilsteren: 0529-458582

De diepgang van het Zwarte 
Water tot de stuw bij Junne 
is gemiddeld 1,70 m, maar het 
is een goed idee om te bellen 
met de sluismeesters over 
de drempeldiepte. Bij sluis 
Vechterweerd moet je voor 
het schutten aan bakboord 
de wachtkom invaren. Er is 
alleen een remmingwerk. Als 
er tegenliggers uit de sluis 
komen, moet je ruimte maken.
Vlak voor de brug bij Dalfsen 

is aan bakboord de gemeen-
telijke passantenhaven. Er zijn 
toiletten en douches. Je kunt 
ook aan de lange kade lig-
gen, achter de brug. Telefoon 
havenmeester: 0529-488388.
De passantenhaven in Ommen 
wordt geëxploiteerd door 
WSV de Vechtstreek. Telefoon 
havenmeester: 06-21440409.

Handige websites
• beleefoverijssel.nl
dalfsen.nl > Ontspanning > 
Passantenhaven.
• overijssel.nl voor een  goede 
vaarkaart (zoekterm ‘vaarwa-
terkaart) en andere nuttige 
informatie over het gebied.
• wgs.nl voor de bedieningstij-
den van Vechterweerd en Vil-
steren (zoekterm schutsluis).

VaariNformatie

Het gebied staat 
bekend om z’n 
landgoederen,
 kastelen en 
tuinen

Mooi gelegen aan de 
overijsselse vecht: 
hotel Mooirivier.

stuw met  
vistrappen in 
het vechtdal.

Vanaf  de stuw bij Junne is de Vecht helaas 
onbevaarbaar. Er zijn al jaren plannen om 
het resterende stuk bevaarbaar te maken 
met een aansluiting op het Coevorder 
Vechtkanaal. Desondanks is de Vecht 
zeker de moeite waard. De rivier kron-
kelt behoorlijk waardoor het een afwis-
selend tochtje is. Vooral tussen Dalfsen 
en Ommen is het Salland op z’n mooist. 
In Dalfsen is het op donderdagochtend 
markt, in Ommen op dinsdagochtend.  

jachthaven 
de hanze aan 
het zwarte 
water ligt mooi 
beschut.

zicht op de 
blauwe bogenbrug 
bij dalfsen.

van mei tot 
oktober wordt 

het kleine voet-
veer bij haerst 

bediend. 
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wie deze route via het ganzendiep en goot vaart, 
moet rekening houden met de hefbrug van de  
ganzensluis. de doorvaarthoogte is maximaal 5 meter. 

rustiek 
roNdje

Stadjes en Hanzesteden

mvaren kan via het Zwarte Water 
en het Ketelmeer. Voor deze tocht 

is overigens de doorvaarthoogte sowieso 
beperkt: maximaal 8,50 m boven water.

Hasselt heeft een beschermd stadscen-
trum met veel grachtenpanden. Je kunt 
er op verschillende plekken liggen met de 
boot, zowel aan de kade als in jachthaven 
De Molenwaard. Zwartsluis ligt aan het 
kruispunt Meppelerdiep en Zwarte Water. 
De ligging is ideaal om verder te varen 
naar het IJsselmeer of  naar Friesland.
Genemuiden is niet echt spannend, maar 
er is een passantenhaventje. Dan kun je 
kiezen of  je over de Goot en het Ganzen-
diep of  over het Zwarte Meer en het Ketel-
meer naar Kampen vaart. Het Ganzendiep 
is nogal ondiep en ook elders moet je de 
betonning aanhouden.
Hanzestad Kampen is een heerlijke stad 
om rond te lopen en heeft meer dan vijf-
honderd monumenten. Naast musea, 
leuke winkels en een stadswandeling heeft 
de oude, rijke IJsselstad het beroemdste 
varende zeilschip van Oost-Nederland in 
huis: de Kamper kogge.  

