
17 juli 2022, De Hunze: 16 km. 

 

Hoe deze mooie kanotocht tot stand kwam!! Gerard de Haan, regio vertegenwoordiger 

Drenthe en zuidoost Groningen reageerde begin januari op het verslag van onze kanoweek 

(uitkijktoren Elzemaat via Groningen, 

Zoutkamp, Dokkum, De Veenhoop, Joure) zie Kanotities 6 van 2021. Gerard: jullie hebben 

het mooiste deel van de Hunze overgeslagen. In overleg heb ik deze tocht daarom op de 

vaarkalender gezet. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van Gerards aanbod om deze tocht 

mee te varen. Een geweldige gids die ons onderweg op de hoogte bracht van de ins en outs 

van dit prachtige gebied.   

Om 8 uur vertrokken we, Pieter, Leo Mos, Ronald en Mient,  met 2 auto’s met de 

polyethyleen huurkano’s van de vereniging. Het bleek later dat het maar goed was dat we 

onze eigen polyester/carbon zeekano’s thuis hebben gelaten.  

Na anderhalf uur rijden waren we bij de molen in Gasselternijveen. Hier stonden Gerard en 

Fennie, zijn vrouw,  ons al op te wachten. Gerard stelde voor om bij de achterliggende 

camping/bungalowpark Hunzedal in te stappen. Hier zijn lange lage kanosteigers.  

Vanaf de camping kanoden we door de camping de Hunze op. Na een kwartiertje kwamen we 

al slingerend langs de molen, onder de brug door, en verder de meanderende Hunze volgend. 

Hier zijn twee bosgebiedjes. Bij de tweede zien we aan bakboord zijde een grote bramenstruik 

met daaronder een beverburcht. Bij de stuw moesten we overdragen en hebben daar onze 

koffie genuttigd. Even verder de eerste doorvaarbare dam. Je moest het water lezen om niet 

op stortstenen vast te komen te zitten. Na een aantal kilometers kwamen we in het gebied 

Torenveen en waren er tot  

 

Gieterveen veel doorvaarbare stenen dammetjes. Voor de brug, Bonnerklap volgden we de 

bijpass. Het bleek dat het laatste stuk bijna 



helemaal met riet dichtgegroeid was. Maar trekkend aan het riet kwamen we er doorheen. We 

vervolgden de Hunze met veel riet en plantengroei (pijlkruid, munt, ooievaarsbloem etc.) Ik 

herkende het nog van mijn jeugd: “Toen was geluk heel gewoon”. Een prachtig avontuurlijk 

stuk. Na het laatste dammetje nabij Gieterveen lag onder een fietsbruggetje net onder het 

wateroppervlak een ijzeren balk. Tussen wal en rechter pilaar was net nog ruimte voor een 

kano om er langs te kanoën. De Hunze werd breder met hogere wallen en wat heuvelachtig. 

Aan de linkerkant was een goede uitstap plaats en hebben we geluncht. Aan de overkant 

werden we opgemerkt door een kudde nieuwsgierige Limousins (koeien) lopend in een veld 

met heel veel Jacobskruid. Als het groeit laten de grazers het staan maar als het hooi is eten ze 

het op en gaan dood door het giftige Jacobskruid. Na onder de  N33 te zijn gevaren kanoden 

we langs het uitkijktorentje bij Elzemaat. We zijn nog een paar kilometer verder gevaren en 

achter de volgende brug zijn we bij een kanosteiger en parkeerplaats uitgestapt. Hier stond 

Fennie ons al op te wachten. Wij konden met Fennie en Gerard meerijden naar het startpunt 

en na een half uurtje konden ook wij de kano’s opladen en weer op huis aan. We zouden deze 

keer niet over Groningen maar binnendoor over Appelscha gaan. Echter dan moet je wel een 

Tom Tom hebben die uptodate is. De oude TomTom gaf soms aan dat we midden in een 

weiland reden. Na een lange omweg kwamen we in Oosterwolde. Een pluspunt was dat de 

brandstof hier zeer goedkoop was. “Elk nadeel heeft z’n voordeel”. Zo rond 17.30 uur waren 

we weer in Joure. We hebben een genoten van een prachtige zonnige kanotocht, Gerard had 

niets te veel gezegd. Gerard en Fennie hartelijk dank, top. 
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