
Vaartips

Onderweg ontmoetten we mensen die enthousiast waren over de Overijsselse Vecht.

Jaren geleden waren we al eens in Ommen geweest, maar de jachthavens zouden nu aangepast en 
verbeterd zijn. Dus daarom besloten Joke en ik om daar weer eens te kijken.

Vanaf het Zwarte Water, voorbij Hasselt draaiden we de Vecht op, met haar vele bochten voor een tocht van
ongeveer 29 km tot Ommen. Vanaf daar kun je vanwege een stuw bij Junne niet verder. De paar bruggen 
zijn allemaal hoog genoeg, de z.g.n Blauwe Bogenbrug bij Dalfsen is beweegbaar. Na ruim 10 km kwamen 
we bij de sluis Vechterweerd, die met de hand bedienend werd. 4 km verder kwamen we in Dalfsen aan, 
waar een leuke haven was. Mooie steigers en stroompalen vlakbij de boot. Men heeft hier het systeem van 
3 dagen liggen voor de prijs van 2, voor een prijs van € 1,25 per meter incl. stroom, water en prima douche 
onder het moderne gemeentehuis. Een uitzonderlijke goede Wifi. Toeristenbelasting € 0,90 p.p. Ook kregen 
we 2 fijne Sparta fietsen met 3 versnellingen te leen. Erg vriendelijke havenmeesters. Dalfsen heeft veel 
winkels en een leuk centrum. Beslist een aanrader deze haven. 

Na 3 dagen voeren we verder naar Ommen, via de sluis van Vilsteren, ongeveer 14 km 
verder. In Ommen kun je aan een steiger aan de Vecht liggen, maar wij kozen er voor om
in de nieuwe havenkom te gaan liggen aan een brede grasstrook. Dat lag rustiger omdat 
er in de Vecht veel heen en weer gevaren werd. Hier werden we ontvangen door een 
behulpzame en vriendelijke vrouwelijke havenmeester. We betaalden € 1,15 per meter 

en € 1,10 p.p. TB. In een prachtig en super schoon toiletgebouw kon je gratis douchen. Stroom en water 
moest wel betaald worden. Hier bleven we 3 dagen liggen. De omgeving is prachtig om te fietsen, maar wij 
vonden het daar veel te warm voor. We kregen daar nog bezoek van Glenn en Marijke (onze vorige 
voorzitter en zijn vrouw). Ook op de terugtocht overnachtten we nog een keer in Dalfsen. We komen er 
beslist nog eens terug.

Ook is de Piushaven van Tilburg een bezoekje waard. Komende vanaf het Wilhelminakanaal kom je via twee,
door de havenmeester bediende bruggen, in de havenkom. De bruggen worden door de week alleen op het
hele uur bediend, in het weekend wijkt het wat af. Aan een mooie nieuwe steiger kun je aanmeren. Via een 
Sep sleutel krijg je toegang tot het toiletgebouw, waar je gratis wassen en drogen kunt. Stroom, douchen en
drinkwater  wordt van het tegoed op de Sep sleutel afgeschreven, á € 0,47 per keer. Hier is het havengeld € 
1,15 per meter. We kregen een uitgebreid informatiepakket met een flesje lokaal bier van de havenmeester.
De haven ligt vlak bij het centrum. Rondom de haven zijn restaurants e.d. en ook zijn er supermarkten in de 
buurt. 

Jachthaven de Stuw in Grave aan de Maas is ook aan te bevelen. Grave is een 
oude garnizoensstad, met een historische binnenstad, leuke winkeltjes en een 
mooi terras aan de Maas.                                                                                        
In deze gemoedelijke jachthaven is een splinternieuw havengebouw, met 
prachtig en schoon sanitair. In het havengeld á € 1,20 p/m is wifi, water, stroom 
en gratis douchen inbegrepen. Je ligt er veilig, het toegangshek is voorzien van 
een code. Ongetwijfeld weet u ook leuke plekken en havens elders in het land. 
Laat het ons weten, tips zijn altijd welkom.

Eric van den Hurk