O

Kampen heeft 
meer dan 

vijfhonderd 
monumenten

Vaarinformatie
Lengte tocht: ca. 45 km
Max. doorvaarthoogte: 8,50 m
Diepgang: 1,20 m
Sluizen: 2
Spooldersluis: 038-4215567
Ganzensluis: 06-51197870

Website met informatie over 
bedieningstijden van bruggen 
en sluizen: overijssel.boots-
urlaubholland.de doorklikken 
op Overijssel op het water en 
brug-sluisbediening.
De Spooldersluis (143 meter 
lang, marifoonkanaal 22) is 

vanuit Zwolle de toegang tot 
de IJssel. Soms moet je wach-
ten tot er meer schepen zijn 
die willen schutten om de kolk 
een beetje te vullen. Het stuk 
IJssel tot Kampen stroomt niet 
zo hard en is meestal redelijk 
rustig qua verkeer. Het is wel 
belangrijk om stuurboordwal 
te houden. Bij Wilsum vind je 
een rustige passantenhaven. 
Er is ook een supermarkt op 
loopafstand.

VaariNformatie

kamper koeien, veilig met  
hun hoeven aan de grond 
en niet bungelend aan de 
nieuwe toren.

hanzestad 
hasselt.

boerderijen aan 
het ganzendiep 
zijn alle op ter-
pen gebouwd. 

koffie met 
uitzicht in de 

serre van hotel 
zwarte water in 

zwartsluis.

varen op een 
replica van 
de beroemde 
14e-eeuwse 
kamper kogge. 

brood haal je 
bij de zwolse 
stadsbakker aan 
de blijmarkt 4, 
op loopafstand 
van de haven.

genemuiden 
kreeg in 1275 
stadsrechten. 
nu heet deze 
fusie gemeente 
zwartewater-
land.

Zwartsluis vanuit de lucht.
Het carillon in de Nieuwe 

Toren in Kampen bestaat uit 
47 klokken.

Weekmarkten
Maandagochtend: Kampen
Dinsdagmiddag: Genemuiden
Donderdagmiddag: Hasselt
Vrijdagmiddag: Zwartsluis

Varen en fietsen
Dit rivierenlandschap leent zich 
uitstekend voor fietstochten. 
Voor de mooiste zelf samenge-

leuKe dingen

stelde fietsroutes vanaf de boot: 
vechtdaloverijssel.nl (> digitale 
fietsroutes). Voor meer informa-
tie over de hanzesteden:  
hanzesteden.info. Meer wan-
delen en fietsen: vvvijsseldelta.
nl. Aardbeien proeven en een 
bezoek aan een kwekerij en 
boerderijwinkel in Kampen/ 
IJsselmuiden via demoestuin.nl

Stadswandeling App 
‘Gluren door Muren in 7  

Hanzesteden’ is een gratis 
app voor iPhone en Android.
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zwolle is 
precies goed

Stad in het midden

zwolle is net groot genoeg voor een charmant soort allure en 
niet te groot om ongezellig of onveilig over te komen. goed eten, 
geschiedenis, leuke winkels, het museum timmert aan de weg, 
kortom… een ideale uitvalsbasis voor een vaartocht.

ie Zwolle zegt, zegt Librije. Dit dries-
terrenrestaurant zou vol kunnen 

zitten of  boven het vakantiebudget uitko-
men, maar dan is er nog Librije’s Zusje, 
op een steenworp afstand gevestigd in de 
oude vrouwengevangenis en natuurlijk 
de Wijnbar en de Winkel waar je allerlei 
leuke cadeautjes en souvenirs kunt kopen. 
Een andere winkel die de moeite waard is, 
is Boekhandel Waanders. Midden in het 
hart van de stad is de uit 1466 stammende 
Broerenkerk omgebouwd tot een prachtige 
boekhandel. Voor meer cultuur zijn er ver-
schillende musea in Zwolle. Het Stedelijk 

W Museum richt zich op cultuurhistorie en 
actualiteit van de kunsten en de stad. Het 
museum bestaat uit een oud en een nieuw 
deel, allebei zeer de moeite waard. Zie ook 
de speciale lezersaanbieding! Een ander 
bekend museum is De Fundatie, dat vorig 
jaar ingrijpend is verbouwd en ruimte 
biedt aan aansprekende exposities.
Handig weetje voor de vreemdeling die een 
geld automaat zoekt: er zit er een vlakbij 
de jachthaven op de Melkmarkt, het ver-
lengde van het Rodetorenplein. Een goede 
supermarkt in het centrum is Goodyfoods, 
met veel biologische producten.   

