Praktische links voor tourtochten
http://www.kanoroutes.nl/ is één van de beste sites, met kaartjes, afstanden en vooral veel mooie foto’s. Er
staan ook routes op in België, Duitsland, Engeland en Frankrijk. Klik als voorbeeld eens op de Kromme Rijn,
behalve vaarinformatie is er ook info over het openbaar vervoer langs het water en de geschiedenis van de
vaarweg.
http://keesvdm.home.xs4all.nl/ heeft een duidelijk overzicht van de beschreven tochten met in de tabel de
aanwezigheid van kaart, aanrijroute, waypoints en foto’s. Het deel over Klepper vouwkano’s is zeker de moeite
waard. Levitas voer de stadstochten in Den Haag en Amsterdam met de beschrijvingen van deze site.
http://www.kanoweb.nl/ met 630 kanoroutes, ik heb het niet nageteld. Afstanden, soms kaartjes en meestal een
duidelijke beschrijving, tot aan het sluisgeld toe (voor als je niet wilt overdragen). Er zijn ook zeer summiere
beschrijvingen die je moet combineren met de waterkaart om een tocht uit te kunnen zetten.
http://www.kanokaart.nl/ geeft een kaart van Nederland met aanklikmogelijkheden. Ik zag een ongelukkig
instappunt bij de stadstocht Leiden, maar dat kan een incidentele misser zijn. Voor een tochtbeschrijving wordt
soms gelinkt naar één van de bovengenoemde sites.
http://www.kanonatuurroutes.nl/ is voorlopig beperkt tot Friesland en Noord-Holland. Handgetekende
kaartjes, erg aardig gedaan.
http://www.natuurlijk.nl/salland/kanoroutes_salland.htm de naam zegt het. Kanomogelijkheden in
Overijssel met o.a. een beschrijving van de Schipbeek en de Regge. Over afstanden hebben ze het niet…
http://www.peterdegier.nl/wordpress/kanoroutes/ geeft routes in Zuid-Holland, mooie foto’s.
http://www.kayak.scarlet.nl/ vermeldt 16 kanoroutes verspreid over het land, aanklikbaar vanaf een kaart.
http://kajakroute.nl/ heeft goede tochtverslagen, maar een zoekfunctie of bruikbare index heb ik niet kunnen
ontdekken.
http://www.kajakvaren.nl/page/kajak-varen moet het vooral van de kaartjes hebben. Gerangschikt per
provincie, bij Gelderland o.a. de Barneveldse Beek en de Leuvenumse Beek. Die laatste moeten we een keer
varen!
http://www.kanonoord.nl/ geeft aan waar het om gaat. Totaal 12 tochten, de meeste in Groningen.
http://jaapskanoblog.blogspot.nl/2011/08/utrecht-en-de-vecht.html heeft mooie tochtverslagen, maar een
bruikbare index zag ik niet langskomen en dat is bij deze site een gemiste kans.
http://www.kvdrv.nl/viewpage.php?page_id=7 van KV de Ronde Venen. Kanoroutes op minder dan 40 km
van Leiden, aanbevolen bij de tourcie.
http://www.tilikum.nl/kanoroutes/kanoroutes.html nog een KV die routes geeft, maar nu in Twente. De
Dinkel komt aan bod, iets voor het LEO-weekend?
http://www.kano-verhuur.nl/route/route.htm met kaartjes van routes in Twente.
http://www.kanolife.nl/toertochten.htm helaas geen kaartjes maar bij gebrek daaraan wel doorverwijzingen.
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