Het Thorbeckegrachtfestival maakt deel uit van het Stadsfestival in september.De Wijndragerstoren aan de Thorbeckegracht.

De Librije van Jonnie en Thérèse Boer in 
Zwolle is geen restaurant; het is een impe-
rium. Met een hotel, een tweede restaurant 
(Librije’s Zusje), een cateringbedrijf, een 
kook/wijnschool en - hiernaast - een winkel. 

in Zwolle kun je niet verdwalen, 
maar er is genoeg te doen

plus&miN
+ Allure
+ Alles bij de hand
- Beperkte doorvaarthoogte: alleen 

voor kleinere of strijkbare zeilboten 

deel je ervaringen over 
Zwolle en het vaargebied 
daaromheen met andere 
watersporters: anwbwater-
sport.nl/forum 

HAVeninfo

Katerveer
Het passantenhaventje Kater-
veer ligt verscholen achter de 
19e-eeuwse sluis. Om er te komen, 
moet je dan ook schutten. Je bent 
hier in een natuurgebied langs de 
IJssel, maar het centrum is niet ver. 
De havendienst is bereikbaar via 
06-20407632. Katerveer is geo-
pend in juni, juli en augustus. Het 
liggeld bedraagt € 1,07/m, douchen 
is gratis en elektra kost € 0,50. 

Maagjesbolwerk
De passantenhaven bij het Maag-
jesbolwerk ligt aan de rand van het 
centrum. De steigers liggen aan de 
voet van het bolwerk, een modern 
gebouw uit 2003 van architect 
Hans Ruijssenaars, geïnspireerd op 
het 17e-eeuwse bastion op dezelfde 
locatie. De haven is geopend van 
eind april tot eind september. De 
ligkosten zijn € 1,07/m. De toeristen-
belasting is € 0,50 p.p.n. De haven 
heeft douches en toiletten,  
stromend water en elektriciteit. 
Informatie: 038-4226813.

de local
Sander Dol is initi-
atiefnemer van het 
Thorbeckegracht-
festival. “Twintig jaar 
geleden was ik bij het 
Prinsengrachtconcert 
in Amsterdam en het 
moment waarop de 
bootjes, de chaos en 
het getoeter verstil-
den toen een so praan 
de rode loper op 
kwam lopen, zal ik 
nooit vergeten. Ieder-
een en alles werd 
muisstil. Dat wil ik in 
Zwolle ook, dacht ik. 
Het is veel werk, maar 
ook heel mooi.”

Om het centrum van Zwolle te 
bereiken moet je vier bruggen 
passeren: de Mastenbroekerbrug, 
de Twistvlietbrug, de Holtenbroe-
kerbrug en de Hofvlietbrug. Het 
bedieningscentrum is te bereiken 
via marifoonkanaal 20 en telefoon-
nummer 038-4226813. De sluis-
wachter van de Spooldersluis in het 
Zwolle-IJsselkanaal is te bereiken via 
038-4215567.

overige aanlegplaatsen 
Naast de twee officiële passanten-
havens heeft de stad nog enkele 
andere afmeerplaatsen zonder 
voorzieningen. Je mag over het 
algemeen 48 uur op dezelfde plaats 
liggen. 

AAnbieding

stedelijk museum  
zwolle
Lezers krijgen 50% korting op de 
entreeprijs (normale prijs € 7,50) en 
50% korting op de glossy van Mil-
lenniumdoelen in de geschiedenis 
van Zwolle (normaal € 5,00). Deze 
aanbieding is geldig t/m 31 decem-
ber 2013. Het Stedelijk Museum vind 
je aan de Melkmarkt.


